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dome « neb v légebnách pro duševní choroby, poucování a pod.) ,. 
jsou-li mladší 14 let; starší (do 18 let), nedostačují-li uvedené- pro
stredky, mohou být~ odevzdáni soudu. Zasedáilí kOtlllise jsou ne
ve·rejná. Poh:ľíchu instituce zmínenýchkomisí nlinula se svého 
účinku, neboť na mnoha místech pro nedostatek zpusobilých osob 
se nemohly ani utvofiti. 

DelilThkventi starší 14 let l1lohou býti po rozsudku od8l'zcláni do ' 
donucovacích pracoven, jichž v Rusku je pouze sedm. Ph tomtL) 
malém počtu jsou p:ľirozene za nynejších pomeru nedostačujíd. 
Dve tretiny odsouzených nezletilých de1inkventu odbývají si trest ve 
yeznicích s dospelými, profesionálními zločinci. Pri tom z nedo
statku jiných vhodných osob jsou mnohdy za ucitele ye veznicích 
používáni i dospelí arestanti, kteŤi svou inteligencí se k tomu hodi. 
Kriklavé tyto pomery budily sice nekoliJkráte odpor a protesty od ' 
samotných representantu sovets[<.:é moci (na pr. Lunačarského) , 
le·č k nejaké náprave nedošlo. 

(Fľíšte dále.) 

Valf Josef: 

Norimberští nakladatelé prävních sbírek 
pro Čechy. 

-v druhé pOll. 17 . . a. v prvé poOl. 18. stol. byly vydávány skoro, 
pravidelne právní prameny a právnické spisy pro Čechy nákladem 
norimbe·rských nakladatelu a knihkupcll, z nichž nejstarším a pro 
náklad s'pi,su Jana Jakuba. ryt. Weingartena nejdu}ežitejŠím. jest 
.J a n Z i e g e· 1', jenž mel od 1'. 1678, ač pr.o-testant, povolení, ph
jíždeti do král. českého a zde prodáva.ti v dobč jarmarku svým 
i jiným nákJJademvydané s.pisy. Mel tu sIvéhol zástup ce a ukládal 
sv-iij prodejný sklad v dobe mimotrzní do uzamcené m:ÍJstnos-ti, nebo! 
výsady praž'ských knihkupcu nephpouštely, aby cizí knihkupci 
i v dobč min1:ojarmareční mohli knihy prodávati. 1

) StávailJo se ovšem 
často, ze byl tento zákaz porušen, z čehoz vznik::tly vzr1y nepríjemn3 
zápl.etky. Z pražských knihkupcu odvážili se pouze ojedinru'B> M i
k u l á š H o s ing a ~ ind r ich A l hre c h t vyda.ti vlastním 
nákladem objemnejší právnci.cké s.pisy; tretí z tehdejších pražských 
l{nihkupcu Ber nar d K e v erle či Keb e r l e se k podobnému 
kroku vllhec neodhodlaL I{'Jvnez ne čtvrtý: Q II i l' i n u s Ke f e l'. 

1) Srv. Volf, Cizí knihkupci na pražských trzích v 17. a 18. stol. 
Topičuv Sborník 1922, str. 266---72. 
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Zieger Sli po.čina,l vetšinou ph s,vých publikacích, pro Čechy 
určených, Um zpusobem" Žie je dával tisknout,i v nekteré pražské 
knihtiskárne (u JiHka Černocha, II Jana Karla Jefábka a j.3) , což 
pozaejší nakladatelé tBchto spisu nečinili, d.ávajíce tisknouti tyto 
knihy v N,orimberce, čímž popouzeli proti sobe . pražské knihtiskár
ny. Pražští knjhkupci Häs.ing, Albrecht, Keverle a Kefer byl.i proti 
všem temto cizím, kliihkupcum velice zaujati, ponevadž prodávali 
knihy v8tšinou mnohem lacineji než oni sami. V pfát.elských sty
dch byl s Ziegerem pouze medirytec Dan i e l V u s s í n a knih
tískal' Dan ie l lY.! ich á l e k, oba mMťané Star. m. PražskéhO.. 

