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tomná, objevují se zjevy, které jsou později těžko vysv'ětlitelny, nel» 
vůbec nevysvětlitelny, které jsou však také odstrašujícími. Podobného 
rázu je brožura "Hnusné probuzení;'. Nemohla by se objeviti v dobách 
normálních. Autor (máme-li se vubec brožurou zabývati) nevytkl si ž:íd~ 
ného vyššího hlediska, kterého i politické a stranické Ibrožury vyžaduj i. 
A tak následuj í po sobě bez spojitosti nesouměrně kapitoly: "J ak absor
bov'a\a socialní. demokracie český národ", ,)..co soudí Widukind o psycho-
logii Němců a Slovanu" vedle "Vzrůstu ~pojených Státu Severoameri
ckých". Vrcholem brožury, jež má obsahovati ".úvahy a studie o zahra
n~ční politice dneška i zítřka", jest kapitola "Moje legitimace", kde se 
autor dovolává svých předků, kteří mu mají přispěti v jeho "kriticeH 

o politické situaci v L:eskoslovenské republice. Kapitoly této bylo ovšerq 
třeba po kapitolách předcházejících, ve kterých _autor lituje z;íniku Ra
kouska. "Hnusné probuzení" pusobí skutečně odstrašujícím dojmem. Tím 
spíše jest litovati, že se objevila tato brožura na knižním trhu, protože 
autorem jejím jest - právník. -m-' 

Zprávy. 

Sell1!il1láiř pr,of. H.enJnera 'z p!l1áj\"a drkeVlnÍ,hlOl. PIioti dřÍV1ějšidu 
byLo letošní semlinláiriní 'dvičení z piť:á!va círklev.níhla. 'lroinl~no dViě 
h;ooitny týdlně pp dva se'mes.try~ letlnÍ'ml semestrem! p'O'čÍlnajic, 3t 

