
Zprávy. 
Vystěhovalecký zá·kon. Ministerstvo sociální péče pracuje pr.ivě na: 

návrhu zákona o vystěhovalectví. Takový zikon byl chystán již v Ra
kousku, avšak uskutečnění bylo přerušeno převratem. Nový návrh bude 
se snažiti dosáhnouti několika cílů: 1. zabrániti vystěhovalectví, pokud. 
nen~ hospodářsky odůvodněno; 2. zabrániti vykořisťov,ání vystěhovalců 
různými společnostmi; 3. umožniti vystěhovalcům návrat do vlasti, bu
de-li to v jejich hospodářském zájmu. Vystěhovalecká otázka je zvláště 
palčivá! na Slovensku; tamní lidé jsou na stěhování do ciziny tak 
zvyklí, že podle slov poslance Kornela Stodoly vznikla by revoluce na 
Slovensku, kdyby vláda snad chtěla vystěhovalectví zakázati. Před v,álkou 
vystěhova,lo se ročně asi 32.000 Slovákú (ač maďarský vystěhovaleckÝI 
zákon byl velmi přísný); o dnešním vystěhovalectví nemáme dosud pevne' 
statistiky, avšak podle názoru referenta ministerstva soc. péče neby! 
tento počet asi překročen nebo alespoň nikoli značně. 

Římský seminář pmf. Heyrovského konán byl, jako pravideln ě'~, 
i v upJynulém období zimním po 2 hodiny týdně. Členy qyly hlavně po
sluchači ktEří iiž v minulém letním běhu cvičení se súčastni1i, neboť 
seminář obou těchto období vzdor tomu, že v každém tvoří samostatnÝ!' 
celek. nepozbývá souvislosti; výsledků, dosažených v semestru j:ednom~ 
bývá totiž IS' prospěchem používáno při práci další. Cinnost v semináh 
jeví se tím směrem, že probírá se určité, dosud monograficky ná'ležit4 
nezpracované thema na základě všech přístupných pramenných do kl adít •. 
Způsobem tímto nejen že se účastník dokonale obeznámí s prameny,. 
nýbrž učí se zároveň na základě jich vědecky pracovati. Že při každé
práci v.ědecké nejširší pramenný základ jest nezbytným požadavkem, ne
třeba zdůrazňovati. Předmětem práce v uplynulém zimním období bylG' 
thema "cuslodiam Ipraestare", jež jest zároveň určeno za konkursní po
jednání z práva římského . Různé názory o tomto zvláštním druhu zod
pov~ědnosti, které v pramenech na mnoha místech se vyskytuje (Digesta~. 
Oaii Institutionum commentarii, Pau!us ) přiměly prof. Heyrovského k sou
stavnému řešení této otázky. Probrána všechna místa, věci se týkající, 
kriticky oceněna a zpracována, vyloženy též vyskytnuvší se kontroverse •. 
Práce vykonaná může býti spo:ehlivým základem k zmíněnému konkurs
nímu pojednání. Význam římského semináře vzhledem k velkému důrazu., 
který se na předmět tento v historickém období klade, je pro ,účastníky 
nesporný, neboť i nehledíme-li k tomu, že přímo seznamují se s původ
ními zdroji práva, dopJňují a objasňují si mnoho z látky v předniškách: 
slyšené. J. Kliment. 

Se.minář p'rof. Kadlece. Svá seminární cvičení rozdělil prof. Kadlec' 
p'rávě tak, jako své přednášky, na dva oddíly: v letním semestru 'koni 
seminář z d ,ějin veřejného práva ve střední Evropě 
(přednášku z tohoto oboru mají pOSiluchači příležitost v semestru přeď 
tím slyšeti a tak s předmětem se seznámiti), v zimním sem i n á ř 
z p r á v a s ,lov a n s k é h o, jenž jest 'opět vhodným pokračováním 
přednášek o slovanském právu, v létě před tím konaných. Oba semi-
náře jsou dvouhodinné a :Ú!če[em jich jest jednak doplnění přednášek _ 
zmíněných oborů, jednak návod k samostatné vědecké práci. Rozdělen í' 
na uvedené dva oddí,ly odpovídá v,ědecké metodě prof. Kadlece: V stře-do
evropské právní obcrasti, v níž naše dnešní právo se vyvíjelo, zname
nati jest různé 'P'rvky, z nichž vedle germánských hlavně prvky slovanské~ 
nutno zdůrazniti. Dřívéjší protisJovanská doba u nás úmyslně opomíjela. 
tento fakt, p'ľoh1ašujíc neřímské instituée právního řádu střední Evropy 
za výtvor germánský (odtud též až do státního převratu trvající n:ízev 
přednášek: dějiny německého práva) a jest tedy nál!ežitá pozornost slo-
vanskému právu věnovaná jenom zadostiučiněním vědecké pravdě . Zů
stane nespornou zásluhou prof. Kadlece, že studium slovanského práva 
na naší fakultu uvedl a samostatné přednášky mu věnuje. V důsledcíc~ 
toho Jetní seminář prof. Kadlece jest všeobecnou pr.ůpravou na nejširším 
základě (jest tím i řešena otázka prosemináře). Účastníci seznamují se-
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tu s účelem semináře, s literaturou, díly pomocnými k předmětu se 
'vztahujícími (slovníky, sbírky vybraných p'ramenů) a s požadavky vě
decké 'práce vůbec a historicko-právní zv<J.áště. Velký důraz klade prof. 
Kadlec na pozorné čtení a výk'lad pramenů, k čemuž nutna jest znalost 
j azyků (pro nejstarší dobu přichází v úvahu hJavně latina, poněvadž 
národními jazyky psány jsou pr,á,vní památky jen výjimečně), srovná
v ání pokud možno nejvlětšího počtu variantů, a znalost historie pří
's.lušných oblastí (na základě politické historie objevil na př . prof. Kadlec, 
·že dávno již vydaný statut ostrova Hvaru (Lesina) jest opisem Í'. zv. 
statutu bračského, což se vysv,ětJuje :společným panstvím, pod nímž zmí
něná místa byJa). Co se tý'če ' stránky formálním jest požadavkem věde 
ckého dUa Ipřesný systém, a což se velmi čalsto přehlí žÍ, re .i ·střík, umož
ňující rychlou orientaci. Z toho všeho vyplývá, co se požaduje na práv
ním historikovi: musí . býti historikem, filologem a právníkem. Ke konci 
tohoto oddílu 'Č-tou se již některé vybrané výňatky z pramenů domácích 
i <:izích, v minulém ďetním semestru hlavně prameny německé a uherské, 
j. zl. bulla Ondřeje II., Tripartitum. Zimní seminář jest pokračováním 
semináře z běhu 'letního. Zde se ji,ž věnuje pozornost výhradně prame
nům, a to hlavně pramenům jednotlivých národů slovanských. Letos čteny 
památky: polské (Wolckmann: Das iilteste geschriebene polnische Rechts
denkmal), ruské (Ruskaja pravda), jihoslovanské (statuty dalmatský·::h 
měst a 'ostrovů, bulharské Chrysobltly) a české (Čelakovský: Codex 
.iuris municip., kniha Tova-č., Privii. Teutonicorum Pragensium a j.) . P ř i 
tom přednášejí jednotliví účastníci referáty, které buď informují předem 