Z Weingartenových pisu vydal Jan Zieger vlastním nákla
dem: Sylva variarum observationum. " die sachsische . Constitutio
nes Electoris A ugusti 1683 (tišt. II Jif. Čérnocha); Erstes Buch 
F ascicuh di versorum j urium 1690; V indemiae iu diciahs edi tiq 
po'strema 1692 (tišt. u Jana Karla Jefábka); Trifolium quatuor 
fohoruml 1694 ,(u J. K. Jefábka); Manuale et respective favus 
mellis 1694 (u J. K. JeHlbka): Pl'odromus hodaeporici, d. i. 
\Vegweitmng zu d€l1Jen Dedaratorien 1694 (u J. K. Jefábka) ; Vade
mecum juridico-praciicllln sive succinda traetatio proces~us civiIis, 
juris bohemico·-moravico-silesiaci tradatulus, 1710 a j. Z pfedmluvy 
k tomuto spisu se dozvídáme, že p:hpravoval veliké tfísvazkové dílo 
zhistmie ôeské, ale že mu to bylo, znemožne'no privil:ejem, které pro 
podobné dilo obdržel nakladatel norimberský Endter. Proto se 'O[11e
zil ve slvém úmyslu a cht8il vydati spis: Das jetzt lebende; Bähmen, 
prose znal1ce dejin českých, aby mu byli v Jeho počínání nápo
mocni. 3

) 

Současne s Ziegerem n3!kládal právnické knihy také B a l t a
z ar .J á c 11 y m E 11 der či End te r, člen knihtiskafské a nakla.-

2) Srv. \iV eingarteniiv spis: Vollständiger Auszug der verneu
erten kon. Landesordnung, tišt. v arcib. kniht. v Emauzích I686. 

3) Pro qua grati a (t. j. milost, že srní 32 let již prijíždeti a pro
dávati v Čechách meosque in diversis mundi partibus rarissimos et 
1úne inde coemtos libros) diver,sos in emo1umentum florentissimi 
hujus regni libros propriis sumptibus imprimere feci, quod in ope: 
ribns pie defuncti perillustriss. et c1ariss. domini Jacobi de Weingarten 
videre abunde erit: et ut insimuť . honorem adaugerem, sub manibus 
erat opus Historicum tripartitum variis et elegantis,simis figuris aeneis 
exornandum, ita ut tomus I. historiam regni Bohemiae, idiomate 
germanico, quousque Hagecius continuavit; t. II. a conclusione Ha
gecii usque ad Leopoldum augustissimum piae memoriae imperatorem 
inclusive; t. tandem III. historiam et memorabilia vigentis Bohemiae 
continere debuerunt. Ast in f e l i cit e r auspicatus suni; dum enim 
ordirer, succiderunt opus meum Endteriani per augustissimum aeque 
super tali opere impetratum pri,vile.gium: ita ut mihi nil aut parum 
remanserit, per quod ho:norem opulentissimi hujus regni dilatarem, 
quam per tractatulum: Das jetzt lebende Bohmen intitulatum, ubi 
omnia mcrnorabilia regni hucusque existentia aeneis figuris represen
tabantur, quod actu in labore est, adjecta insimul mappa Bohemi.ae. _ 
V predmluve k Vade mecum. 
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datelské rodiny norimberské, jež vydávala Komenského Svet v obra
zech (Orbis pictus). Roku 1696 vyš1a tu Weinga.rtenova Panoplia 
iudicialis, r. 1699 tého'ž Manuductio zum Rechtspr:ocesls a j. Byla 
to však pouze prechodná činnost, ač si na konkurenci této firmy . 
r. 1710 Zieger S,w,žo,val. 