stejně hude upraveno: i příŠlt,ě. StalOi se taikl na piřiáJn~ pr-ojevenii 
z řad '{JlOlsluldh1aoů, a t~wmiočeJniái vl lo'ňskié.m ,roďnrklu " Vše'h1rdu" . 
Není IplOichyb1y, že tOlto roišíření je značný!mJ 1k1rlolkeml klUi předu 
za idetá,lem;, aby sem. cv;jčení stala :se zdáJnuÝlffil 'p1olč,~tlklem[ vkdedklé 
plfJáiOe, kl 'čemlUlz !hy si JbJylo ještě' přl~ti, ab1y .semin,clJrní iklnihlav:llla 
byla ,00 !ffi1O;lJI1já Ib!rZ:y Iu:vedena do :pbř:ádlkiu a 'Sltala g,e častěji pří
stuplnOlU 'Č'lernŮ!m :semmálře. Paikl 'b luďe ji~tě mK>ižn,o pradoV'a:ti v se~ 
mliinářích: účelněji,. 19 ~Ý1s1edik'y :neplOl1Ovinatelně lepišílrnii. Pr1iÍJce b'yla 
raz'Virželna !l1'a 2 'se1m'estry, ja'k lUŽ b1ylOi ' řeč'enO'. Letní lSem1estlr1 
1'920 nyl 'Viě!no:wíjn 'híla:vlně děj~l1iáJml a dukbdné'mlUJ Is ,tltud~u p:ramejniÚ) 
plOZll1Jální pr;á'va 'C'Írkl. IP/O stnáJnce vn,ější, ahy č'lenlO'Vié na!blyH p.o ... 
třeb!nJé z!b lě,h~olsti. Tí1m' h:y !se !tato IqáJSt 'podobala, oVišem ve vět
šími :m1ěřítkiu" "Ctení préllmre:l11U". jež iklo'nláJ prof. H. ip' lraviďelněi 
v· 'ii:mlním se:meJ~tr:u. Nad ;t]0! vša'ki !bylo piřih!Iíženo ~ pO!mlůJdklálm! 
a !J.d nejdlůležit,ější lřteratuře. Když taJ~tlOi iblyl QáJn plevln'ý] z;áJklad 
'kl další 'prlálc~, Ib'Y~Oi 'Ijř'~kr1očeJnOl k oddílu drjUJhJéffiiU, totiž ke čtenli 
a Vlýlkladu zjá!k!olfiů, 'Vita~udiC:ích! se ;ku plr:áMul patlioináJtlnímu, v 'po
řláid1kiu leg:ctllníiml. IThlemat;u t lo:hiot.o nezvo)il plrof. H. zcela 111ahlOldile. 
Kdo; Ise za'by!val Idíirlkl. :p:rláivem~ ví, že p!atnoJI1J~t je z nejzajímavěj ... 
ších1 a InejdJůležitěj'šídh ~l1stit:U!tů pr:á:va drkl. V dJolblě piřH]()lmlne 
nabyl Hm vlěltší ďŮ'ležrnolsti pro 1l1IáJs:, 'p!Oiněvadž 'př'ed pTovedelliÍ'mJ 
orllulky s:Mlti\1 a ICíriKve hlude vyž'adOlvati odpov,ědi o~~zJk!a, zda bl.X 
alesplo;ň piliO: ,př'edhloďno'u ddbiu .nebiylK>l dolbiř 'e, zachbvati si na 
zřízení drlklV'e katol. ten vliv, jejž až dOlsud priálvlo .patrOll1iáltní za·, 
heZ1pieÓO!v.alJO. Uvlá;Hme-li slo.ven~klé pOmJěrYI7 !Kde lid Inamnoze PlOd
léhlá! vliV'u 'k'léliu1 taJkže tentlo 'hy 'hlO Sln'adJno m\Ohl zneužíti kl piroH .. 
st;~tJni agrtaci., jakl !oISitat;ně se také s!talo se !~tr;aJny mla:ď!a,r:Siký,rdlnI 
b~isklu;plů a Ikiněží, a 'vzpiQmeneme-li, že naši ně!lťteří lS()jus:eďé jSOl!9 
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:ochlot1ni stiálti ;Se !J1iáiStr,ojemi Rím'a, rk!dytkbliv hychbm k tlolmlu svo,U 
uJklv'arpre:n'o!s'tí . plOlslkytli zJá!minikiŮ!, slnadnlOl dos'p!ějeme .1{ Zl~'Věr!u jedin.ě 
lm1o;žI1iému:, že 'zde !nes'tačí jen radilkl:Uní hle:sla, nlý\hrž že blude třeba 
jednati velm'i rtGz'VI:í:ž!n:ě a to'patr'ně. Vždyť ani ve Frandi !nep,oda
řilc se :.::;t:i itnímloldi 1"orzJluš'titi prrob'lé1m' rozlulky b:ez veliJkÝlch' 00-
tíH, a nedii:v'ntol jrslm'e viděli, že táž Francie h~edái dolhbdu ~,. círlk\tí, 
fl,epiodceňujíc slu'žhy, Ik1teré jí Rím' 'V' Orielnltě miŮlž'e prtoikálzati. 
Nejeln v'ša!k' se ,st'rlá!n:Ky 'cí:r'kevlně-ip!olutřťkié, :ný!birž i sivQu; h'irs't:or"ÍÍ 
do'ptoruč:oval se patroil1iált Ib'edlivé plOzlor'nos:ti. vý!voj jeho, je č,á;stií 
Ib !oje~ jejž d,rlk'ev důsledn.ě pPI !3:ta;letí vede t a OISlvo1bbze'l1Ími svéhlQ 
2iízern Í lOrd vlivu la~klů. PK)I 'PiS,ettldoi'sidol'iU, jen:ž' k( t01mlult!ol bioji 'byl 
1Signrálemi, . podařiLo 'Se Řehbřovi VII. a KaIixtovi II. V' 'bio,ji o in
ve,sHtUl'iU vyrvati imoíCi .sv,ětslk~, rlO'zJh!o:dlujíd vliv lna jmlenov:ájní 
v'yššk'h cír!ki. úředJl1iíkiŮ. Paik se církev :o!b'racÍ}:irlo,ti v'l'as lt!ní;klůlm 
~~{ioiStelů a fojtům. Pa'pe'ž1 Alexander III. piroh1aš.u:je jeji1dht p.r:á:va, 
jež' vy'k lonlá~ali až dot.ud jak'o ;sa,molS1:at:n;á~ :neodv/Olienál Zl mlod 
vyŠ'Š'í,. za výjS adu, judělenioiU od .cÍlrkive (a t!udíž ne,odvolatelnou), 
a diá:vlá jim: ,noíVý! :11!á:tev - .plnáiva patr:o:nláitní. Fa'k!tidk'y se 1t1(m 
m:nrohro ne zJm!ěln Ho, ale IPlriáiVlě to Zln'ačí úp ln;i1 plřevrat. Od téhb ž 
papeže plo!dhlálZÍ v~tšina pfeďprsůi IQ. patrlolnláitu, o:blsaželnýjdhl v De
kiret,álech . Řeho:ře IX. V dalších' dviou člá~,tech cor1po'ds iUlriS! !Ca
Jl/Otm., totiž' iln LiblrtG! Sexto a V' Klem'entiln:álchl, je jen Ině!klolik' 
'U,lStano'v'ení, v ExltravagajI1iteC'h! ani jednol. VÝiv,oj p1r!álva p!a1t rolnrájt
ního, dov'l'šilo Tridentinulml

