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Spolkové zprávy. 
Dne 7. dubrua 1933 hyla řád n á val n á hro m a,d a za přítOoffilllOls.ti 

24 členů. Zahájil ji star,oStta Dr. V álzný. 
V prvé řadě vlzpomně,l z,emiíe1lý'clh členů naší Jedmoty a to Dra Jana 

D e 'z O 'l' t a, advokáta v židlocJw'VJdcJ:l' á p. Ja,wslava V o' j t í š k a , pr~· 
sidenta s,edrie v Br:a-tisilavě. Zesnulým byla ' pmj-evetIla če,srt pOiV:stlálI1ÍID. 

Na-to palll starosta ve stručném přehledu pouk,áJz.aJ na činlIlo'st Jed
noty v roce 19>32. V podlstatěse' pohybolVa.ra v obvyklých ko~e,jíclh. Hlla;vní 
činnJOls,tí Jednoty jako v p:ředcháJzejicí.ch lete,ch ihyJo vydávání časopisu 
a pořádání s,chůlZ~. Z tělchto většjllla byla věnorváJ1aj rOlzpravám na. pod
kladě pll"aktiJcký1ch p'říp,adŮ. Je pak hlayně v ,zá:jmu mladJšich ci],e!Ilů, ahy Se 
těchto ,s,clhůzí čalSltěji zIÚJčastňo,vali. P'okud jde o časopis, tu Jedmota je nu
cena ,z důvodu nyně1j'Š:iclh hOlspodářt;.kÝ'ch poměrrů 31iZ, důvodu zme,nšení sub
vend učrniti patl;,čná úspolI'ná opt3JtiíenÍ. 

Na návrh Dra Krip,pn!eQ'a ne:hylla, čtena ,zpráva o poslední řádné valné 
hromadě ze dne 20. dubna 1932 a j,ejí z,áptis byl helz pře,čtení schváI.en. 

Nato podá:va.li své zprávy čiJnovníci J ,ednoty. Prvý jednatel Dr. 
B r y ('), h ta plřečetJ tutO' S:VOIU z,prá,vu: 

Jed n á tel s k á z p r á va 'z a r o k 1 93 2. 

Stlejlllě jak,o v mc,e 1931 vydávala nalše Jednota Časo'pils p,r,o právní 
a s,tátní vědu s přílohou: Přehled l'Oz,hodlllutí z,e v1š'ech oborů právních. 
Kromě toho pokud mOlžne pra:videlně porřádala členské schůt7.e,. Ča,s,op,1s 
vychá,zel za podpoQ-y Ralšínova fondu, ministel1s.tva spra,vedl.nosti a mini
ste;r:stv.a . ,ško~ství a národní osvěty. Za tuto podporu Jednota vzdává jak 
Rwšínovu fondu, ta,.k oběma mini.stte'rstvům uctivý dík. Belz podpory ' od 
t,ě chto m.sttitucí nemolhla hy svého. č,[ttsop,isu v dŮlsa,V'3tdnÍm rozměru vůbe,c 
vydá va. t,~. 

V Tedaktorství Ča,sopis:u na,stala potud změna, že o.d 1. ledna. 1932 
re<1igoval jej kromě dOlsta.vadlního redaktom pl. Dra plrof. vV e 'y r a též pan 
ptI'of. Dr. K:arel Eng 1 iš. Redak,tol'Y PřehJelčLu by]i opět pan do,cent 
Dr. J oseď G l' ň aJ a prof. Dr. K::vTel K liZ 1 i:n k. Vlštem těmto svým l"edak
torum vzdáNá Jednota svůj vlřelý dík za veškell'u jejich redakční práci. 

ČlelllskýICh! s'chůzí byl Ol ce'lkem 14 a IB'omě tohoi :řádm.á. vallllá hromada 
dne 20. dubina 1932. Na členský,ch schúZÍch byly p'l'othírálIly pmktické pří
pady. K1romě toho p,ředmálš,el oo!e 19. ledna 1932 docent dr. Fr. V á ž n Ý 
na tlhema: Vedení olbchodnkh knih d[eč,sJ. p:ráv.a. Na o'slavu 100. narOtz.e
nin Goetheový,ch p,ředn.ášel dne 1. června 19312 Dr. Fr. B ,1' Y 'c b. ta nl.1 
thema: Goe'the a právo. Členské schůze, většlmou ilidlil ,sta.rostla. Jednoty 
(lan II. pre,sidelllt N ejvY'Mího soudu Dr. FiJ.'anltišek V á ž n ý. Za jeho ve
éLe'IlÍ Y8Iškery mzpravy byly vedeny Vle fOlrmě vehr.i olbj.ektivní a. na 
vědeckém podJr},adě. 