Jiným nak1adatelem sbírky státních narízení jest Jan B e
d r ich Rii di ger, »bibIiopola Norimbergensis«, mající r. 1722 
krám >;v Ráji na malém rynečku na Starém meste :Praž,ském«, kde 
mel 1110ženy knihy v dobe mimotrzni pod zámkéľll. Sám se nazýval 
>ihandlírem v knihách z Niirbergku« a inseroval velice hQojne v Ro
senmiillerový.ch Poštovských Novinách, počínaje r. 1722. Oznamuje 
skoro ph k~zdém . jarmarku literární novinky všehO' druhu a to 
i nemecké knihy :v oeském pi'eklade jako n. pr. v červenci 1724: 
»D Jana Fridricha Riidigera, Niirnberského handlíre v knihách, 
pres tento svato-vítský jarmark jest ik dostání: ' Dohre zkorušený 
kumstýr pro oSQoby jak mužského tak ženského ,pohlaví, který skrze 
rozličné, príjemné a uzitečné kumsty a obzvľáštní po-vedomosti učí 
a ukazuje, telo zdravé, čistotné zachovati a mysl obves~liti, v ne
meckém jazyku~ exemplár in octa.vo, za 17 kr.« ;1) takových ozná
mení je celá rada. 5

) 

VedIe známého spisu Redlova (Das sehenswiirdige Prag 1710) 
jsou to predevším právl1ické knihy, jež svým náldadem vydával a 
v Praze prodával. V první r~de jsou to pak: Continuatio Godicis 
:Ferdinandaeo-Leopoldini de annQo 1702-1710, k níž je pravidelne 
phpojen: Extractus juris provincialis. Oba spisy jsou bez pred
mluvy a označeny : Pragae, apud Joannem Fridericum Riidigerum. 
K a vignete je Herkules IS kyjem. Téhož r. 1711 jest vydánÚ' i Com
pendium noveUarum declaratoriarum in regno Boemiae, taktéž bez 
predmluvy. Z r. 1729 pochází: Manuductio ad praxim juridicam 
jn regno Bohemiae a z r. 1733: Tractatus juridico-practici de abu
sibus quibusdam praxeos Boemiae et de specialitibus juri.s boemicl 
circa action es et executiQones, ' quorldam authOol'e et praeside W e n
ce s l a oNe u man de BuchhQoltz atd. 1'isk byl pof:ízen v8tšinou 
v Nemecku a to v Norimberce, j ak se to pfi spisu N eumannove 
prímo praví: N orimberga;e, sumptibus Joh. Frid. Rudigeri. Jinde 
na zahraniční tisk ukazují rušivé tiskové chyby, zavinené sazečQovou 
neznalostí češtiny jako nal pr.v Manuduetio, kde se v 4. kap. pojed
nává: De s:cislsis schedis seu Gzezanich Bzedulých (i v rejstfíku) 

4) V ocel, Čas. Č. M us. 1.846, 348. 
5) Srv. Rosenmiillerovy Pošt. Nov. 1722, č. 9 Z 31. I. (slovníky); 

Č. 131 z 14. II. ,(ruzné spisy), což se opakuje v Č. 14. a 21; Č. 49 z 20. VI.; 
Č. :SlS z II. VII.; č. 79. z 3. IX., cOž se opakuje v č. 82. atd. Svuj' pouliční 
krámek mel postavený vždy v tom obvodu, kde byl a pouť nebo jarmark, 
jako pri stredopostním jarmarku »v král. !Vrchním meste«, pri svato
marketském na, Malé Strane, pfi svatovác1avském na Starém Meste, 
pi'j svatovÍtském na Hradčanech atd. 
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11ebo na str. 22 (o Rzezanich Bzedulých). R. 1741 vyše! jeho ná
kladem konečne spis: Grana veteris et novae legis bohemicae ... 
Alpbabetischer Aus1zug der gesammten alt und neuen bähm. Ge
Retze; má to býti dopl:nek knihy De Serpon tovy z r. 1678: I>rom ptu-
.arium, quantum ad jus provinciale et municipale. " 

Význačná jest tu veta v predmluve: li' i n i s, pri mae t 
finalis lex sit: salus atque tranqui1litas rei
pub l i c a e cz ech i c a e. Grana bylla sice označena místem vy
,dání: Prag und Niirnberg, aJ-e vytištena byla v N orimberce, jak 
tisková úprava s,vedčí. Spi.sovatelem byl :M ille!'. 