• Kodex pblStlOlu:pil v bbji p'ro ti laidk!é:m1U 
vli\lu diák s'výim důležitý:m' ,u'S:ta1l1lolvenÍm, že v biUdotu1clnolSlti IrJ.!elie 
zříditi n o:v!éhtol 'pat,rio'nlált:u, a piř'í1k 'azeml bislklulpírmt daný!m, piŮ'30b!i1: i 
na p:atr:nny, a'by se v2:ďaJi p'rlá~a pl<i'troln,áitníhlo Zla vý!hiody rlá[ztu 
čistě S:piritUiálníhio:. Kdyb'y v!šaiki patr'o,ni ne c!h! t.ěrli ISie podrob'iti no
v!ému smlěr~, mají p~ati:ti dlolsavadnÍ předpisy IV' jedJnOltliVostec!h; 
r eflolI' movwué. Předlp1ilsy o p·atrQ:n:áltu, 'č'teny 'b'yly, jakl jdou! za íSe
bloiUi. Očelem té1tn Im'e'ťhlody jesl , ahy členlO V'é! semuOiátře Ir1aUič'ili 
s e rro ituiměti 'C'Í'fkevlními Zlá ikio:nů,m· V' pŮviodn úml zifilěn Í a prac10vati 
p'Hm'o' na ~áikladlě: p1ramlernů . Její vy,hlod ou jest , že 'p lrohloulb~í se 
t akl Ziualo!st 'plolsiti:vlníhlo Icír1kl

• pr,á:va. P rof. H . vYlnastnažil se:, ahy 
v'šer;h!ny IOitli :z!kiy 'b:yly čleln,Ů1m: ja'srné, dtorprovláJzeje čtení zaj Íma
'vy!mi 'plo'dr:oIbInÝ'm:i výklady a vysv'ětluje vě'C'i o 1b 1tížině:j š í tř eb'aJS i 1f11~
ikiorHkr:át 'S tr'piěHvlos:tí hlodlnou u!zJn:á!ní. Mož1nOl 'taik!é plnÝlml pir,á~'em! 
ř íci~ -že vš'ich[lÍ čIe1n1oiV,é si odne.sli ze s!e mÍln!álře velky! zisk. Celý 
PtO;stu:p 'smlěřiov1al lkl tOImIU;, ab'y vědomos!tí, zísik aJl1,Ýic1h! 'b lě:h1eml vý
Ikbdu. m:ohln 'hý,ti užito při seplslálll í pir,álc!e na t1h:em!a "Co pOlzlměnil 
K!Cdex !na piatr'Olnlá:t:u", na niž 'b'yla v'YP;s,álna ,c!elna. Podle vÝI3ledikiu1 
sloiutěž'e b:ude lZe PlOlStO:uditi, zda a jalk' dalece >Slnah'a p:rof. H . Imtěla 
ú'sJYěc1hi . f. Baž: a ni t . 

Stať o proseminářích v posledním sešitu "Všehrdu" zahájena jest 
zmínkou o trapném dojmu, j.aký kolikráte činí zkoušky "z práva ob
chodního, směnečného, z řízení civilního ' i ~restního", kde viděti, "že 
k andidát nemá nejmenší znalosti praktického ži vota právního. Musí od
p ovídati na tťžké mnohdy otázky teoreticko-právní, a neví, Jak věc vy
padá v životě a ve skutečnosti. Mluví o trassá tovi, trassantovi, remit-
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tentovi, indossatáři atd., a neviděl směnky, musí vyjmenovati náležitosti 
vkladni listiny, všeobecné i specielní, a neví, jak m~ si v,ěc představiti," 
atd. - Z výroku tohoto musil hy si každý čtenář, nemajíd 'V tom 
směru vlastní zkušenosti, učiniti, specielně pokud jde o právo obchodní 
a směnečné úsudek, jenž neshoduje se se skutečností, a to ani co do 
výsledkú při zkouškách, ani co do postupu při přednáškách. Pan pisatel 
stati, o niž jde, dal se tu (nechci pochybmfati o jeho bona 'fides), 
patrně 'asi zanícením pro svou myšlénku o proseminářích, svésti ku 
tvrzení z největší ·části nesprávnému. Pokud jde nejprve , 0 zkoušky,. 
tu podle zkušenosti nás obou nominálních profesorů obchodního a smě
nečného právra - 'a potvrdí to zajjisté i ostatní páni zkušební komisaři
jest to jen mizivé procento případů, ne-li snad jen zlomek . procenta, 
o nichž , nabyli jsme trapného dojmu výše vylíčeného. Nad to pak 
i v těchto velmi vzácných příp.adech, kde kandidát směnky neviděl, jest 
to přičísti, pokud jde o našeho poslucha,če, výhraďně! na jeho IVrub ~ 