PrůJ]:n,ěrná účast na čle[lJských schůzkh byla 23 členů. 
Poř.adate,1ský odbor připravil spo,lečenský výlet ,do Zastávky dlne 

18. června 1932. O tento ptQ,dmik hJavně s,e zasloužil p. Dr. Hynek 
B u l í n st. . 

Běžné spolkolV'é 'záJežito'stli hyly VJ'ř,izovány v 9 vý:bo,wvých s'e;hťt-
ziclh. Z,ečlenů zemřeE (LVla a přiihylo. 14 Jlo'rý,ch ,č'leI11Iů. ' 

ZáJežitosti Jednoty řídil výbO'l', e-vol,ený na valné hromadě dne 
20. dubna 19302. Do pr,esidia zvo~enj: 
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sta,mstou p" II. p'l'e,s,ident N ejv. soudu Dr. Framtdšek V á ž ll. Ý ; 
1. náměs,tkem Dr. Hynek Bul í n ; 
II. :wáměstl{·em prof. Dr. Ja,romíT Sed 1 á,č e k. 
Členy 'VýbOlru: Dl'. Fr. Br y c ,h t ,a" rada Nejv. soudu Jaroslav Č í

ž e k, Dr. ,Pave,l K ol' i P pne r, prof. Dr. Rudolf D Ú' min i k , Dr. Franti
šek Ma c ho vs,k ý, dr. Jos,e,f Vos I a, ř. 

Náhl'adllid: Dr. MethočL F i IŠ e r, Dr. KM'e1 G e r I i ch, Dr. Vla.dirnír 
Š u j ano 

Naše Jedn óota , jmenovitě vlivem s vého. s.ta/rQosty, přispívá nemalou 
měr,ou ku p,rávnickému lL.y,š1ení a j-eho p'ro,hJubovám.,í na Mo.ravě. Členstvo 
rádo se· 's,cháJzí v útu1ných mLstJ1:o,ste,ch Čes. čtenář. spo'lku v Brně' za 
jeji,chž .la,skavé poskytováruí -tímto r..aš·e J edno,ta B!polku Vlzdá,vá upří~ný 
dík. 

J.ednota se dále zahýv<1Ja sjezdem právníků ze ,států IsJovanskýc:h , 
jenž v s,e :bu,~~e kou:ati 00 p?,dJúm 1~33, v Hratislavvě. Jeolilwž d.o.su~ n~~.í vy~ 
}asnena otazka uhrady nákLadu 'sJ'ezdu, tedy lIl!alS1el J ,ednotal nepnblaslla se 
k němu jakolŽrto spoJupol'a.d<1teJka, pOlI1ěv,adž lI1err::ŮJž,e na Se, vzíti nehe'z,pečí 
anli částečné ztráty svého. jm.ěiní, jehož nezbytně potřebuje k 'Vydávání 
svéiJJJO časopi1su. VýrbD'l' Jednoty USill:8!sl se v'šak přispěti lI1!a náJdady sjeozdu 
částkou 3000 Kič. Jinak jak rybor, tak jmenovitě př.edsedla J edno,ty při 
k'alždé příleži1tosti vyzývá nUlše členy, .aby oS,e sjezdu tOoho' polméU niolŽno 
i literárn.Í p'rad zÚJčwstniili. 

Na,to byla trutDI 'zprá,v,a ,s,chváJ,eu11G\!. 
Dr. K.1'ippner přeče,tl tuto ,SiV<OoU pokladní zprávu: 

'Pokladní zp,ráva 'z':1l'o'k 1932: 

V tomto rOoc,e do,šla bohužel MO'l'.a,vské jeoootě, právnické pDuze 
sUlbvenc,e o{1 minis,te'rsrtv~ financí 'z RalŠÍlwva f,ondu v čisté č:i!stce 
9900 Kič~ kde'žtQo olhvykJé subv,en,ce od min1sterstva 'ŠkDws,tví a náTodní 
osvěty a. od mlillJJisterstlVa spravedlnosti v rQoce 19-32 V11!bec nedD1šly . 