Riidigera vystrídal.v tisku sbírek zákonu a narÍzení P a vel 
L och n e r, pocházející taktéž ze staré norimberské rodiny. Byl 
puvodne společníkem norimberského knihkupce anakladatele J a
n a J ir íh o Le h ro ann a, jenž presídlil r. 1720 do Vídne. VydaJ 
pokračování Rii.digerovy shírky pro 1. 1710-1720: Continuatio 
codicis Ferdinandeo-Leopoldini - Josef L a Karel VI. se na ti
tulním JJiste neuvádejí -, ph čem ž se vyskytuje na tit. liste mono
gram P. L., oo,ž se opakuje i ph ostatních jeho sbírkách zákonu. 
»Pragae, apud Paulum LOClhnerum« oznamuje, že kniha je k do
stání v Praze; tištena však byla v N orimberce. Další shirky jsou: 
Continuatio codicis Ferdinande:o.-Leopoldini ah anna 1720-1'724 
(do 21. III. 1(24); Continuatio codicis Ferdinandeo-Leo'poldino
J osephino-Carolini 1724-1728;: , Continuatio codicis Ferdinandeo
Leopoldino-Josephino--Carolini 1728-1731 a konečne Continuatio 
codicis Ferdinand eo-Leopoldino-J osephino-Carolini 1731--'--1735. 
Continuationes pro L 1710-28 mají též společný titulní List. 

Roku 1721 a r. 1731 pokoušeli se pražští knihtiskah a na
kladatelé ', prolomiti tento! , monopol norimberských nakladatelu. 
Prvého roku hyl to K are l F ran t i š e k R o sen m ii. II e r, 
m8šťan a knihtiskar na Starém mes,te Praž.ském, náš první vydava
tel stálých českých novin, j enž prosil o povolení, aby ~mel sám vy
dávati pokračování sbirky zákonu a aby mu bylo pro ni udeleno 
priv:iíLegium impressorium, t. j. ochrana, proti patisku na určitou 
-dobu let. Ale prosba jeho uvíz,}a kdesi u gubernia a nedostalO' se 
mu ani odpovedi na ni. A ponevadž Rosenmii.Uer hrzo na to zemreI 
.:(. jeho s.tejnojmenný syn byl ph j,eho úmrtí ješt€ neplnoletým, ne
staral se nikdo o osudy jeho proshy.6) 

Pf-íleži tost k o hnovení staré proshy vyskytla se znovu r. 1731. 
A pfi t.om se zároveň dozvídáme, že nakladatel techt.o sbírek žádal, 
patrne asi pfi každém pokračování, za povolieni, sbírky takové vy
,dati. Ža1datelem nebyl tehdy prímo Lochner, nýbrž bývalý jeho 
spo]ečník Jan Jirí Lehmann ve Vídni. St.alo se topatrne v pred
pokladu, že 'se obyvartel rakouských zemí spíše vyhoví než cizímu 

6) Srov. Volf, Z dejin duál. dvorské knihtiskárny«. Čas. Nár. 
"11usea 1921, str. 98 ad. 
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naklaclateli z N orimberka. V žádosti se ovšem podotýká, ~e žádá za 
právo. vydávati po.kračo'vání sbírky pro norimberského nakladatele' 
·Pavla Lochnera. Chte] vydati Continuationem codicis Ferdinande'O
Leopoldo-J osepho-Carohni čili sanctiones, pragmatica.s, declarationes 
et alia reRc:ri pta, a to bez zvláštní oensury a bez zvláštního sch vál.ení" 
a prosil, aby je smel v N orimberce vytisknouti a v Praze prodávati. 
Mimo to chMl na totO' dHo i privilegiuin impressorium. Odvolával 
se ve své proshe, pres8Jltované ve Vidni 16. list. 1731, také na to, 
~e vydal nemecky česká m'estská práva a moravské zemské zfízení 
(1714, 1721), aniž by mel z techtO' vydání toho nejmenšího zisku. 

