
Zp .. ávy. 
Otázka nálptravy měny }est nyní ve všech státech evropských, aJ 

\'Itězných, ať poražených, velice důl'e~ito1L Státy s vamutou vysokou sice 
lacino nakupují, ale tím, že mállo v,ěcí j'est na svět-ov,éro trhu ku koupi 
vliV'em rů.zných 'o ko,lil1'o stí, ,a :hlaVíně tÍln1. že nemJohou. odbýti svých ,vý

robků, 'POněvadž zem/ě S Vallutou nizkou prost.ě na ceny oferované při
stoupiti 'I1emohDu a ,Q!l11lezlIjíce se lna ,potře/by 'nejnutnlěj,ší, h"pÍ stejně" Jako 

. státy s yalutou slahol! . - Nejvyšší rada dohodová mimo otálJek 'po_ 
litických, zabývá se tak,é nyní Ipoměry hos'}J'odářskými" nyní hlavně 
~ allltoV)fm i. K praktickým výsl'edkům sotva brzy dojde, 'poněvadž .asi· 
v těchto .otázkách bude ' s·e Ještě více uplatil.ovati státní egoi,smus }ed
notJivých moCÍ, než tomu bylo v otázkách ,po,utických. A mnoho }eště 

.řečí bude !promluv,eno, 'než i v 'pr,ávu mezinárodním uZ'ná se ,pr:i'nci'P 
humanity a státního a.ItruLSInll. Zatím 'nutno tedy řešHi otázku valu
tov.ou se stanovisKa státního. - My máme t,o neštěstí, že naš'e valuta 
;est úplně rujnovaná. A zdá se mi, ž'e jest nám malou út~chou to, že 
stejně se vede Německu, Rakousku, Polsku, Jugostlavii a jiným stá

. tům. Škody nám to !lese stejně velk,é. Z 'pojednán í, jež poslední 
dobou byla uv,eř,ejněna o 'naší J)tázoe v,alutov,é., jest velice 'Pozor_uhodný 
tlánek Iprof. Dra _Drachovsk,ého ("Tribuna", 4. března -1920). Vychází 
z názoru, ž,e my z Rak10uská jsme ipřevza1i ryzí mJěnu papírovou, kry
too 'především státním úvěnem. M,ěna tato, založená nyní na Kč., jen 
velmi nedokonaLe palní funkci míry hodnot a tato nedokonal-ost jeví se 
ve všech 'Podstatně znehodnocených měnách světa. A dále praví do
:ovně: 

"Prostř,edky k lláprav~ musí býti založ'enypř,edevším :na tomto 
poznání. Potřebuj·enI'e bezpečnou a 'pevnou míru hodnot~ arci tako
·'ou., j,ež Iby se blížila /praktkké tpotř,ebě; nemůže to býti tedy tnlír a 
o jednotkách, jež jso,u 'pHliš vysok,é, jako na p'ř. severoamerický dolar , 
Z 1 a t Ý fr a II k latinské unte 1111noovní by tomuto požadavku i s hJ.e
diska ·historického a sv,ého rozšíř,enÍ v celé skulplně států hov,eJ tl,ejJ'épe. 

' "Alb" "šak mohl vyk'Ůnávati funkci mír!}'; hodnot, musil by se o.pravdu 
také ukázati \' oběhu. Kdyby měl býti 'pirostě raž,en, zmlz·el by d.ve 
zásady, že špatJlá minoe vYPIu,Z'uj'e dohrou, v·eJm1 ry,chle do států se 
měnou J,epší, ,a takO\',é bezvýhradné vydiní Z1Iata znarl1lenailro by pouze 
jeho bezúoel,n,é vyhoz;enL. ByJo by tedy hledati cestUJ jLnou, a tu b)' 
mohla po,skytnouti neoedulcvá banka. Ta mch/la by vydávati bankovk) 
buďto za klov :nebo za kryti bankovní, klOVU na roveň Iposta
,\'ené. Záv,azky z vydaných Ibankov'ek mo~ by býti kryty vůči banoe 
cedulOVié vý1učně buďto bankovkami nebo z3at'em, nebo jemu a.ekviva
fentnÍmi Iplatid~·y, Jlikdy však l<or.unami, sioe by vydávání takovýchto . 
bankovek by,lo stejně 'nezdařeným lpokusem, jako vydávání obchodních 
p~atidel Zemskou bankou oeskou. Taková bankovka, vydaná .řádně or-_ 
ganisovanou bankou ceduloV'Ou za šdř,enÍ asipoň třetLnov,éh9 krytí ko
vov.ého (z ohl'edu na cizinu a mothy 'p'sycholog,j,cké, tne z Ipotřeby 
v,ěcn;é) hy musila míti zlatou paritu, 'a ježto beze souv,DsQosti s Kč., 
nemohia by jí býti vypuzována ze z,emě. Ohě-h její by nebyl zvtlášM 



veliký, zejméJna v 'Prvém období, ale pro všeobecnou známost i prak
tika:bUnost mlěřítka dostattečný. 

