
jedndhlo . po:slance. Pr,Dito ,Uiylažb,val ústavJní výibor o t;olm, ,a!blYf 
p\oola,nec by;l 'zb'av/eln :malIrdáJtui, když jehlo vysrtoupení ze I3Itr a:t1j}'i 

stalo se za loIk!6:tnlOstí, že odpovídalo by podržení mandátu polH
tidk\é mlorlá1ce. T IO by hyl ylšalk! p!o'jeJml velice nejaslllÝl a p.rOlto 'Se 
ústaVní výlhloir !ulSllleslI lna stylisaci, ž1e plolzb'ý!v,íÍ! mlandáltu, Ikldo 
~ře!Stal bý1ti p,ř'ísluš'ník'em Istrany,,'Z dJU;viQdů nízJkýchl a nečestný,chL l ' 
Tedy přes :nejasDiolU a ll1epř!ímlQW ,'3tylisaci úmy,sl z,~kona se iflese 
zřejmě !k' Im!a'ndá)trÍÍJm imlperaifi\rlním'.t ) Jak! vlěc blude '.';ypadati, Inen í 
mložl1JQ. říci - lSldh;a:z'ejí p;r'e'C'enden'ČI1í p:ř'ípady;. Ale ať věc bude 
jaJk~kloHyI, V10i~ái !to p!řimkl op!ětt' po, regulaci stran 'Zlálklonem. Ne
bude-li tléit!o~ \ne'b~de ,taiklé jasll1lolsti a toml, co je~t VYis:toru;pe'ní 'ze 

. strany V'e ISm:}"s'lU' 'ZláJklona, a kdO! onu slhan:w vlalstln,ě representuje : 
vbliČJstV1O~ vJýjkioJllinjJ 'vý~bor, neho th'eoretidťý program. (Po trrač J 

Literatura. 

Inform3lČlni lpIřÍ'ručka p:raJžs'kClhIO' studlenta vySi()kiO'Šk1olskéh!o 1920 al 
1921. Vydá.no, 'piéČ'Í O{brodlného hnutí óelskosL :studentstVJa (Prahla 1., Ale~ 
Š()vtO nálb'peží 2) za součinnosti Ú'Stř'edního svazu ČlesklOsL studentstva. 
Nákladem AmeriCaln J. M. C. A. T~sk:em Dra Ed. Gré;glra a ,syna 
v Pr,élZie II., HáJkova, 2. 16°. Stran 71. Cena Kč. 2.-. 

Příručka ohs:ahuj1e Víed~e kalendáře Ipro rlOk 1921 někoUk k,rát.kých~ 
informačních' č~ánků o životě !Studentském a zápise na vysokých' ško::ách . 
Stručný Slezin'am Vleřlejlnýťh kifiihov'en, čít.ár'en, divadel" museí, klinik, 00-
bornýCh spo[krů studentských, l!á.z:ní ,atd., vypr,aoovaný vzha,edlem k ,po
měrům 'P'ražským, m.á býti mimop,raž'Skémlu student~ jemuž :př:echGd 
na vysokou ško~u IplŮsohí zvláštní o'b tíŽre , jakýmsi Pl",ůvod'dem PIO prvníc'hi 
někoJ,ik dní v Prél.Z!e. Vítáme !S r,roolStí t'einto lpodnik, který za finančn í' 
pomoci J. M. C. A. choe Istudentstvu olpaťřiti Jlevné i:nfo'rma.todum 'na 
místě dr'ahých dnels studentských' kakndářiŮ. PřáLi bychlOm si jenom, 
aby Obrodné h'nutí Č!eskost IStudentstVía, jehož péčí p'ř'íručka vyšla, ,rě
noViallo zvLáštní plOZlOf'nost jlfldnothvým :studij,ním 'Odborům. Je sioe jisto. 
že VšiChni IstUloonti, IplřlecháZlející na' vysoké škoa.y" m<liJí ji,s,té p:otřeby 
s'holdné,aIlle Ip'rosťřiedí, v iněmž 'se ocit.á mbdlý medik" jest jilné nc'ž pro
středí, v němž Ipohylbujle s:e filolSof :nebo pr,ávník. Všude j'solu piřekážky, 
kter,é nOVláčkovi jest 'p1řlekoinati. A rádoem v tomto, . směru moMa by 
,pt",ávě hýti :nas:e informaČiní p'říručka. Jednotlivé od'borlOvé spolky jistě 
s ochlOtlOu O'plaHiJy by knátké" rOZ1sah'u knížky přiměřlflné, informačn í 
čU1áJnky svýťh s'polkových préllOoVJníků, které by hyJy vstupujícím vítaným 
vodítkem. Úvodem molMo !by hýti někoHk slov z Masarykovy Ibrožury: 
"P.ňechoQ; Zle šklO[y ,střlednÍ lua ško~u vysoloou", na níž by stlUd::.l!jící y;e 
vlastním zájmu !byli Uipomrněni. Letošní ",Př'ír,u,čka" je 'ovšem prvním 
pokusrem, který p'ř'ináší j~stě ~ecools dobré:ho ,a který Zla! srplO['ečné SlOU
činnosti všech odlbo,r:ných' lS'polků hude lrorunov:án jistým úspěchem. 
Z jedtnotlivýCh čllláJnků Zla)sJouží zvl,ášt.ní IporZornOlsti referát 10 "O'brodí1rém 