Neznáme bJlÍže odpovedi, jíž se Lehmannovi nebo vlastne Loch
nerovi dost.alo, ale z toho, že vyšla v Praze u Pavla Lochnera Con
tinuato oodic-is Ferdinandeo-Leopoldino-J osephino-Carolini ab anno 
1728 - 1731, vidím.e, ~e byl a v zásade. pfíznivá. Kniha jest beze vší 
pi'edmluvy a byla vydána pahne r. 1732; označení místa vydání a. 
tisku (N mimberk) není z obchodních d1"lvodu uvedeno. Za to, a 
patrne zase z techto duvodli, uvedeno na knize mesto Praha a na
kladatel ·(Pragae, apudJ Paulum Lochner) , ač Lochner pražským 
pfíslušníkem nebyl a ani stálého krámu tu nemel, pfijíždeje sem 
pauze na jarmarky a nesmeje tu mimo ustanovené tržní dny: ničeho 
.prodávati. 7

) ByI0 v tom jisté ldamání obecenstva nebo alespoň opa
trnost, aby pražské knihtiskárenské a nakladatelské kruhy nebyly 
zbytečne drážc1eny. Výslovného privilegia či ochrany proti patisku 
se mu asi sotva dostalo, ponevadž není v knize uvedeno, což hy na
kladateĽ sO'tva byl opomenul uČÍniti. Pokračování kodexu za léta 
1'/31 - 35 vydaJ. palk r. 1736. 

Prosba Lehm an nov a, resp. Lo chneTlOv a, nara.zila vš.ak 1'. 1731 
v Pra.ze na zna)čný odpor, jak se z ~ldu v aJ"chivu min. vnitra c1o
zvídáme. Císar Karel VI. poslal totiž prosbu pražskému guberniu 
k vyjádfení a toto vyžládaJo si dohro-zdání na rektorovi a akademi
ckém magistrátu, k jehož pravomoci knihtiskah jakož.to immatriku
lovapí pathli. A ternto postoupil prosbu knihtiskai·um, aby k ní 
zaujali stanovisko. Vyjádfení jej ich s'e pak v aktech zachovalo. 

Pražští knihtisklafi zaujali ves·mes jednOtsvorne zamítavé stano
visko k žác1ols.ti norimberského nakladatele, jak jejich jména na 
protestu z poč. r. 1732 do\S.vedčují. Jsou tu podepsáni Jan V á c l a v 
Hra b a, K are 1 Jan Hra b a., K are l J o s' e f Jef á b e k~ 
,J ách y ·m F ran t i š e k K a. m e II i c k ý, V á c l a v U r ban S u
chý, Jan Va v fin ecS ch r a· m m a Voj te ch V i l é fi 

7) Srv. Volf, K dejinám knihkupci! v Čechách v 18. stol. Knihtisk 
československý 1920, str. 113. Teprvé potomek jeho Jan JiTí Lochner 
otevrel si r. 1787 krám na Staromestském námestí v dome » U zla
tého krÍže «. O pomerech ci,zích knihkupci! na Pražských trz-ích 
v 17. a 18. stol. víz Volf, Cizí knihkupci na pražských trzích, Topiči!v 
Sborník 1922, str. 266-72~ 
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Ves e l ý, t.edy všichni pražští knihtiskaŤi, Z nichž pouze Veselý 
nebyl majitel,em, nýhrž pouze faktorem L a b o, u n s k é knihtiskár
ny. Výslovne se praví, žel jest to, protest »od nás v:šech pražských 
typografú«. Scházi pOl1ze nejvetší mezi nimi K are l F ran t i š e k 
}{ o sen mii 111 e r. Proč, slyšíme z protestu samého. 

