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Spoll;zové zpróvy. 

Zpráva starostei1ská. Spol ek pokračuje ve ' vé tradici pomáh~ti a 
podporovati kol egiálni s~olky pr~~vnické, ~lavazllJe styky s }10Ve se 
tvorivším spoU;: em l olegu Ulllv ef51ty Br ;ttn:davske. Spolu s C. A. S, 
Prfl "ník v Ihne hilde tak utvoi-ena troj c c' p!:ávnic\.:5·ch sp0lkll. Že vzá
jemn;L pomoc a Sl ,() lupráce prospívá všem, jest vid~ti již nyní. Spolky 
stuckntské bero u tal' do rukou v)"dávání knih pro poslucllače svých 

'fakt1lt za ("(,l1f l e vnŕ , vfrrohní a osvobozují kolegy od náhodnč tvor-c
n) ch ecn knillkt1 jH ch' ch. J.st delcovati i profc orúm, že tnajice cli'tvč1'u 
ve vyd;lvatclsl 'on ~ illn ost spolkíl , s vei"ují jim vyc1áváf.lt nejen litografií, 
ale i kllih ceny trv~l1é . Slibt1jíce' kol. spolku hratisbvskému vš emožnou 
pomoc z naší. st!~ln y vít;\:n~.bo vl,.tde v C' svuj (' trecl a pl'-ejeme mu mno-
ho zdam v Jeho bud ouCl C111nostd . 

Zpráva jednate ská. S p oJ ck ' prijal nového sékrctftre a doufá, že 
stí'l.l1osti člení! clo o Li cc1návek knih t1~tanot1. O<1chodem kol. dra Rau
schaa uprázr1nčll<> mís to I. litografisty pr-ejal kol. Jirsa . Vedotlcím 
rcc1akLureJ11 časop i~ u zvolell Dr. Frant. Čáda, Kol. Dru Rau <:; cherovi, 
kter\' opouští v\l"or l' O ti-ílt:tém pl1sob-ení, odjíždej e n~l stndijll1 cestu 
do, -PíJl~ka, Vj Si O V f"10 s práv. v§bOl'em zvlá~tní uznání. Funkci pora
(btLlc: vychilzek l 'lc v 7~t1a nejhližší náhradnice kol. L. Veselá. Tím do
st-tvá se 'konel llč i k o legyním. jich-: p nčet vc spolku značne stoupI, 
pŤímé llO za s toll pc pí vc Sp1';IV, výhoru , nčhcm prfLzdnin pracovala lwmi
,se pro reform!1 "b l1ov, kte r fl své r es nltáty predloží vnejhli žších dncch 
mimoi-, v;,lné, hrnn',lde, která za tím úč ('lcm bl1de svolán;I. :Rádná valná 
hH/mad;l. k ní ž sr rl,"'; jí rd'- ípravy, ' bude loncem li s topadu. Šejhar. 