4) Ovš'em, Ipatrně rneuj.aSiněnOlstí o tlOm, 00 je t'Q imperativiní maJldit 
se stalQ, ž,e je Zldie rlOlZiplO,r s § 22 IOd. 1. .úst. iistiny "č1'eno.vé N. S. 
nesmějí od InikolhlO Iplřijímati příkazu". Toto ustanov:ení jlest plO:UlZ'e špat
ným napodobením frane. ,ústavy ("imperatiViní ma!ndát j1est nrepl,atný") 
- ooplOrujle jednak duchu, naší ,ústavy. la pak jest to, :bez imperfekta -
ve francouzské :Úistavě min.us quam 'per~ecta. Než ani naprosté dovolena 
imperativníc'h ma'fiďátů není možné: - o'bev'řeLo :by -brány politické ko-
rupci. . 
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hnuti Oeskosro\nenlskélro 'Studlelntstv.a" ~plodep'sl áJn O. J.) Cli článeček ~od . 
lue. KOIS!eho 10 "Studentské službě [při obrodném hlnutí Čleskosd'Ovenskéh'o 
studentstv:a". Boh'. Sej'har. 

Dr. J.o:s e f G r u Ib!e r: OlOiplr:a:vni '1J1Olitika. Zviltáštní 'Otisk z "Ohzllnn 
nár.()ldohotSiplOdá'řlSkéhJQ." 1920 pro čff'eny Spolku Čteských' práV1níkŮi N Vše
hrd". Prah:!, 1QP. 80. - Pos'luchatČi Iprof'e,sOtra Onlbra věru nemohou 
si stěžovati na Inedostatek uČleibtných Ipomůcek z o'ho'ru ,národního hlo
spodá1řství. Knomě prVl11íCh' k~p'itd ... ~ t'~iOrie nár .-htOISlp. v.rdaJ1 Již ~ro~~ 
Grull>er téměř vSle, <Č leho iI1utlne tpotrebuj'e stUlde.nt ku 'studru teto Ichscl
p«iny, 'a jest tak V'21or,em llJčit~el,e, }enž ,:star,~ . se ~'e~Jivě _ 'O své, 'ž~ky. 
Jako všechnl dHa Grulbrova, 1 DolpraVlnI pohhka, jlez vysla iI)y.m Jako 
zV1lláštní otisk N árotdolh!OIs'podáňského 'oi!Moru 1920 pro čll 'elny "Všehrd'u", 
vyniká jasností sIlIO!h'll, pěklným 'Pledagogickým :p.odáním látky a vzorným ' 
systematickým U'slpdřláJd.áním díl.ta. Po úvodních' slovech 'Ol PQjmu dopravy 
a dopravních prO'sťřledcích' V1Ůibe1c !pIroibtír,á. autor sH,nice, vodlní dráhy. 
Žle1te.z:tiioe, IpOlŠtu, tetle.gr,af a te:le'fo'n a pHpojuje i stať o v~duchop~,avbě. 
H~lav:ní r.áz díla SlplOlČ'Ívá Vle výkl,adeChi hi'storický.ch' a statistickýdh', v '11ich ž 
'proJ. Oruher j,est mi'Strem. -ar-