KnihtiskaŤi pražští phpomínají, že si podobno,u prosbu jako 
Lchmann-Lochner podal r. 1~' 21 zemf.elý již Karel František Ro
senmiiller (t 1727), ale že se 1l'1U nedostalo nijaké odpovedi, a,č hyla 
jeho prosba nmohem víoe oprávnena než žádost cizo'zemského nakla
datele. Norimberský nCl!kladatel provozuje 8'VOU Zivno,st v cizine, a 
neplatí t.uc1íž v decbčných zemích nijakých dávek, nEmese mestských 
bremen a nezames,tnává svými pra,cemi c10mácích kniht.iskáren. Do
mácí knihtiskah a naJdadatelé trpí temit.o- pomery, ponevadž jsou 
tito ciZÍ nakladlatelé a knihkupci; phjíždející na pražské trhy, ve 
výhode proti c1omácím, prodávajíce lacineji knihy než tito. Utlačují 
tudíž domácí živnosti, jež bez toho jen tak živoŤÍ, nemactíce žádných 
objednávek, neboť titO' cizí nakladatelé tiskn.ou knihy pro ohyvatere· 
české zeme ve svých mes,tech v zahraničí. Praví doslova,: und wir 
Prager :rypographi ,'Tegen der gr oli en, von deren frembden allhier 

. fuhrenden Biicher-Handelschaft khaumb bestehen konllien, conse-
quenter auch ohrnaJ3gehig bilhg zu sein scheinet, wO'mit die Buch
druckerey, sonderl,ich durch die hierländige ohnedem wenige arbeith 
v,ermehret, dann veTmi,indert wiirde. Proto prosí sv OT ne., abYt bylo· 
udeleno právo k vYldání ;'shirky ,naŤÍz·ení B;ynu bývalého. ža.c1atele 
K arlu Františku Rosenmiillerovi, :jemuž prý to viíichni prejí. Žá-
dají snažne akademické úrady, aby za,mítly ~ádos,t Lehmannovu a 
doporučily prosbu Rosenmiillerov ll. 

Žádo.st Rosenmiillerova, podaná akaden1.ickému senátu 26. IL 
1732, ohrací se prímo proti žádosti Lochnerove, z níž uvádí nekter0 
podrobnosti. NejduJležitejší část ~ádosti zdá se mi ta, kdež Lehmann
Lochner žádá o výsadu, aby se mu dostalo milosti, aby lThohl všechna 
od 1'. 1720 a i na dále vydaná naŤÍzení po prohlédnutí censurním 
v predloz,Emém formáte vytisknouti, aniž by se smel kdo opovážiti, 
knihy jeho patisknouti. K tomu účeliu mel býti vydán dekret české· 
kancelái'i, aby naŤÍzení ta, v takové úplnosti, jak by žácloucno by1o, 
nakladat.eE vyda.la. 

Rosenmiil~e'ľ pMe, že se dozvedel o žádost.i Lehmannove z 16. 
list. 1731 teprve 7. ledna 1732, když byla zaslána z Vídne praž,ské
mu guberniu, od toho pak akaclemickému senátu a od t.oho všem 
knihtiskaflml. Opakuje, že již jeho otec Karel Frant. Rosenmiiller 
poda.l r. 1721 u guberni,3J pDos,bu, ahy mu 1ylo udeleno právo, vy
dávati dSlafská narízení a že se mu c1osta.lo 5. záľ-í t. 1'. odpovedi, 
že se má o ní vysloviti appel1ační tribunal. DaiMí osudy této prosby 
js.ou mu neznámy. Že nedošllo k vy:fí:oení, toho príčinou byla patrne 
otcova dJouholetá n.emoc a smrt: die unweith herihrte VOlľ Ihro k. 
u. k. cath. Maj. aHergnädigst a,bgeschickte Berichte und zwar ah 
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N orimbers 1 . 