Zpráva Jitogr afistu, Be!lc!TI správního l'ok11 lO~O*~I vydal spoJek 
vla:-.tním n;lkbc1C'm kniltY : , Gruber: Obchodní politika. Kapras , Pre
hh'cl pr;l\t~ídl c1čji n zcmi koruny české dít L , Pruš::ík: Čsl. Hzení trest
ní pl;ltllé \' C( ( h:' (' ll , 1l~ l\Torave a ve S lezskn, l it (J g; raf ie (;ruher 
l\Ji:·J;tné ll()v;:· ~ ~í t l ll' (lrié penežní. IT c vrovský: Civilní prUl'CS Hm'ský, 
]\fii'!('kt: T'J::V( r cc:.tní motné (Čflst zvl áštní), I-Tora : Rukoveť ku pred
nf,~kám (l civi 1 ',íl'ľ' pr;1\ ti procesním, díj II. a TTI, v nen!ž zahrnuto jest 
i odvolállí. II (1 rn, 1p O oLchodecb, smlouva trhová, komise aspedic e, 
SWI!c,"n;-; :-. K1Jth ,~·" c. nrávníku vyclál10: Vavľínt'k: Základy ústaVl1th0 
pr.tva (111 TT Do l' ()111ise vzato: Joklík , Občan "ký zikonník, Lepar' 
Trestní 7;'11,1>11. TT n -tman: Civilní i-ád . oudní, Exekubí rád, Henner: 
Z"klady Pľ:(V ~1 l, "110111Ckého, \Venig-: PHručJm obchodního. práva seš . 
4 ,I C;" ~VÚll () c1~ P r á, o !-oc1inné, Právo dedické, Chalupn~', Sociologie 
L-IV .. TT e) ľ()v sk~: D ejiny a system rím. práva soukro iného díl L až 
II., M ilclscl 1 ul1 : h .. U~JI1 T ,íla . penez, KaJl;)b: Úvod do rnethodologie (líl 
I.-,lI, cl ne1d eré rráce z ohoru ved právních čt státních. Pro- nejhJi žší 
dobu pi'-iprav l1 ie :-.t vydání Pandckt (Vančura) Dejín v erejného p rúva v e 
stt-cd, Evr., (K a rllee) Nauky o vj'Trnbé a obel1t1 , (Gruh er) Práva oédi
ckélw, ohligací (č. :;~v 1. )-, CK rčmáŤ) Prumyslové poltiky. (Gruber) Práv:! 
správního íl c1 e j in soukro1l1ého práva ve . trecIní Evropé, Knihy POkllc1 
j~Otl na skl <:d~, p'-od5vá knl. fakt o r , c1 \~ nl1e mez i II-T2 hod. ve' sj1 n lko
v{'ch místnos t ccli v Karolinu . KolegÍ1 m dJícím mimo Prallt1 obsL!ráV -l 
dIe možnosti ex r, (l ici knih 1 01. s ekret á l", I, Všehrd « u d r žoval bčbcm ro
kl1 čilé styky týl-a:i íc í se 1 nili a litografií s čas, "Právník« v Brnč , Rov
nčž n3va7njí sr !"l -l, } ~ právni ckj'Tm spolkem " Bra tislave. kterÝ s e 
právč SvoH. Švcl; l;} . 

Zpráva porid tele vycházek: V uplynulém s práv, roce pofádány 
byJy 14, prosincr. 10:W v ych á zka do v)rstavy Umeleck é B esedy, 7. b r ez
n ~. do S,ult. úrrtdu. statistického, 8. kv~na do p o slanecké snemovny. 
P n prav uJe sc: do ltskárny »Trih uny« , d o o bchod niho rejstľíku, do p o;
zcmko:"ých k ni h DHvčjší funkcion ár p r ejím á Ít111kci I. litografisty . 
FunkCI p i'- evz:-l él kol. Lidm , Veselá , - Jirsa 

,-. 
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Zpráva sociální komise. Ministerstvo ' školství a národní osvety 
zrušlo s platností od počátku zimního semestru 1921 všechny výhody 
poskytované býv. vojínum. N apríšte budou vpočteny semestry jen za 
okolností zcela yýjimečných a maximálním počtem 2 semestru. N e
bude tedy nyní rozdílu mezi vojáky 'a nevojáky na naší fakulte. 

Společenský odbor znovu se ustaviv na plenární schuzi IO. t . m. 
zahajuj e svou činnost a pcirádá ve čtvrtek 1. prosince t. r. v 19'30 hod.: 
Predplesové soirée (IV. právnického plesu) ve dvoranách žofínských. 
Presdium S. O. vyzývá proto všechny kolegy a kolegyne, aby četnými 
reklamacemi dam a známých napomáhali k úspechu morá1nímu i fi
nančnímu soirée i pl~su, j enž se koná 9. února 1922 v RepresentačnÍm 
dome m. Prahy. Kolegové a kolegyne, čím vetší bude úspech jmenova
ných dvou podniku, jimiž se spolek ročne representuje, tím více bu
de možno vydati prednášek, tím snáze p.ak bude se nám všem studo-
V'ati. Za spol. odbor Račanský, t. c. predseda. -