"Obtíž Ihy spOčívala y u, tprav ,enÍ 'pom,ěru k p'osavadnímu 
ob iě ž i v ti k o run o v té m u. Tedy ~}ř,edevšim by.1o by fixovati jeho 
množství uzavř'ením akce s,e(1'aračnÍ a vyha.ášenim jejich statistických 
yýsledků a zásadním z 2sta\;,enÍJ11 jeho dalšího rozTIwožovánÍ (toto po . 
slední se už do určitlé míry staJo opaUením záko.nným). D (~l,e 'nutno říe· , 

co se má státi s Iposavadními státovkaJ11l: stačllo by ustanoveni, ŽIť 

jso u i nadálle zákonným piafi.d J,em, a to \' hodnot,ě jmenovit é za všechny 
závazky kontrahované v korunách; ž.c však musí každý přijati 'plnění 

,. nich i p,ři nQvých závazcích, při mzdě a tržních ,cenách y hodnote 
kmsovllÍ. Pro státní phty stanoví se Ipř,epočítam kurs vyhláškou min i· 
sterstva finančního dlte kursu Ipražské !bursy každý měsíc. Teď kdyby 
mělo nastati ,čast.é kolísání hodnoiy koruny, nebylo by tu mnoho 'po _ 
moženo a 'prot.o třeba zahezpeciti aspoň přizllivý vývoj jejího kursu. 
T o stane ,s'e jtednak zmÍ'něným stanovením nerozmnožit~JlllOsti, jedna\{ 
II ta:novením, ž'e oběh korun zmenšu}e se každoro61ě na útraty státní 
o 500 mil. korun až do té dOtby, kdy dos.áhnou parity s,e ffilěiJ10U fran · 
kQ\'Ou. Obnosy na umoření toto poskytne jednak daií. majetkov,á, jednak 
\ýpťJ}cka konsolidačni. Po dosaž1e,nl Ipa:rity 'PřenesQ,t~ se zlby,lté státQvky. ' 
na banku cedu~lovtOl1, jež za ně vydá ha.nkovky frankov,éu j.ejichž krytí a 
umoření p'r'o\'ede stít řadou sp~átek dle okoJností, jež potom budou 
zjištěny, stanov1ených. Ci 

"Se zmenšová:nw oběhu státm',ek obJevl se v,etší potřeba ob-ěživ a , 
já Jednak vy,plní s,e drobnými mčny frankovél, j.ež sHt beze všeho 
raziti může, Jednak bankovkamd; ohJjím lze hraditi tak ét závazky k o 
funovlé, a to dl'e kursu Po dosažení parity možno razitd také frankové 
mince kurantní a dáH do oběhu, !po konsoHdac!i státovek zavésti m~nlf 
frankovou jako výhradní s úp['nou směnit'elností bankovek 

J "Celý 'pl,án !by d~,e výsl,edku da11lě maj'etkov,é, mohl býti 'proveden 
asi za šest až deset let. " 

Hlavní vadu vidí "tedy prof. Drachovský v lJř,evýJaji 1Jap'irových 
pcněz, *1 za nimr1ž stojí jen důvlěra ku státu. Plán tento mH by Inaději 

na trvalý úspěch ;,enom v tom Ipřípade, kdyby naš'e obchodní bHanoe 
byl a aktivnÍ. Neboť jinak valuta by kQtesala zntOv'a, jestliže by vůbec 

stoupla. - Plá.n ptrincilpdelLně podobný měla na mysU také anglJcká ko
mise, povolaná k tomu., aby podala dobrQzdání 10 nápravě peněžního 

trhl! a upraveni 'poměru mezi !bankovkami a 'P'qkladnlčními poukáz· 
kami , vydávanými za války. - Prof. Engldš, v 'prř,eclnášce dne 3. března 
t. r. zaujal lpodoobné stanovisko, až lna to, že r.etace mezJ frankem' 
a korunou měla !by se stanoviti lpev,fltě, a kurs franku nechce' v,ázati 
na kov. V· tom přírpadě však lpo'číta.lo !by s·e: 1 frank rovn.á se, dejme 

'~ I Ohěh státov 'ek oCini,1 dl,e výkaru Bankovního úřadu min. financi 
z 28. února t . r. 6363 mil. Kč; s Ibankovkami leště 'nevyměněný~ 
dostoup1 jistě výše 7 mildail'd, kdežto podl,e relací předváleáných pro 
naše zemé stačí 4 mil. 'Oběživa. 
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tomu, 5 Kč, a Il ic by se nezměnĎlo. Prof. EngJlš počítá spíše s mo" 
mentem psycho,logickÝl11, aby totiž nepočitalo s vO':sokýmd čÍS/ly a aby
chom neměli měnu "šestákov'0u", jak jí jmenui'e. Má totiž za t'0, že 
jakmHe se 'Prohlásí nesměnitel'nost Ibankovky za kov, zlato a jiné ušiech
lilé kovy, ztratí moc regulatornÍ. A koničin: Praoovat a šetřH! A to 
),est jediný 'pMIn, v ,němž jSDU všichn.i rdormátoři 'svornt - k, 