.od: obou jmenovaných ministwSltev dOIŠIy te'pl've v měis,í0i lednu 1033 
doda,telčné 6uJbv,enc,e v čá.stkách po 19-EO K,č na místo, ohvyklých čá,stek 
2965 ' Kjč od minist,el1Stva sp,rai~ed1Ilios,ti ,8J 3960 Kč od miniJs,terstva škoJJ,ltví 
a národní osvMy. 

:Plřes to IVJšlak podařil,o se i v ro,c,e 1932 uďrž,etJi fin:':l;ll)ČnÍ roVi!1ováhu 
vzdor podstatnému roz,šíření Časopisu věd právních a Istá,tních, a to 
jecl!naik vymábáním stal'ších nedoplatků čllelllský/ch p'l1Íspěvků od č1leni'l 
liknavěji pb .. tídch, je'clnak vzácmým pochopením fi'l'lr ... y Ba.rviČ a N ovOtlllý. 
jednak tím, že n.ehyLo nutno zapta,titi V1Ěec;hoen tisk hotově, takže zllstal 
oV'Šerml vMlší nedopkl'tek p'ro, rDk 19'33. 

Jak 'z podil'obného výk'azu patrno. d,ooeíllilo se m. přlÍspěvcích členú 
s nIBdo,platky čá,stky o 400010 Kič vytš,ší, než bylo pr,e,l,iminDiVáno v rOlzpoD1čtu, 
Naproti tomu o'Víš,em na předpJ:a,tném vybráno hylo o vÍCe ilJeŽ 7000 Kč 
méně, ,než v rOIZpDČtu bylo, plředpokJádáno. 

Vydání velsměs nepřekl'O'č.ila. ro'zpDICotem povolené ,čá.stky a bylo též 
oproti TOZ,pDlčtu ušetřenOl ,z,n:alčně nejen na výlo,háchJ spráiV'nich, nýbrž i, na 
vydáních pll:O spolkovou kniJho'Vllu. 

8e z.l',eteJem k tísni dD!by je'st ov/šem nutno ,hled'ěti do, přúštállOl r.Dku 
velmi oSHíz,Livě 'a nutno proto i 'V př,edpokladu dosavadních subven,cí po
čítati 's čá.stelčným ohmeze:ním ro,z,s3ihu Ča.s.opiSIU věd! právních a státnJch, 
a byť i ,s .clD1ča,sným sloučením. tohoto č,also.p~su s Př,ehJedem roz,bodnutí 
z,a úČoe,lem úspaor ti'sku i expedice, aby fi.nanlčnÍ .ro'Vnová.ha spolkovélbo 
jmění i do, !budoucno'sui Iz,ŮJSita.1a zajištěn~,. 

JednD'tG\!. v:ede ve správě té.ž- ~zvlá~št,ní fondy, a. to, 'Z,á}e1zdo,vý fDno., 
z něhož V' l'Qoce 1932 neby.lo žádné výplaty použ,itol a dJále' l'o 'vněž nehlmutý 
do'sud zvláštní fond pro účas1t J ednDrty :na plráViIl. "cký'chl sjez.éledl ~ pro 
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přiŠití 's}ezd právnický v Hrně, který z'Větš,en :byl o při'rostlé úroky. Zá
kladní jmě[l,í spolkové 'zůstalo [led,otknuto a zve-tišilo se rovněž jerr ()I při
l'ost:lé úroky. 

V č í.s eln ém vyjádře:ní jeví se tedy pokladní ·zprálva 'za r Qk 1932 
takt.o: 

1. Jm ěOl[ výda,jné: 

příjml1J 'za lrok 1932 včetně přell10su z roku 1931 
vydání za rok 1932 

celková hQtOVO(3t 
kt€'l'á se je'Vi ta,kto,: 
II pOIM. spoř. ve Vídni. . 
II ústřední banky čs. spoř í e,len 
u po'štovní .spo,řiitelny Pl'a~ha 
pOlštovní spoři.te1l1la: Bmo 
po-kila.ctni,ční hotovo1s t . 