vždyť bude moci zajisté sám p. pisatel, ač-li byl nebo jest posluchačem: 
naší fakulty, z vlastní zkušenosti potvrditi, že se každý návštěvník 

přednášek o právu směnečném na . naší fakultě se směnkou ať již z je
jího formuláře,!) ať již z opětovných ukázek jejích originálů i faksi
milií, nejenom může, nýbrž, nezavírá-Ii očí, musí obeznámiti. · Při . tom 
nehledím a ni k tomu, že právě ve směnečném právu vyžadují i theore
tické výklady trvalého téměř dovolávání se příkladů praktických. Onen, 
třebas mizivý, počet kandidátů zku3ebních, kteří směnky neviděli, může 

se tudíž rekrutovati, pokud jde o .posluchače naší university, jen z těch~ 
kdo na ní "studují" - in absentia. Takovýmto by Vš<ljk a'rcI nepomohla; 
ani instituce prosem.inářů. 

Ještě však několik slov o návrhu na; jich zavedení. V prosemi
nářích mají se podle něho probírati otázky "",formá1.Q~-právní". Ze 
souvislosti vyplývá, že nemůže to znamenati jen otázky form,álního 

, práva, i byl by tu na snadě výklad (snad ani nespadající plně s tím. 
co při tom zamýšleno), že mají býti předmětem proseminářů praktická 
cvičení 'Ve smyslu návodu k sepisování směnek, obchodních listin a pod. 
Proti takovýmto cvičením bych se arci musil, a plně se mnou v tom 
souhlasí také p. kolega Wenig,2) rozhodně vysloviti, ježto na fakultu 
,nenáležejí; získání těchto znalosti, pro život praktický zajisté velmi dú
ležitých, opatřiti mohou, pokud neděje se tak praxí samou, odborná 
učiliště, po případě kursy na; nich, nikoli pak universita. Ard však sou
hlasím Iú.plně s tím,aby posluchačům, pokud dopouští toho vědecký 

úkol akademických výkladů, dostalo se příležitosti získati již na fakultě 

obraz také o praktické stránce různých právních institucí v rozsahu 
širším než tomu jest dnes. Bude tomu brzy patnáct let, kdy Živno
stenská banka k mé i ntervenci věnovala n.aší fakultě krásně vypraVe:nou 
sbírku formulářů a ukázek cenných papírů bankou vydaných, kter,ážto 
každého roku v posluchačstvu opětovně cirkuluje. Takovéto sbírky .31 

ukázky daly by se zélijisté rozhojniti a mohly by - dříve než bude 

1) Po několik prvních týdnů přednášek o právu směnečném připravujI 
posluchači pro každou hodinu na tabuli text směnky. 

2) Praktickým cvičením pro příští rok ohlá'šeným míníp. Prof4 
Wenig, jak mi sděluje, právně-vědecký rozbor praktických případů. 
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he v nové budově fakultní zaříditi pro to zvláštní jakous výkladnu nebo 
~,museum" učebních sbírek a pomůcek - býti v seminární knihovně 
v úředních hodinách pohotově k volnému nahlédnutí posluchačům. 

Prof. Dr. K. Hermann-Otavs~{ý. 

Pi'ebled z:ákonodlárství 'J"IepulbUky československé. 

