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Studentského podpiirného fondu ,B ráfc jest dekovati za to, že neutešené sociální pomery nemaj etných studentú na naší flakulte se zmírnily velmi značne .. Výsledky ukazují na t o, že jim predcházela práce,
práce obetavá a zasluhující vdečnosti.
Dnes možno Hci, že pracovitý a nadaný hoch, který je schopea
nekolik hodin týdne vypomoci si soukrolffiým vyuč ov áním nebo jinou
prací, múže se venov..ati poctivému studiu právní vedy, a s ješte lepšími
nadejemi mužeme hledeti do budoucnosti.
N a konec zbývá vyvQlditi z tOlho, co bylo rečeno, nekteré dúsledky
pro naše posluchače právnické fakulty, pfipomenouti s dúrazem nekteré
povinnosti pro prítomnost i pro budoucnost. Bylo uvedeno, že Č. A . S .
>Právník« pracuje s p o l e č n e se Stud. podpo fondem ~ Bráfc. I jest
tedy potrebí i pro tuto práci vždy dostatek svedomitých studentu-pracovníku, ať se již jedná o zástupce jmenované do kuratoria a presidia
nebo o delegáty do odboru. Je potrebí ,dále, aby naši posluchači podporovali účinne všechny podniky svého podpurného ' fondu . A ·konečne
je povinností jednoho každého, aby po letech, až dosáhne pevného postavení, vzpomnel si i na právnickou fakultu resp . . na její podpurný
fond a stal se aspoň pfispívajícím členem . A to platí nejen otech, kdož
byli behern ~wých studií jakkoliv podporováni, nýbrž Ol posluchačích
všech - toť práve otázka charakteru. Kdyby se splnilo i to, že by Stud.
podpo fond »Bráfc mohl ríci, že všichni bývalí posluchači právnické
fakulty M'asarykovy university jsou jeho členy, pak by mohl zajisté
úplne plniti své poslání . Je zrejmo, že pri dobré vtlli lze uskutečniti
krásnou myšlenku.

Zprávy.

I_ t Docent Dr. M. Kašpárek. I
N eočekávaná zpráva pl'ek~apila ve stredu 14. února t. r. brnenskou
právnickou fakultu: zemreI JUDr. M i k u l á š K a š pár ek, radaJ vrchního zemského sou du, ,docent pro soukromé i verejné právo pojišťovací,
stár 50 let.
Tuto ztrátu bolestne pociťuje učitelský sbor právnické fakulty
Masarykovy un'iversity a všichni ti, jimž záleží na zdárném rozkvetu
naší mladé fakulty, pociťují ji bolestne i kruhy soudc0vské a právnické
vubec - bylť dr. Kašpárek i v širší verejnosti dobre znám svou mnohaletou literární a spolkovou činností. N ení účelem techto rádek oceniti
životní dílo zesnulého v celém jeho rozsahu; jsouť k tomu povoláni
vhodnejší činitelé jiní. Ale mlčením nelze pominouti onu skutečnost ,
že v dru Kašpárkovi ztrácejí brnenští posluchači práv nejen vedeckého
pracovníka a učitele, který jen krátkou dobu k nim mluvil s kathedry,
nýbrž i pracovníka ve studentské otázce sociální. Dr. Kašpárek byl čin
ným členem našeho Studentského podpurného fondu l> Bráfc, byl jedním
z tech, kterí rádi a Qichotne prispeli svou hrivnou k provedení krás né
myšlenky. Ač zamestnán byl tolika pracemi, prece dovedl vždy vyhledati si chvíle, jež venoval snaze o zlepšení sociálního postavení
brnenského právnka. A tato jeho činnost, jež ukazuje, že svuj učitelský
úrad chápal všestranne, zavazuj e brnenské posluchače práv k trvalé
vdečnosti a pietní vzpomínce.
Šfk.