LIeO lpo[Q: WeiifJ"nte' r: Volba 'PIO!V1OIálllí. "Običa)I1. knihl." sv. 12, 
Státní n.aklad. v Praze 1920. 16°. Str. 32. - Ve dnech', kdy 'první vý
tisky této Ipr.á,oe oibJevily 'Sle u knihkupců, odešef, její arutor, zmamenitý 
národohos'podá'ř', řiditel Technologick:o-průmy,slo:vého mUSlea ,v Praze, :na.;. 
vždy. I nejlnovějsí stať o Inesmírně d/Ůi!ležitém IpfO!bl,ému sociáJním nese 
pečeť vSle,c'h' o ,statních' čilnlŮ. 'P'ředbus:ně .z:es,nu:J.ého: W,eig1ner byl} IP1r,ůkopt
níklem modenních' snah, ,aUle mluví-ffi on jaklo odlbo'rník tO s'porných otáz
kách', vždy 'pOiZnáte, že Intehovo~ří k vám jle.n vědec oh'romujíd záJp~avlOlUI 
dat, nÝ'brž re slyšíte 'ČI~'věka miJujídl1!O :SVlOU věc a s .llá,skou s'pějícího 
k dli. VoJ'ba 'povohÍiní, ožehavá otázka nové. dohy si:all3 se 'PoSl~ed.nil1ll 
předmětem, <O němž mu !bylo př,áJn:o pojtedinéliti. Při V'StUplll k~aJdte citát 
z ROll's'Sleauovla EmúI.a, ~e ,,,,;gtariOlst 'O !b,udoucnost jlest ofpra'Vdovým pra .... · 
menem naší bídy" a dOvO,zujle, že slpr,áVlná VJ()[,bta ' po,VJ()lání jest vlastn ě 
ř~ení otázky, lak ",m:ravéhlo muže pOlstaviti na pravé místo". A nelze 
odpověď na lni odlsu:nouti, zVll,áště v národě maJém, kd.e n,esmí býti ztra
cena all1i jediná Ipraoovní jlednotka. Wei,giner poukazuj'e na Sev.eNam;e~ 
rické státy, které Ipod' V1livlťm taylorismu zř'ídily již roku 1908 tprvn:~ 
por 'a d 'll Y pro vo [lb u P o vIOl ,á 'll í, j'ež dík výborným věd:eckým ,z,á- : 
Ida,dům IpfiOf. ParsOtlllsle, jenž :použil tu výs~,edk,ů prací MtiJnsterbergových ' 
a BintCÍtOvýCh ("zkouška. jnte1i,gienoe"), již dnes iplriOslpívají. Ale u tlléÍis 
jsme zatím jen Vle stadiu Ipříprav, aČ' bych:om in.stituoe "po.radců pro. v. 
'p." (.,v,ocati,'()Ina~ collltSleil") ll1 ,ezbytně poťřlebovaJi. Oč jen méně iby 'bylo 
nešťastných lexistencí, ktdybyaJbitudent mohJ se takto in~ormovati Ipřed 
vstupem na vy.s,okou škoJu? W,eiglner výstižně v zíÍJvě flUr poukazuje, 'Žie 
celá 'Otázka se nedllku}e v heslo "p.oznej sd)e 'sama." Znam!e.nitá knížka 
pilná p~otdlnýCh n.ámětů do,svědlčuj:enám, j.ak nenahraditdný nám bud!e 
Wteiglner .a j,aktou 'po'h'romou stihb 'n1áts jlehío smrt v dJObě sociál,níd1 
rdorem. Nechť 'stručný te.nto r 'ef'er,át j'est i skromným nekr'O,l:ogem na 
mamenitéhto IpracoVíníka, j,emuž bude zachov,átna nehynoucí 'P'aměť. · Ca. 