V1.ádním ll1a'říze:ním ze d:ne 6. listopadu 1920, čís. 608 Sb. z. a n., 
.zrušují se okresní škoUnÍ rady v Čechách' a ve Si,e~kiU. Na jejich místo 
'a se st1ejnou pravomoci vstUlpují na dohu: !pIřlechlO'dnou (než do1die ku zří
Z1e,nÍ župních rad š.ko~,ních Ipod[e § 3 až 16 zákona zle dne 3. d ubna '1920, 
čís. 292 Sb . z. a .n.) v každém okpes'e škodnÍm o k r ·e s u Í v Ý ho r 
Š k o~ ,n í. SkMdá sle z p1řledil1lOisty okresního IpoUtického úřadu jak.o P' ř e <t-
15' le cl y, z od JJ 10 r ,ll Ý ch r 'e f le r 'e 111 t iŮ (= oknesll1í školní inspektoři 
'Vlstan"w:e.ní mill1ilSt'erstvem ško~ství a ná.rodní osvěty), z;e z á s tup c iŮ 
uč: i t 'e 1 s t v a (na 100 učitle~lú v ol{fies'e jme.nuj·e předs'edla Z!emsk~, škol,nÍ 
rady d:v a z,á'stupoe; }e-li uČ·iteliŮ. v okrelse 100-2001, tři; více než' 200 
učit'e';IŮ má 4 Zá3 tupc!e, Ip'ří čemž má Ise přihHždi poměrně k učiteJům' 
po pHpa.dě z rlŮzných j,azykových skup,ill1) ·a zle z á, 'S t u 'P' ·ců ob Č' a,n
s t v a. Tě·~hto jlelst dvakr,át'e tolik Jako .zástupců učiteJsltva. Jsou jme
Illovláni př'ť'ds'edlou .ztemské škrolnÍ rady na ,návrh př.edsedy okresního 
politického úřadu z rlŮ.Zlných IpoWickýc'h stran podle zásady poměrného 
zastoupiení. Stejll1ým Z'plŮisobem jmenují iSJe :náhradníci. ZástulPcem jak 
učit,eh;tva tak občanstva mlŮž,e býti oDtan r.epubaiky óeskoSllovenské,. 
26 l,et 6tarý mající aktivní p'r.ávo votl ič'Ské a bydaící ve školním okr'esu. 
Némají-~i těchto podmínek, ztr,ácí č~'en'Ství v okr'elSlllÍ radě ŠkoJnÍ. Kromě 
toho můž'e p'řledsed'a ze m s k é škoJní rady Ziástu1pcle tyto kdykoli ČlI'en
sNí pr,o ziva.lné důvody Zip'rOlstiti. - Po~itická orgla:nisaoe (kterákoli!) 
v 'okresle mJŮ.ž.e plrlOti jmeno'v,ání obč'an'stva do 14 dní plOOIznám:e'l1Í jme
no,vlání podati lp:r,oti tomuto rozklad, s tím ,úČ'i:nk'em, že jmenování na
bud'e platnosti tepf\ne po IS c1ľv,ál\e 1 í mini,str-em školst ví a národ'ní osvěty. 
Pří olstře;šíclh poměr'ech' IStranických 'l1élskyt,á se tu pioJ·e k různým šika
,n,ám:. - Vie měst,e·::1h tvolřídch samostatný oikres šk'O·lní zřídí s,e na 
místě dosavadních oknes'llkh' rad škoa'nkh mě s t s k é v Ý bor y Š kQl:n í. 
S~ožlení }ejich j1est ohd'Oiblné, až lila p1ř'eds1erlu; tu }est jím starosta města. 
~ Stane-ai Sle okre'sní ,nebo městský výbor škocrní jakýrrik'Oli způsobem 
nesch'O'p'ným vyvíjleti svoučin.nolSt, vykonává }eh'O iprav·omoc plř:eds'edla. 