Praha-Brno-Bratislava. Každá universita utvoH kolem sebe své
kulturní prostredí. Určité názory, myšlenky
smery tradují se od uči
telu a jsou prejímány od žáku a nes eny dále. Bylo tak vždy. Náš národ,
pokud mel jen jednu univ·ersitu, mel jen jedno kulturní stredisko) Prahu, kde sr,íhaly se nej lepší síly vedy a umení. Praze vyrostl však
vážný konkurent v Brne, kdy začala tam rozvíjeti své slibné síly universita Masarykova. A obe mesta budou museti počítati i s existencí

a
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Brati slavy. ]i s to jest, že Prah a má tr'adici, m á své prostredí staré, a
vý hodu tak pred universitami druh:)rmi, které to vše teprve musí úvoriti od počátku. N a druhé strane má skutečno s t ta to nebezpečí, ž e
škola pražská upadrie do konservatismu, kdežto o statní university m aj í
dráhu vol nou, Zdravé sQiuteži jest c esta otevi' ena. Že soutež ta nebude
na škodu kulture, dá se predpoklád ati s jistotou. Aspoií. dosavadní čin 
nost právnické fakulty Ma s arykovy university slibuje mnoho dOJ budoucno sti. Brati sla'vská fakulta nemohla do sud ,diiraznejise Qzvati, ne.boť byla t eprve . nedávno konstitu Olvána, ale že nezus tane pozadu , jest
jisto. - S outež a soupei-ení mu sí vš ak vždy b:)rti chápáno ve smy slu
ušlechtilém. Nezbytné polemiky mezi zas tanci jednotlivých ná zo rll m a jí
zllstati vž dy v m ezích tohotol ideálního s nažení. Pokud autori ruzn)'ch
míne ní byli na je·dné škole, jiste mírnili sVllj zpusob vyjadrování. Nekolik posledních príkladu bohužel však dosvedčuje, že bylo upušteno
o d tohoto chvályhodného mravu . Posluchač si váží svých učitelu , a
s bolestí ne se, když tito jsou n apadáni v e vážných li s tech od vážný ch
lidí tak, jak s e stalo. Nekolik universit prin es e jisté trenice a rozpory
názorll , to jest jisto, ale nutno si pi'áti , aby vý mena TIlyšlenek stala s e
tónem klidný m a vecným. N ebývi pak vždy poškozen. ten, kdo byl
po stižen . . .
Ira.
Když technik mluví ... Spolek posluchaču na české vysoké škol e
technické v Brne vydal práve tiskem výroční zprávu za správní rok
192I, v níž na úvodním míste podává odstupujcí predseda ing: František To uš e k smernice pro program (echnikll ; praví . mezi jiným :
»Dnes je všeob ecne rozšíren názor, že technik svým povoláním je vzdálen činnosti vei- ejné a politické a prenecháváji po vetšine právníkum.
Pfi veškerém oprávnení, jež právníkum pri činnosti vei-ejné nutno pfiznati, není m ožno pi'ehlédnouti, že prá v ník nemá t ech nic k é h o
s mys l u, jeť p i' í l i š n Ý m for m a l i s t o u a the o ret i k ema tu
musí doplniti harmonii echnik, zdatný nejen vedecky ve svém oboru,
al e i odvahu mající vynutiti si právo zasáhnouti do otázek, donichž
s úspechem zasáhnouti muže. I politika, točící se kol otázek sociálních,
potrebuje snad víc techniku než právníku , ponevadž premena. či úprava
hospodáfského rádu nebo konstatování, že hospodárský rád nelze meniti, je problémem technického a praktického prorvedení a zasáhnuti do
složitého aparátu prllmyslového a n emuže býti nikdy pro blé melU
nar í zen í. N aľízení muže následovati teprve praktickému osvedčení
a tu jen a mís t e t e c hni k, jenž n evyradí st aré metody dľíve , dokud nenašel nejen nové, ale také lepší. « A úvahu svou ukončuje ep 0chálním ' záverem : »Silných individualit, dle'V edome svuj program provádejících , uve'domujíCích si , že lid nesmí zustat v rukou polOlvzdelaných demagogll a že se musí pfipravovlati pro okamžik, kdy bude
potreba vudcu, te ch je nám zapotfebí. Nem u s í být i a nebude každý
gen e r á l e m, ale musí bý ti priprave n i pro ten prípad, kd y by j í m
m u s i l být i. A technikové, s nimiž stojí a padá pokrolC Iidstva a
kultura jeho, jež v prNé rade na technickém pokroku je závislá, musí
jimi býti v prvé rade. « Po prečtení této »úvahy « čtenár pochopí, proč
veta v nadpisu zustala neukončena : ze zdvorilosti.
-a-o
N a ochranu nezamestnanosti ve švýcarském prumyslu hodinárském. Že není pouze výhodou míti vysokou valutu, ukazuje mimo jiné
zeme, také príklad ' Švýcarska. Mena jeho jest zrejme precenena, a následky teho jeví se i v tom, že prllmysl, pokud jest odbyt jeho nutný
v cizine, jest v nej horších nesnázích. Hodináfský prumysl švýcarský jest .
svetoznámý. K vetl hlavne v pOlhraničních . kantonech francouzských, ' na
úbočí Jury. Výrobky jeho vyváž ely se hlavne do strední Evropy a n a
Balkán, A obchod tento byl pred válkou velice čilý. Nyní továrny hodináfské zastavují práci a pro,pouštejí delrtíky, ponevadž nemají odbytu pro své výrobky. Valuty bývalých kUPcll jeho jsou tak znehodnoceny oproti švýcarskému franku , že . není možno kupovati. SpolkolVá
rada jest pak nucena povoliti (6. 12. I92I) úver 5 mil. šlvýc. franku na
pomoc hodinJáf'skému prumyslu, pokud vyváží do zemí s valutDu znehodnocenou. Doplácí se tak švýcarským továrníkum na .výrobky, které
vyvezli do tť~chto zemí, aby mohli pracovat. Jisto jest, že stav tento
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není zdrav)' a že jest neudržiteiný. Dokazuje ale, že jako plOdcenení
valuty, i pi"ecenení její brání normálnímu vývinu hospodárskému. Podcenení pusobí ve státu postiženém jako, premie vývozní, precenení jako
poplatek vývozní. Tento brání vývozu, ona ho podporuje. Oboje muže
býti stejne neprospešno hospodáľským styktlm mezinárodním. .