577 Kč 99 h 
9.490 K,č -ll 
9'.518 Kč 45 h 

@ . l{jč 90 h 
4.120 Klč 97 h ' 

celkem. 

V Ý k az pří j m II : 

převod výdajn.ého jffiění Zl'. 1931 
sub-v'ence RwšínOlV,a fondú (mim. fin.) 
členské pří.spěvky 
předplatné . . 
úroky 

bonoll·á.ře 
výlohy správní a jiil1lé 
ti.sk a expedice 

celkem 

Výkaz vydání: 

celkem 

77:-361 Kč 91 h 
53.501 Kč 60 11 
23 .860 Kč 3l h 

23.860 Kč 31 h 

28.018 Kč 16 h 
9.9000 Kč - h 

24.003 Kč - h 
14.643 KJč 65 h 

797 Kč 10 h 
77.3-71 K,č 91 h 

15.003 Kě -- h 
2.935 Kč 40 h 

35.563 Kč 20 oh 
53.501 Kč 60 II 

II. Z á k 1 a dní j měn í s.polko,vé 'Z:a rok 1930 se vykwz.uje takto ke dni 
31. pl1os.ince 1932; 

vklad u žlivn. hanky Č. k. 1143 tl úroky . 
Yl~lac1 u Živn()lba,nky o. k. 24.645 s úroky . 
vklad u Spo.'robanky č. k. 1969 s úroky. . . 
vklad u Cyrilome,t. 'zá1olžny č. kn. 42'.973 s ú'r.oky 
základOl,í vklad u poš t. s,po,ř. v. P:ta,ze' . 
základní vklad u Spo.rohaď1ky . 

c.elk·em 

III. 'Zl v 1 á š t n í ID a jet ko v é f o 111 čl: Y : 
1. F o II d z á j e z d o v Ý : 

847 Kč - b 
1. 917Q Kč 20 'h 

763 ~č 40 h 
3.234 Kč 68 b 

100 K!č - h 
100 Kč - h 

7.017 Kč 28 h 

stav jměIlJí 1. Jednal 193,21 s. př,iro ,sltlýmli úroky . .. 750 Kč - h 
2. zvlálštní fond pw úča,st na p~:áJv'Ilický,ch sjezdech .a 

.pro přílští Isj.ezd právnický v Brně (vklad u C'yrmo1o 

M-etbodějské 'zá.lo,žny) .s pŤirostlými úroky . 60.139 Kč 94 h 

lY. K n i 11 o v (ll a : 

po upuštění od dalškh odpi'sŮ' v ·c,eně . 998 Kč 48 h 

Po prohlášení revis,o'l'a, rady ;yr·ch. S. p. Vác,lav.a MlejlIlka, že' rB dJru
bým r€Viisorem p. Drem Ftantiškem Hiklem v,še'ch-ny účetní dOlklady pře
zkoumali a pokladní zp.rá,vu na,lelzLi s.p'rávnou, byla tarto sc:hváJena II 

pokladníku uděleno absoJutOlriu011. 

21 
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PTO rok 193B pi'edložil výbor ke schvá,lení va.lné hrollL'ady tento 

Rozpočet: 

Pří j my: pokladní hotovost k 1. lednu 19-33 
příspěvky čLenů s iIl'edopl,a,tky 
předplatné ,s nedo,pJatky 
úl'oky 
o/čekávané ,subve·nc·e 

v y dl á ní .: tisk a .expedice 
honoráře 
kniblovua spollmvá 
vylo'hy sptráViIli 

celkem 

nedoplatky 

RozpolČ.et tentO' hyl schválen. 

23.860 Kč 31 h 
20.0'00 Kč - h 
16.0000 Kč - h 

1.000 Kč - h 
14.000 Kč - h 
74.860 K·č 31 h 

50.000 K,č - h 
16.000 Kč - h 
2.000' Kč - h 
5·.00'0 Kč - II 

73.0000 Kč - II 

Rada Nejv. Iwud'u p. J.aroslav Č í 'z e k p,řednesl tUtOI SVOlll zprávu 
knihovní: 

Ja,kO' jiná posLední léta omezuje ·se· Izpráva má l1Ia to., že stav 
kmihlovny se· nezměnil - od přeiv'ratu nelbyla lrn1ihovna pOlzmnlolzolVána 
nákupem nový·c.h ďě,l - t:akže praldickJm právníkům pro prax.i posled
ních let aiIl] pro výtě1žky 'Vědy ·Z ne'jonoiVější doby nepo,skytuje již dOlst 
prra.menů. 