N a'říZlení vl1.ády ze ldil1le 26. Hsiop'aidu 1920, Č'Í's. 630 Sb. z. a ;n., 
o' fl ,~ 'h r a rl o v Ý c h k 'll i h á c'h a ln á hra d 'O V Ý (j h b a u k á ·e h'. ~ 
Podl,e IV. č:ásti zákl{)na il1á'hradlov.ého lčíís. 329 Sb. z. a n. z roku 1920) 
st,ává sle 'náh~ada za :pIř'levzatý majet'ek, j.a,kmi~le jest p'ra.v,oip~atně urč'ena, 
pIO'hr.tedtávlmu býva~ého vJ,a,st'ník,a 'proti 'Státu. Peníz, z náhrady na vlast
níka plřipadajíd, můžle sMt mu vYIPilatiti ho,tově neb'O }ej dá z,apsa,ti jako 
P'OhJeťMvku dl 'O n á hra rl o vé. k ln i h y. I(,niha tato jest knihou v·t:ř.ej,fl!O'U 
a v'ede s·e pro Cechy u z,emského, 'Soudu v Praze (úřlad 'Pozemkových 
knih), pro Ml{)ravu a S~leZ'sk'O u .ZJemského soudul V' Bmě (taktéž >úřad 
pozemkový-ch knih), I)Jiro Sovlensko u :sedrií v BraHsdavě ia Košicích, 
pro PiO'dkar'p'atskou Rus u 'sledri'e v Už'horodě. - N,áhr~dlOivá klniha, sk~,ádá 
,Sle z [il$tu ná'hra,d'Ov·ého věřitel; ie a náhradové poMedávky (list A, oddíl 
J. a II.) a z Hstu Zlávlad ([jst B). Pro. každého· l1áhrado,véh!o :vě'řiteil!e 
'zřídí sle :s amOlstatná valOžka. Taktéž pro kažldfého sipo,luVlla!stník::t. !
Náhradová kniha lest vledlena pod[le zásad knihovního p 'ráv.a, a to prá",!a 
býva~:ého rakouského. (§ 9 Cil. na'řl.) První záp~sy 'l1áh'ra,dových rpoh~le
d,ávek pod:!,e usnes'ení rozvr'hov6ho jsou zipmštěny poptlatk.ů. , jinak 'pIlatí 
.1yfedtpisy popcr'atkové :pro říz,ení ve věcech k'l1ihov:nídhl. - Fina,nční ope
ra<:le', lež pIlynou z IprovlMění i)Jlozemkové reformy, p'fováďěj,í IVleř'ejné 
!lÍtstavy úvěrové. Očdní a pok~!ad'ní Is'llUž!bU straJn náhtradlových [pohlle
dáv'ek vylwnávají !b a ln k y 111 á hr ta Id 10 V é. Mohou to hýti HypoteČ!l1í 
'banka česká v Pr.az,e, Hyport:·eční Ibalnka mora,vská v Brně, . S1ezský lpo
.nemkový úvěr,nÍ ústav v Opavě a ISlpo:řite:lriy podL1e spořif.el'ního zl1kona, 
'P'Okud budou S~~JJžhOlU tou Poz,emkovým úřadem p'Q!věř'eny. Pohled~vka 
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býva~lého vIlastník) ,z.aibrané piÍl!dy, zaplSan.á v knize náhradové, lest v,ůCi 
sMtu a ,ná'hradové :b'a:noe Inevypověd'itťlna, lbiank<li však mů'ž'e ji vypově
děti čtvrUetně a zap1'atiti ji !buď 'hotově InelblO umořitelnými dílčími d'lu
hopisy yle ,st,ejné: jmeno'vité hodnotě jako IplOh1edlá.vka; da,uhopisy jsou 
ZlÚr'Očitle~ny 30/0. Dl;u'hopisy tyto jmenují /S'e "V Ý k U 'pl n í I i sty". Papíry 
tyto rnajit'eui Isvědčíd vydávají spo[e'čně Ináhradov,é baJnky 'plO p'řed'chozím 
souhlalsu Pozemkového 'ú'řadlU :a mini'St'erstva fi:nancí. B<linky n.ihndov.é 
budou vydávati také di:čí illu:hlOpi'Sy, jimiž budou vylplaceny pohledávky 

,bývalýťh knihoViních věřit'eJIŮ zabranéhlO ,statku. Papíry tyto budo,u zna
menány lna ipraž!ské hurs,e Ip,ro cenné papíry. - PlO,skytovati úvěr drŽ'eh
nostnÍ ;piod~le § 4 .úvěrového Ziáko,na j'S'ou 'OIp!ráVlněny: Hypoteční Iha:nka 
česk,i a morav'Ská, Sez:ský 'Po,ZJemkový ,úvěrní ústav v Opavě a ty SplO
i"ife~ny, které mají Inebo dost<linou pr,ávo vydáv.ati dílčí d1uho!jYÍ';y, ;poží
vající 's:ir01č'Í jistoty. Papíry tyto mají n.~e'V: "P o zem k o v é 1 i sty 
úv ě r (). v é". Úvěr poskytuj'e sle odevzdáním těchto dluhopisů v:e jmeino
vité 'hlOIdnotě, jle'Ž ISle rol\~n:á 'č'á'St ,ae vyprůj'č'e:né, nelbio vyp~acením kursovní 
ho.ul1oty }ejich v hotovosti. - Podmínky výde}e těchto p'apírů jsou 
stejné j.ak,o II "Výkupníc'hl J.istú". - Dozor :nad těmito .bankami, pokud 
vyl<onávají finanční oper,ace, Iprovádí Pozemkový Ú'ř'a:d svými or:gány. 

Vlá,dlním na'říZiením Zle Id/ne 3. pros,inoe 1920,č. 634 Sh. z. a U., 

na zákl ade zák'olna o orga'nisaci Isoudlů. z r. 1920 Čl . 270 Sb. z'. a TI., 

zřizuJe se při 's·oudní ta!buli (= obdo,ba vrchlního 'z,emského ,so,udu) 
v Košicích I(} rl Id ě cr oe.ll í S' p1řísiJtt:šnolsH lpi r 10 's o u d y a u t Do n o m n í h'o 
Úl z le m Í Pl(} d k a r pat s k é R II S i. V'ešk'eH zaměstna.nci tohlOto od:dě~e.ní 
patří do 'statu ISlOudlnk'h zaměstlfia'nců Podkar'pa,tské Rusi. Ve věcech 
soudní 'spr.ávy Ipa.aH zákony a 'na'řízle'ní .p1'atné: pro Poctlkarpatslwu Rus. 
H~avní státní zéÍlst'up-oe v K,ošidch vykonává :sv,ťtj úřad 'P'fIOzatím v! 'celém 
okrsku slOudní tajb.u~le K,ošické, teďy i na území Podkarpatské RUlsi. 
Jle'ho první náměstek má !býti jmenováll v 'p'rvé: lřadě Zle 'StaVu koncept
ního ú:řle:dnictva ju stičm í::h úřadll Podkarpatské: Rusi. - N aříz:ením 
tímto pOLožien plO'č'át'ek s o u ,d 'll í organisaci autonomní ' Podkar'p:atské: 
Rusi. (Viz § 3. ústav. iilStiny.) 