. . nbeforderte liegen verblieben, solches hat theils 
... ~. 1721 blszher; ~npäss1ichkeit und darauf erfolgte Todt me~lles 
{he Langtauernd t theils aber dasz die Verlassellschaft mellleS 

bOO 'l t Va;t erS, d . h 
0_ n lf en unmindigen Kindernw~gen ~ace~s .gewesen, un IC 
'y atters dere~. ut ote alien? ver~ier~~der .dle ITlmdeste ' ~?ssen8chaft 
Ul fact.o Patns er~rHt kiirzhch dIe vatterhche typographlam autho-
g:habt, auch ~llldiuflich an mi~h gebr~cht, ve:-.anléL.sset. ~r?to ?b
ntate praetona t ,vu a s ním JSou zaJedno vSlChnl prazsh knlh-
novuje prosbu o co . 

tiskaŤÍ. , ~ bude vyhoveno, ponevadž jest pražským mešťa-
Douf~~ ze m~ornu, jenž platí rádne dane a nese všechna mest

ne:11 ~. maJltele~ež,to' cizí . 11!a}:lad~telé neodv~dejí .státu v pQome::u k,u 
ska. bre:me~a, ~, dn' ch phmerenych poplatku. MImo to nezamestna
.svým Zlsknm za.hty' 11~árny, jež, jen tak ~ivo:fí. Ostatne leží v povaze 

. , ~ k' knl IBI1\. . . v l d 
vaJl prazs e" v'zení maijí býti tištena doma, a ne v ClZlne, c e 

v . ~ d maCl narl c o, Id' t b vec~" ze o . . ekt zis[ku. ~ t~chto· ~~lVO~U p;'os~ ~ ca . sena ~ ~ y 
tvon pouze o~Jdl ~~1, do VIdne, opatnv Jl pnznlvym dohrozdamm, 
. b ~, l t pre OZ,lJjJ 'tl Je o zac o·s vu-Lochner0'vu aby zaml . 
a žádost Lehma~oozdání a stanovisko akad. senatu, ale ať by lo p:fíz-

N eznáme ~? ~ vé nemelo pro llosenm iilIera žádného vfsledku, 
nivé nebQo nepnz;U uationesl tiskly u Lochnera až do r. 1735. Po 
poneva.dž se vco.~/~ vydávání podobných sbírek vúbec. 
tomto roce pres'~l~~r svon prosbu v letech čtyŤÍcátých opet obnovil, 

,"",: Rosen;m; :~chivních zpráv v a,rc~ivu ~. v~,itr.?' (B 56/,6); 
:ysvl!a z kusyco byl totiž vydán ve Vl~nl resknpt, Jl~ se. dost~va 
~2. brezna l ~~ R,osenmiillerovi na Jeho prOls1bu pnvl1eglum lIn
Karlu Frantl~kut' um ahy mohloOn a jeho dedi ci vydati tiskem 
pressoriumvpnv,a lVyšlá~ po ukončení Weingartenova kodexu Ferdi
veškerá nanze~~" :Jos-ephino-Carolini (v Praze) 1720, fol). Privile
nandeo-Leo,pold~~ 10 let, po kterouž dobu m.ohl Rosenmii.ller tuto 
gium meJ.o P:l111, ~kY kD,ždéhG tisknouti a v Čechách prodávati. To 
sbírku bez pr:caz nOO 1740 krajským hejtmanúm v Čechách ozná
pak hylo 17. cerve 

meno. ~ v lí této sbírky však nedošlo. PhčÍl1a, proč se tak 
K skutecnel Sd·'.l:1 ~ , . d'l t . u , známa. na SOUVlSl.s VWl€Cnyml u a os. ml, res,p. 

nestalo, je namdn~vtím Prahy a brzkoll na to smrtí Hos.ennúi.UE'ro
s obleženfm a O ., 

YOU 1'. 17·45. l V'me též o' jiné ~ádosti Hosenmiillerove. Žádal zá-
H. 17~0 .\ys~em Janem Norbertem Fitzkým o privilegium im