To .se jeví t1ké v jeljím pOUJžívánÍ. Jen dOlc-ela , Slplů'radi1cky je pO'
ptávka po někte'rém {HJe, které chová na,še knihovna a jež nen,í mOlzno 
nalé.z,t v bO'b.:atějlškh knihO'rv'nád1 N,ejv. soudu nelbo vrchního' soudu. jež. 
rovněž nejsou i p·raktickým p'rá,vníkům neopli'stup!I1y. 

U s.nesení valné Jrromady o vělIlOIvání nruší knihoViIlY nově vzniklé 
.,Právnické fakultě Ma,sarylwvy unive,rsity" - případině' této, univer.s~tě 
bylo p,ro'vedenol jen z mallé čáJs·ti. - V důsledku mého prřesíd,leni: 'z úřa
do'vlny v Zemském domě do. Just. palác,e" kde' jsem neměl již možn,osti 
UJslc.hováJvat knihy, odká,ZMlé býv. předsedol1.l vr. ra.dO'u BO'Ulbe,lO'u, O' de
vlzclall j,g,em tytOl knihy P:rá'VI. fia,kultěi. J ej,í 'zástupce p. asd,s,t. Dr. W~efeor 
Vlzal si také k inf'ormaci fUn.IDCiÍOlIláiřťl fakulty ,selz,na.rr., knlih na,ší knLhO';vny 
a dlO'Ill,fám, ž.e faku:Jta v krátké době piieve,zme i kniholvnu.. dosud umí s .... 
těn,ou v Just. paláci. PO'dotýkám jen, že na výls,tavě ISOIUd,Olbé kultury 
v Bl1llě byly vyst'aveny na,še publikJa,ce (Izprávy), l\Jte,ré posudl &0" knli,ho'Vlly 
vráJc·eny nehyly. 

Spoluredakto,r Č·a,sopisu pro p,rá.vní a státní vědJu p. prof. Dr. F'ran
tiš·e,k W e y r se O'mluvil pm SVOIU ,chu11arv'os,t a místo něho pí-ečetl Dl'. 
Geldioh .tutO' Izpl'á:vu pmf. Dra Weyra: 

,S potělšením dlužno přeoe'LeVlšírr.: kOíIllstaltovati VlZruSt Časopisu, neboť 
'vykazuje v ročníku XV. téměř dvO'jnásobný rOlZ.sah než rOlčník př-edešlý. 
Le,tošní Iročník XV. 'O'bsahuje 447 stran, předcház·ející ročník XIV. 290 
stran, stejně tak ročník XIII. TO'to. 'mzlŠíř,ení 'rOlz,s,a.h'u Č'asopi,su ,SI8I podwřilo 
bez j'akéhokoliv zvýšelIli p'ředpta.tného·, takrže j,e s.}{:ut8lčně v,elkým úspě
chem J ·edlD.oty, jeh:ož 6lenstvu ,se taJz cl'O"stáJvá ,ča,sO'pisu, ohoha,oeného ne
jen olb:SId.,hem, ale té·ž. i rO'z,s·ahem. N e:rnalo,u 'zásluhu na tOlrntO' r·oz·šířenÍ 
Úasolpl~su má .O'iVI&em Ra,šínův fond a lIllŮ!Iliste'11s.tvCJI spl'avedlnOos.ti a ,ško~stvÍ 
a ná,rO'dní o,s,vě,ty, jež jsou podpOl'O'U vydávání Ča.soprusu v tomtOl r01zlsahu 
mllolŽňují. Náleží jim ovšem ,j na tomto mÍlsltě 'Vzdáti PO'vilIlný dilc. 