'10 čtených pramene;:h, nebo. vysv:ětlují jednotlivosti (o listinách a formu
lářích, o zemských deskách). Pozornost v,ěnuje se i literatuře jak sou
časné, tak i staré (prohHdka semin, knihovny s výk,ladem). Ze seminářlt 
prof. Kadlece odnášejí mnoho poučení i ti účastníci, kteří nehodlají se 
zmín.ěnými obory vědy právní dále zabývati, poněvadž příležitost slyšeti 
různé, vědeckými zkušenostmi odůvodněné názory prof. Kad~ece značnč 
rozšiřuje obzor každého účastník a. Že studium slovanských památek má 
velký význam i pro upevnění národního a všeslovanského . cítě'ní, vy-
Jllývá již . z véci samé. J. Kliment. 

Spolkové zprávy. 
Zprá,va presidiátní. Presidium spolku zakročilo u živnostenského re

ferátu pražského magistrátu ž,ádostí,. <,by paní Staše ZvoJské (Praha 
4.45-II I.) , by to zakázáno užívati jména " U Všehrda" za název své živnosti 
:hostinské a vinárenské. Pol<Jládáme za špatné uctění nejslavnějšího práv
níka doby předbě!.ohorské, jestliže jeho jméno právě naproti úmrtnímu 
domu mistrovu s.louŽí za ozna'čenÍ živnosti, jež jeho snahám daleko 
byla vzdálena. VÝSledek oznámíme příště. 

Zprá,ya knihovní. Knihovna jest dosud v stadiu rekonstrukce, přes to 
'však, aby Ipokud možná nejméně byla odnímána svému J.Íčdi, byla pro
zatímně upravena 'část knihovny tak, že možno z ní p-ůjčovati. Bližší 
vše na čern é desce. Při té příležitosti považuji za milou povinnost po
dě.kovati koJ. Dr. Edelsteinovi, kol. Solnařovi a kol. Kozákové, kteří 
na naši výzvu ochotně phložili pomocnou ruku při organisaci knihovny. 
Bohužel by'li jen čestnou výjimkou, neboť ostatní kolegové neuznali za 
vhod no přikročiti meze svých platonických sympatií. Další práce orga
nisa-č'ni bude směřovati k znovuvybudování katalogů a přeskupení knihovny. 
T,ěšímc se, že p'ři tom sMeďáme se nej!enom se svými !starými spolupra
'covníky, nýbrž i s novými, neboť zájem spolku kryje se přece se zájmem 
jeho Č<leni't a naší snahou jest, aby knihovna, která byla naší pýchou 
'Před válkou,po válečné stagnaci a desorganisaci stala ~e opět 'schopnou 
ž ivota. V souvis.losti s tím podána byla opět žádost o náhradu za po
škození, která utrpěla knihovna za války, kdy v Akademii ubytov,á,no 
bylo vojsko a nemocnice; a jaké porozumění měla rakouská soldateska 
;pro vědu, to myslím, máme všichni ještě v čerstvé paměti. Vzhledem 
:na to, že děkanství tuto žádost vřel,e doporučilo, doufáme, že bu-
,d'eme moci oznámiti co nejdříve příznivé vyřízení. ' Lepař'. 

Majitel a vydavatel S. Č. P . Všehrd. Redaktor dr. R. Rauscher. 
Tjs'kle'm Storká:n a slpol. v nlžklOVlě, Husova 68. 