Dr. Karel Novák.

LITERľiTU Rľ'i ..
Jan Peisker: Zreformujme dejepisné studium! Frant. Drtinovi
k 60-tým narozeninám. Oprav. a doph'í.. olti.sk. - Pr. N ákl. vlast. 192L
8 0 • str. 16 a mapka. - Peiskrova studie netýká se ovšem pi"ímo studia
právnického, presto však je' nutno se o ní zmíniti, ponevadž se autor
zajímá též i o OItázky právnehistorické. Zdurazňuje se tu ' význam pH- .
rodopisného studia pro historii. Nelze ríci, že by tím Peisker objevil
jakousi neznámou pevninu, v Polsku totéž hlásal Rostafiríski, jehož vedomým a doznan)Tm násle-dovníkem je i autor, který však v této .Jpráci
jen opakuje vývody své knížky »KdOl byli naši predkovée, jež jsou
ovšem též známy z nedávného jeho universitního kolegia . Musí se jinak
plne uznati Peiskrovo , nabádání, aby, se pri studiu dejepisném také
obrátila pozorno'st k pHrodopisu, či - jak na, jiném míste píše - k zemepisu, leč ani to není nic nového, ponevadž samozrejme každé badání
vedecké se snaží shrnouti, pokud možno veškera falda, je kriticky hodnotiti a tak dospeti k správnému záveru. Jako v mnoh-a. pracích i tu
vadí logická neucelenost, néboť autor radí často vedIe sebe myšlenky,
jež nemají pHmé souvislosti . Presto leckdo knížktt si prečte pro zajímavost a pro Peiskruv humor o marine z r. 827, o Premyslovne bIoIt e
a o historických studiích v bláte, což ovšem nek:dy neposlouží historii
ani vl'élJstní teudenci práce.
Ča.
Vávlav Vojtíšek: Soud zahájený v' Plzni za století XV. a právo na
nem platné.' Zvl. otisk ze Sbor. Histor. musea v Plzni. N ákl. vlastním.
Plzeň. 1921. 8 0 . str. 33. Dr. Vojtíšek znovu se vrací v této práci
k historii soudu zahájenérlO, ale vlastne jeho líčení jest jen nOlvým
rešením pojatým s hlediska plzeňských pomeru o.tázky pomeru mezi
soudem a radou v mestech královských. Konservativní, katol-ickou Plzeň,
dlouhp vzdorující husitství, lze označiti jako typický prípad, kde pro
svrchu vytčené vlastnosti tohOlto mesta se soud zahájený udrže1 až do
konce století XV. Vojtíšek podal jasne nástin tohoto dlouhéhozápa.su
o bytí a nebytí sOludu mestského a zahájeného zvlášte s radou mestskou a ukázal výstižne v druhé kapitole, jak rozsáhlou mel kompetenci
a jak ovšem težkopádnou svou funkcí nemohl se vyrovnati rade, jíž
konečne musil podlehnouti. "
Ca.
Przemyslav Dqbkowski: Zaginione ksi~gi sqdowe wojewódstwa
ruskiego i belskíego. Lwów 1921. N akladem To'w arzystwa naukowego.
80 • str. 112. - Dr. Dqbkowski, profesor právních dejin na universite
Jana Kazimíra ve Lvove pokusil se ve svéstudii vskHsiti zaniklé soudní
knihy vojevodstev ve východní Ha1iči. Institut polsk)Tch knih soudních
jest pro polské právo velmi dtlležitý. Bylo by zajisté vdečné srovnati
jich vývoj s podobnými instituty českými. Polské soudní knihy jsou
pro právo polské stej ne dUležité, jako desky zemské pro české právo.
Zmínka o polsk)rch soudních knihách jest z počátku 14. stOl1. Vznik
jejich úzce souvisí ·s procesním jednáním. Bylo treba, aby určitá jednání pred soudem byla zachována. Napr. pusobí ttl t. zv. »wstecz« nebo
»za lask-qe, t. j. byl-li určitý spor pred soudem již rozsouzen a nekterá
ze stran opet ho pred soud uvedl'a" mohla druhá strana se odvolati na
toho soudce, který spor rozsoudil, aby rozsudek dosvedčil,. Knih soudních dochovalo se v ' Polsktl i ze stredoveku velké množství (na 400) a
z pozdejší 'doby jest techto knih na tisíce. (Znamenitý výbor z nej starších knih soudních až do r . 1506 poHdil Heleel v II. sv. sbírky Starodayvne prawa polskiego pomniki) . Bohatý obsah soudních knih umožňuje v Po·lsku studium práva procesního, trestního, soukromého i verejného.