R,O'ičlliÍk XV. byl vydá.n v 8 s·e,šite·c,h:, a to tlik,r.át jako, dvoj.Číslo a 
dvakráot po jednO'm čís1e. Přinálší celkem 14 pojedinálIlíz,e v,šle1ch oborů 
právn.í 'Vědy. R,edak,ce dlb:a,la toho . .ab}T pokud mOlžno vše,chny O' bory byly 
zastoupeny; věnovala také dos.ta..tek místla p'O'diedná'll'ÍI1I1 ,z obO'ru hos,podái
ského a finančního, čímž .splnila svou pO"vinno'st vůlčli Ralšín·o,vu fondu. 
V HO'V'OIrně Č<l!sopisu byLa uvedena 1:.:1 př-etřes ·řada zajímavých otázek. 

VeJii·ce 
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Velic·e olhširný a bohaltý je obsah literatury, o které byly v letolšním 
r.očníku podlá.ny 'zprávy. Ve sponwv'J'rl{~,h Iz.ptává,ch pak bJ711y zaznamenány 
v,šecblIl.y důle~irté událolEtti Jednoty .. 

Větiší :rQlzlsa,h časopisu umožnil reda-kc,i, aby :seskupila kruh stálých 
spolup:raco,vníků, kte.řá ve diVOU skupiiIl'á,ch v Brrně taJ V Praze· opat,řova.1i 
pra,vid,e,llIlé -reďell'áty O' nOlVinkácrh právnkké 1itler',utury !J> j jinak sledovali 
důle,ž:ÍJté udáJOiSti právnického s;v'ěta, jež Časopci,s zalznamenávla~. Ta,jen:
nické pll'álce, oS činností Tedak:čního komité sp'ojenÉli, ohstal}:ával sekrtetář 
INejVYŠlšího soudu Dr. Gell'lich. 

V ,celku mOlžlD!O HCIi. ž,e no'vá úpr~va redlal{Jční pr:ke na šdmším pod
kladě Ise, os,věd'čila a 'redakce hlodlá v ní pokralčoiVa,ti, o·všem !Za p,řed
pok1aidu, lže roz,sab Č'asopisu zůstane lIleztenč<en a že; jed,v snaoo bude 
i nadále podpm'o'vána JedlIlot-ou a v,š·emi je>jími členy. 

Spoluredakrtm samoBrta,tné přílohy na,šeho časopisu, vycháJzejicí 
v 10 čí,s~ecb mčně pod nwz,verr..: "Př'ebl ed' r01vbodil:1utí lze V1šech olbollU ptráv
ních", docent dr. G r ň a uvádí, že roz'sah této přílohy zůstalI oprot[ 
l'OIčlIlÍku 19031 nelzmenšenJ. Jak již nalznlalč11 p. staro's,t.a JedJnolty Dr. Vá'žný, 
nuÚIlio pii vydávání Č!a!sopisu učiniti úsporné op,atřeni. Toto se stane 
v té f.ort'!Il1ě, že PřEl ,h led :rozhodnurtí přes,talIlie vy;ch'áz1eti ja.li::ožtol s.a m o
s t a t n á pHlolra a budesl0'učern ISI časo-pií3,em' samotným, kd.e ovlŠ'em bud'e 
V3ncház,eti v rOlzs,abu 'z m elnlŠ e n é m. 

Místo předlsedy 13oí"adat,eJ.skéhol odlbŮ'ru p. Dra M a Ci h o vs' k é ho, 
jenž se lomluvil, p1oéLortýká p. n. p'rels. Nejv. s'. Dlr. Vážný1, že jediným 
kra}ským městem na MOIJ.'avě, k:am dbsud nalšle Jed[lo-ta lllJepodnikla svého 
zájezdu, je Z n oj mOl. Zájelzd ten byJ. v1š'ak již IIlla podzim 19321 úpJ.něl při
pra;vlem. a selMO' 'z něhO' hlavně pro náJhlou změnu počas~. 

Nato 'rozprř,edla ,se d,ehata o' opětném s,lo"wčenÍ Piiehl1edu rOlzbodnuti 
s ČlasopillSlem samotným. Po, vy,~3tVětlivkáJcbi do'c. Dra G rDi ě: brylo, usnelSeil1O', 
aby uič,:iJnil v ,této věci výbor Jednoty v1še, 'co wzná m v1hotdiné. 

Rovněž ohledně Isje,zdu prá,vníků ze států slo,valIl:ských bylo, s,chvá
leno dosiavadní stanovisiko výboru a též t,o'. že má býti jakožto přispěvelk 
D.a V'ý'da.i,e sjelzdu 'lla,slán,o pOIl"adarteLstvu sjez,du 3000 KJč. 