Zpráva kňihovní. Celý minulý rok byl venován reorganisaci 
knihovny. Utvorena knihovní komise, aby uvedla do - porádku ten ve
liký chaos, se kterým jsme se setkali, když jsme prevzali knihovnu 
vAkademii, 1derá po celou dobu války byla obsazena vojskem a deva
stována tak, že vlastne bylo nutno počíti s její organisací od zá
kladu. Pres neúčast členu podarilo se uvésti knihovnu do porádku. 
Zbývá ješte doplniti katalogy, ponevadž, dokud nejsou úplné, nelze 
knihovnu učiniti zce1a prístupnou. Myslím, že členové pochopí sviij 
iájem na tom, aby se tak co nejdríve stalo a prihlásí se do knihovní 
komise, která započala opet po prázdninách svou práci. Prihlášky 'pri-

J jímají se vždy v pondeli od 18-20' hodin. Teším se na hojnou účast, 
neboť ignorováním této 'práce pripravili by se kolegové o jednu z hlav-
ních výhod, kterou jim členství II Všehrdu« poskytuje. Lepar. 

Redakční. Kolega dr. Rauscher, dosavadnÍ redaktor našeho časo
pisu vzdal sé r edakce, pone adž odjíždí na studijní cestu do Polska. 
Jest velmi milou povinností po zásluze oceniti jeho práci, kterou veno
val našemu li stu v jehopočátcích. Zmohl zarizovacÍ potíže a nelekl, 
se prekážek, které se stavely v cestu podniku ze ela novému, a vytrval 
v čele redakční rady po dve léta. Doufáme, ž~v našem milém kruhu 
vždy bude pusobiti. Časopis stává se letos orgánem mladé generace 
právnické spojením s právníky brnenskými. Jinak jeho smernice zusta-
nou zachCJvány. ' 

V pražské redakční rade byl správním v~Tborem tlstJnoveni ko
legové: dr. František Čáda, Jaroslav Lepar, František Jirsa, Karel N 0-

vák, Boh. Šejhar. Za brnenskou red akci byl jmenován správnírri výbo
rem Č. A. S. »Právník,, ' v Brne kolega Jaromír Appe1, takže styk 
s brnenskými ko1egy bude co nejužší. Ponevadž loni . velmi se osved
čily schuzky a debaty kolegu spolupracovníku, bl1de letošního roku 
porádáno nekolik schuzek, které budou zahájeny proslovem na určité· 
téma :l po nem bude o veci debatováno. První schuzku dne 12. listo
padu 1921 (sobota) o 18. hodine zahájí prosiovem »0 ne k t e rý c h 
problémech rozluky s· tátu a církvíc dr. Vr ·atislav 
B u š ek. Schuzka koná se ve spolkové knihovn'e v Akademii na Sme
tanove námestí. K ní se všichni spolupracovníci zvou. O debate bude 
podána zpráva v príštím čísle. Doufáme zvýšti takto zájem o časopis. 

Veškeré ·dotazy a prání stran časopisu ochotne zodpoví ·kter)T
koli člen redakči1í rady. Dopisy buďtež označeny »;Redakci časopisu «, 
'Uvitáme články, zprávy, referáty o knihách, _prcdnáškách a pod . 

. Predplatné. Členové' činní dostávají 'časopis zdarma (členský pri-, 
spevek IO Kč). Ostatním členum čítá se predplatné 8 Kč, doprava I Kč. 
Redakce a administrace Praha-I. Ovocný trh 3. Karolinum. Tamtéž 
buďtež zasilány rukopisy a ~nihy. Rukopisy se nevracejL 

N ákladem' S. Č. P. II Vsehrd« v Praze. Redaktor dr. František Čáda_ 
Tiskl B. Stýbio v Praze, Václavské nám. 26. 