Masaryk'ova 'kol'ej' /plro stllvdlelJltstV'o vysl()kroškolskl~ Praha IV., 180. 
Dne 8. března t. m. oslav,eno bylo maulQlu domád slavností úte\'řem 

druhé studentské kOile}e. Slavnosti sú'častnbl ,se též prorektor _po. 'Prof. 
Or. Herrman Otavský. Jest to joen Itnaaá S'pMtka Ipro toUk studentsb'a, 
a přece, ubytovat 200 lidí znamen.á ohromnou zásluhu, kus positivní 
práce. K-o!llej má svou 'čítárnu, zakJádá z,ábavnou i v~deck,ou knihovnu, 
pořádá jazykové kursy, v nichž vyučují sami studenti. PT'0tekt-orát 
'p.řevzal laskav,ě Ip. president Masaryk. S. Č. P. "Všehrd" a "Agrární 
al<ademici" věn'0vali č-ástku 10.000 K ("Všehrd" 6.0DO K \' hotov-~sti, 

o-statní ve spaátkách po 400 K) a tím získali si každÝ j.edno vOllné 
misto, }ež sami budou ohsazovati. Ko,l-ej j'est v pOlč:átcích a dost slabé 
dotovaná, 'proto potřebuje všemožné pomoci, již si jistě zaS110uží pro 
s vůj ú-čel. Obsazení stane se yeřej ným konkursem. 

Spolkové zprávy. 
Zpn:í,va Ipraesióiální. Na 'počátku měsíce JJř'ezna došla děkanství naSl 

fakulty petice - ne _. byla to hrozba - -od pOSl1ucha'Čů II. ročníku, 
v níž ž6da1i za ul'ychloené vyřízení otázky I. rigorosa. Obsah .,žádosti'· 
byl psán slobem středoškolským! Tak nejednají akademičtí ob-čané! 
N,evíme, co by tomu k,rásnému sbhu ř-ekli 'Ostatní pOSllucha'či II. ročníku, 
kteří jistě .ne\~ědě,Ji nic o tomt'0 záhadném "memolrandu/', které ne
byl,o fl i kým pode'psáno. Doufáme, ž'e kolegové, jichž většina jest 01-
~anisúvána ve sporlku, :budou se podruhé: ve všem O\braceti 'n -e j d ř í ve 
na správní výbor, Ibychom při opakování 'Podolbného příp-adu" škod1i
': ého jménu studentstva, nemllsil~ zakrOlčMi 'Ostř'ejš.ím Z'půsohem než s,: 
~tčJlo tentokráte! 

Zprrá;va Soociálrni ik1omis.e. P.olněvadž Sle dosud nikdo n,elpl-ihlási1, "y
b ízÍme znovu koJ'egy (kol,egyně), aby, se 'p'řihlá.stU ku s'Po1up'ráci v 'ko 
misi. Jinak bude tato nuoena činnost svoji ome2iti a budou to 'kolegové 
sami, kteří to pocítL velmi nemtle. Je Ipodivný zlev, že mezi taJka '}(o-
1,egy-'právniky nenajde se nikdo, kdo !by měJ trochu porozumění pro 'so
ciáJllní otázky a kde místo stáLé. ne Slp okoj,e no sti a kritiky 2)kusi!L \by 
. ak,é trochu Ipositivně v t,ěchto otá,zkách 'P'raoovat. Kdož by tedy pra
L,ovat chtělI i , přihlaste s,e :U I{l()Legy předsedy nebo starosty, správního 
výboru. -, V 'letním semestru 'po'čne "S. K" úřadovat dne 13. dubna 
v 'Obvyklých hodinách. Blíž'e 'O tom, jakož i o 'pNjímánÍ il11d,exů v nej
nutnějších l}řípadech v 'P'ev;ně stanovených lhůtách \'iz vyhlášku "S. K." 
v Kanoilinu. - Ohlledně subsi'st'f.nčniho 'lJřís'plěvku zjti.šiěno, ž,e .z:ásad-ne 
byl povol,en ,zá[,ežitost však znovu uvázla v mrnist,erstvu N. O. a 
proto 'Podnikají se 11'ov:é kroky o Ibrzké a pnz:niVjé vyř,eŠlení. Ochota 
však a z\-Ilášt~ rychlost, s jakou studentsk,é požadavky jsou vyřiz;o
v_ány, nesJo'uži dotyč-ným úřadům Ipříliš k'e cti. Návrh čil. N. S. Buřívala 
dl)'l dle inform'ace na m~J1~st. školl'ství defl~nitivn,ě vzat Zlplět. Pro I'etní 
s'emestr vzd'ail 's'e kol. Ko.zák své funkce jako jednatal a místo lniČho 
zvolen kol. H oflha u.er. J ednateJl. 

Bibllogr,aficl{ý odbor. Člen B. O. úřaduj,e vždy \' sobotu rpd 51/, kfp 
tl hod. V úředních hodinách podá úřa!d'ující 'ol'en kol'egftm tnformace 
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