RlacTa vrch. soudu M 1 e j n e k prřipomněl, že' ISltWl'Osta nalší Jednorty 
p. Dr. FIl-a:ntilŠek V á žn Ý dožlil se dne 1. dwbnal 1-9<33 65 let. Děkuje mu 
pii této p:říJežitQlstiz'l:!j velškeru j-eho p'rátc,i a Is,ta:rost o, n:a,ši .Jednotu a 
přeJe mu -další d,olbré tzdb,ví. 

K tomuto projevu př,ipojila se r3JdolsŤ!Ilě celá VlaJná hr o lL.!J>da, proje
viVlš'i lá,sku s,vébo č,lenstv.a kesrvému Ista,rolsltovia vdělčno's-t za jeho, práci 
pro Jednortu d~oubo-trvajÍcÍm portJ,esk,em. 

Stm'olsta Jednoty poděkoiV'.a,l za tento p:mjev a prohláJs'il, že, za s,vou 
osobu i za Jednotu děkuje všem jejím činovníkům a jmenovitě též pp. 
reéLaktorůrrnJ z,a ve,šk,e'l'ou jejich práci pm J ednoltu. ObzvláJšrtě pak dMmje 
d'os,avadním redaktOlfŮ.m Přehledu 'l~o.zhodnutí c100. Dru G I' ň -o v i a prof. 
Dru K i z 1 i n k o v i, jejichž s ta m o s t a t n é redaktorstvi v důslledku 
sloučení Přehledu s Časlopisem slkončí. 

N o,vý vý1bo,r byl na il1ávrh rady vrch. IS,. p. M:leJjnka z,V'oiJ.en aldamad 
a Ibyli Iz,voleni: 

Sta)fQlSltoU: Dr,. FlrantLšek V á,'ž n ý. 
I. náměstkem: Dr. Hynek B: ul í n. 
n. náměstk,em: prof. Dll'. Ja,r.omir lS 'edlá ,ček. 

č' 1 e n y v: J'r bor u: 1. Dr. Fra:n,tišek Br y ,c II t 131, 2. r . N. s'. JRlwslav 
Ú í že k. 3,. Dr. Pa,vel K'r i 13 pll ,e 1', 4. pll'of. D~:. RudoH D 0;(11'1 i n i k, 
5. Dr. Fr. LM a c oll o v -s k ý, 6. Dr. Jiols,erf V O' 1811 a ř. 

N ,á hi rad ní k y: 1. Dr. Fr. PO' IC hyl a, 2. Dr,. MelthodJ F i 'š e r, 
3. Dr. ZdelIlěk Ne u ba u '& 1'. 

R e v i s' o r y: 1. t. Vl'. s. V.ácla..v Mll ,e, j n e k, 2. Dr. F·ra.ntišek H i k 1. 
Dr. Hikl pod.otkl, že u přílelžitolsti revise pok1adní z,právy ,zj1s'vil, že 

j eIŠtě 70 členů dluží p.Hspěvky z!ru dobu d,elší 3 let. Vešl~ery ďosavadni 
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kroky pokladníka, které k zapla,c,ení těcillto ned.oplatků poooikl, -byly 
ma,my. 

P'roto Dl'. Hikl n1a"vlrhuje, ;aby vý1bor byl 'zmoClI1ěn , by učinil v:še co 
k vyd,ohytí tělchto nedolplatků uznáz:a. potř.ebné. Návrhltento byl schv:Úen. 

Jelik'olž nebylo jiných volJ1ých náiVrhů, ukončil předsedta SChŮZli, IP\()~ 
děkovav valné hromadě 'za duV'ěI1l, ktepo'll pmje~jla lčlenům předsedniJotva 
a výlbO'ru jejich opětovnou volbou. -

Poté konán:a ihned u s t.a v ují c í v, Ý bor ° v á s oh ů z e, ve které 
byli 'zvol~ni: 

1. jedna,telem .3, zapiso,vatclem Dr. F,ralI1tiJšek Br y c h t a, II. jedna
telem p.rof. Dr. DloO min IÍ k, poklac1níl{,em Dr. Pa.ve~ K' r i p pne r, a 
knihovníkem rada Nejv. s. Jarolstla,v Číž e k. Br. 
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