Vl,ád.ním Ina:řÍZienÍm ze dln'e 3. p'f.Olsince 1920, č' . 635 Sb. z. a !ll., 
org'anisuj1e Ise lna zák~,adě § 3. 'záklOlna zle 1d1l1'e 2. prosince 1918, č'. 3 
Sb. z. a 111., 'Při lfilej vyšším spr,áv;n ím soudě v Praze z v ,1, á š t :n í !s. le n á t, 
jehož ,úko':lem jest r o z hod o vat i k I(}' m pl,e t ,e n Č ,ll í k o rln f 1I i k t Y 
mezi Ťlád.nými ISloud:y Is'e Istralny }edné a sp,rávními úřaďy, r'es·p:. nel-

yšším ISlpr,ávním :soudem :s'e strany druhé. Se.nát t 'ento l§ 3. záko,na 
z 1918 č. 3. Sb. z. a n.) 'sldáodá s'e ze 3 (::JoenŮ' nejvyššího 'Soudu a ze 
3 Č';'enů nejvyšší'ho- spr,ávního soudu. Př'eds'edu tohot,o senát:u jmenuje 
'Vždy na dlo!bu 3 fflet vllláda. - Návrh Ill'a 'ř 'eše'nÍ kompetenčního kOlnf1íktu 
vz.nésti můžle 'strana súčastněn.á na věci, j,ejíž p'říslušnost jest spor'na .. 
nebo Ú'řad lČi 'Sl()iUd', I() j'ehož ipřísl,ušnost jde. Návrh ten tOl dodává se 
i ostatním iÚ!č'astníklŮm spor:ll k :p'noj1evu- k účastníkům j'est lčítati 
:netoJ,iklO ISlOtUd lČ'i úř'ad: pToucí 'se ·0 'přísJtUŠlnost, nýbrž i strany, V oné 
věci , k InÍž Ip1řísa.uš'nols t :s'e stala spornou - nač'ež v se z 'e n í '11 ev e
f' :e j '11 é m s'e r'Q,zhord'ne: huď Inávrh ,se z.amítne j,ako nepřípustný, :nebo 
ve forme roZ)sa'hu s,e VY:SLIONí, kt,erý or:giáon ,státní: úlř'ad Inebo soud 
jlf'st Ipř'í'S[\ušlným 'p'ro dotč'enou věc. (§ 6 cít. zák.)- N;e.j'vyŠŠí 'Správní 
soud 'Vede podate~nu a spi:smi1n.u tohoto senátu, obstarává výplrav'll leho 
vyřízení; sezení tohlOto senátu konají s.e v místnostech' nejvyššího správ
ního, soudu. Didy ~čl.enů :nejvyššíh:o SOLlďU, kkří musí se _z Brna do
stavovati do Prahy k s,cZlením tohoto s'ellátu, jdou !na ÚČIfÍ nej'Vyššíh'o 

• s'Oudu v Brně. (Pokračov,ání.) 

~( článll;u "Právnická f.akult3! pařížská". Kolega Drbohlav ve svém 
psaní ze dne 14. ledna 1921 nám: píše, ' že nebylo jeho slovům o životě 
v Paříži dobře orzuměno a vysvětluje poměry životní takto: "Konečné 
informace o cenových poměrech jsou vzaty z léta 19. a v nejlepší na
ději v projevující se "vague de baisse". Ta . zatím za krátko po slib
ném počátku zanikla, změnila se naopak ve "vague de hausse" a po 
svém návra tu do Paříže v listopadu (1920) našel jsem ceny všude vyšší 
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než v létě . Je dále nutno podtrhnouti větu, že se 460 franky vystačl 
tělo studentovo, ale nic víc - jak plyne z věty "při čemž ovšem nlill 
duševní potřeby není počítáno" - t. j. drahé knihy, přednášky, studij.nf 
poplatky, z nichž se neslevuje, div,a.dla atd., v tom naprosto zahrnuta: 
nejsou. Nato se musí doplňovat něja:kou vlastní čiimostí se s:tálý·,m 
zřetelem, aby tím studium netrpělo. Na základě jednoho naivního dopisuT 