Toveň s. kl1lhtI
s {a~isk bežných verejných n:a:fízení (publicO'rum) a 

pressQonum yro l 'ch novin (viochentliche Teutsche Zeittung). Cís. 
t ' d ' hnemec cy . v, J ' k . , ad t t . yennic 'v, 'J'e velice strucny: za mz y se maJl z a Gmu, 

l . t 6 zan. t d' res cnp · z . 'V'V' (»wer von diesen zweyen concurrenen le vor-
kdo je lacmeJ;;' a in "vohl feyleren preyss zu drucken: in bO'l1um 
kGmmende'pu lCheischig machen wiirde«). 
publicum slchb

af Karel František Rosenmiiller ješte dvorním knih-
Tehdy ne Jí . 
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:tiskarem, do. jehož oboru tisk podobných naNzení vlastne s'padal. 
Byl jím tehdy ješte Karel Ferdinand Arnolt z Dohroslavína, který 
byl tehdy již velice stál' fu o své privilegium vaJlne nestál. Reskriptem 
z 25. brezna 1741: ohlášeným 14. června »per postam und Boten« do 
všech kraju, sta:1 se král. dvorským knihtiskarem a obdržel na 10 
Jet privilej na tisk a prodej pat.entu a nemeckých novin v tom roz
.:sahu, v jakém ho rníval Arnoit. 
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Část všeobecná. 

Zbornik znanstvenih razprav. Izdaja profesorski zbor juridične 

:fakultete univerze Srbov, Hrvatov iz Slovencev v Ljubljani. I .Letnik 
1920-21 (v. Ljubljani 19211), stran 303; II. Letnik 1921-22 (t. 1922), 

.stran 197; III. Letnik 1923-24 (t. 1924); stran 249· 
Dlouholeté snahy Slovinci':! O do,sažení 'vlastní university došly 

.Konečne splnení v nove úízeném království SBS. V . Lublani nejen 
.že byla založena universita, ale soustre.dila hned pfi svém otev:fení 
slušný kádr znamenitých odborníki':!, ktei-Í by byli ke cti každé uni
-versity kteréhokoli národa. Vidíme to již z prvých tH ročníki':! ofici
.álního orgánu tamní fakulty právnické, Z bor n i k z nan s t v e n i h 
.r a z pra v. 

Obmezenost místa nedovoluje nám, abychom se podrobnej i za~ 

bývali každou jednotlivou prací uvedeného Zborníku, podáme tudíž 
jen zbežnou zprávu o vY3 lých dosud ročnících. V ročníku prvém je 
devet vetších neb menš ích rozprav. Sedm z nich pochází od profesori':! 
domácích, dve o.d badateli':! ruských, ktei-Í byli na lublaňskou práv
:nickou fakultu povoláni pro obory postrádající predstaviteli':! místních. 
Jest to dlouholetý bývalý profesor a dekan právnické fakulty uni
versity sv. Vladimíra (kijevské), M ich a 1 N. J a s i n s k i j, vynikající 
.právní historik ruský, a o neco mladší, rovnež čelný učenec ruský 
.A 1 e k s and e r: Bil i m o v i Č, politický ekonom. Príspevkem A. Bi-
limoviče' ' /I,»N ekoliko misl~ o narocÍnogospodarski vedi« zalhájen': jest 

prv}T ročník Zborniku. Je to vlastne úvodní prednáška, kterou autor 
1<:onal na právnické fakulte v Lublani dne IS. listopadu 1920. Vykládá 
.se tu o významu polit. ekonomie pro právníky, historiky a vl'tbec 
.pro obecné vzdélání, líčí se obtíže studia a pojednává se o obou 
, částech národohospodárské vedy, o the01-ii (o vede de lege lata, o on
tologii) a části praktické čili národohospodárské politice (o vede de
ontologické, -de lege ferenda). Prednáška vyniká jasností podání a 
bohatým obsahem. - ' Od prof. Metoda Dol e ~ ce pochází nejrozsáh
Jejší práce prvého ro,čníku Zborniku, »Pravosodstvo pri novomeškem 