který - nedopouštěj nebe - bylo by možno snad generalisovati, pokl!á· 
ďám tuto interpretaci za nutnou, aby se nestalo neštěstí, aby si u nás 
mnohý mladý muž neřekl: "dá prý se krásně vyjít se 460 franky, \j-á 
při své šetrnosti vyjdu se 300" :a nerozejel se sem v této ilIusi, nežil tu, 
pak v zbědovaných poměrech a mne neproklínal, neboť 460 franků j e 
dobré existenční minimum minima. Di'tkazem, že v Paříži život velmi 
podražil, jest nová zpráv<li z 8. !Února 1921, že čeští stpendisté tamější 
podali hromadnou žádost za zvýšení. Patrně poměry nejsou valně lepši 
našich. Red. 

Spolkové zprávy. 
Vr·afte knihy R,andovu fondu. Při revisi knihovny Randova fondu. 

jsme shledali. že mnoho kolegů nevrátilo lani jedné z knih, které s i, 
vypůJčifi před válkou, za války i po ní. Summy peněžní za tyto ne
vrácené knihy jdou za nynější: drahoty tiskopisů do set korun čs. 
Kolegové kteří nevracejí knih, a,č lhůty již dávno prošly, dopouštěj r 
se tak dvojí škody: poškozují spolek finančně, odmítajíce mu mate
rielní prostředky, pro jeho četné ,úkoly znemožňují podporovati kolegy 
stejně nemajetné j,ako byli oni a v nynějších těžkých sociálních po
měrech ještě potřebnější. Vraťte proto, kolegové, všechny knihy z Ran
dova fondu vypůjčené neprodleně, jestliže minuly Vaše lhůty. (J ř a
d u j e s e v k n i h o v n ,ě R. f. k a ž d o u s tře d II o d 5-6 hod. 
ve Č. ve v Ý bor o vn ,ě v K a r o I inu. Zjistili jsme, že někteří kole
govéprodáv.ají knihy vypůjčené, s podmínkou "čestného závazku ne
scizitelnosti". V arujem:e před dalším prodá,\áním a upozorňujeme, že 
zjistíme podle signatur tyto členy a: budeme je bezohledně pranýřovat 
v časopise. Kolegové, kteří žádali o výpůjčky knih v zimním semestru 
a dosud si jich nevyzdvihli, nechť tak učiní některou středu od 5-& 
več. v Karolinu. 

Zpráv'a litogr,afická. Pr,á:v,ě vyšlo: K a p r a s, Přehled právnich dějin 
zemí koruny české; P ruš á k, Trestní řízení; H e y r o v s k ý, Civilní 
proces římský (litogr.). Chystá se a v krátké době vyjde: Miř i č k ,a, 
Trestnf právo hmotné, část zvl.áštní; Hermann O t ,a v s k ý, O obchodech 
a Smlouv,a Trhova; Hor a, Civilní řád, díl II. Všechny tyto přednášky 
vyjdou ještě během prázdnin velikonočních. 

Redakční rada ve své schůzi 16. IÚnor:a 1921 usnesla se pořádati 
opět jako roku loňského rozšířené schúze, jichž by se mohli účastniti 
i ostatní členové spolku. Na schůzích těchto přednese určený referent 
referát o některé aktuelní otázce. Výsledek debaty bude pak uv.eř,ejněn 
v časopise. Redakční rada usnesla se také vyzvati výbor spolku, aby 
vypsai opět ceny ku přednáškovému konkursu jako roku loňského. 

Z'pr.ávla pof.adatele vycházek. V letním semestru chystá se řada vy
cházek: do Zemských desk, do Zemského archivu, do Obchodního rej
stříku a do různých jiných ústavů pro právníky důležitých. Upozon'í.u
jeme kolegy na podniky tyto již předem ,a vyzýváme je, aby věnovali 
jim více pozornosti, aby činnost pořadatele vycházek nebyla brzděna 
jich netečností. 

Redakční sdělení. Příští číslo našeho časopisu vyjde 15. března 1921, 
Vyzýdme kolegy, aby si vycházející sešity pféwidelně odebírali, po pří·. 
padě, aby si je dali zasíléliti poštou. Veškeré příspěvky, dotazy a red. 
výtisk v buďiež zasílány na adresu: S. C. P. Všehrd, Praha 1., Ovo~ný 
trh 3. Rukopisy se -nevracejí. 

Majitel a vydavatel S. C. P. Všehr·d'. Redaiktor R. Rauscher. 
TIis'k'em štorkán a spol. v ž,i,žIrově. 'H usova 68. 