Dr. jur. Fr. Č ,á rl ;a,. K oSiobní exekuci ,plodle čle3kélhlO 'prátv.a 'rem
sk1ébe. Čoárst 'první. V Pr,aze 1920. N áklald:em vydavat'elovým. V komi~ 
knihku'p'ectví Bursík ,a Kohout, Prah'a 1., V,áclaVlSk6 nám. 24. Práce 'ZIe , 

~eminálte ?eskt~ihlo, 'práv~ ,na Kar:Lo,v~ ,universi.tě !v Praze. S plOd'p'?f'OaR . 
cs1. mm. s kiollSt V 1 :a "VSrehrdu" vyda'Va Dr. jur. J él!n K alpras. Čís. 2. 
Str. 30. - V úvodě Jedná 'autor :o hilStorickém vývoďi 'Os{)ibnÍ :exekuce 
v \pir.ávu 'římském :a v práv,ech některých jiných' :nárotdlŮJevtfopských. Do
vozuje, ž'e zv'1á'Ště za 'primitivních IjJIOměnů práv:ních z'načně Dyb vyvinuta., 
sahajíc II}ěkdle k 'prosťředkům ne;kraj:nějším - k usmrcení nezap:l:ativšilio 
cNužníka - jak,) tomu hyl'O v prá.v:u římském, kde r'ex;um v 'llej3taršn 
době je vynutitelné smrtí, v :pr,ávu aťhe:n.ském a jJIOĎ jdw vlivem 
i v trestním Ipr,ávu 'římském. Trest smrti však odlporuj:e viliastnímu Ú~'elIl.l1 
exekuce - vě'htcl plOzibývá jím definitiv:ně naděje na, splacení , d~uh'll -
a odtud snah'a zmírniti exekud osobní huď v :prodiej do otroctví n'ebo 

fi9 



:tf pouhou doůas:nou újmu orsolblnÍ svobody, spojenou s eVlent. povinností 
ms'Ollventniho dlužníkJa odlpr,a,ClQvati rltuh'. V moderních' Plrávech pak je 
v)'duč'orván.a osolbmí rexekuoe z civi!,ního :říZlení soudního viŮ:bJec, olbme:z;o
,ftCÍ'na ,jlsrQuc na, IpoCle procesu trlestního. ExekUJČní p'ro'st'ředky třídí sp:iso
~7;ate1 rpOd1re ú:činku na ty, ktreré dluŽ!níka Zbavují života, které jej ome
zují na svobodě a kt'eré mu zlp:ůI30ib!ujíújnr.t: na cti. V podané studii 
obírá S'C toliko pirvními dvěma :skupinami, kdežto exek. p'ros.tředkrům. 
Zlpůsorbujícím újmu na cti - k n.íŽ p'atř'í MavTIě M:ní, VYVOlávání a 
1rhnvý Ipů'hon - v,ěnOlvlána 'bude č'áóst druhá. Pro'bíraje jednotlivé formy 
exekučních Iprosťř,edků rstaréhoip'r,áNla, Z1emskéhro, jedná nejl}J'rv'e o za!bití 
pro dlu'hy. VY's!ovujre d.omně'nku, že institl'lIt t,ernto českému p'r,ávu nikdy 
nebyl vlastní. Z ,exrekuč:nk'h' 'pnmst'ředkiŮ., omezujících svobodu IdJ':tžní
Ikovu, zvriláštní IpOZVrllost věillujie zha,vení svo!bod'y pro dluhy., obecně 
zVianému "otroctví 'pro dluhy", j,akési 'římské "ca:pritis deminuti:o". Z ní ' 
'l7yvinu~y sle Ipostu\pluě daJsí formy osobní ex,ekuce, časem fiů:zrn,é, v Oe
chách a na Moravě, a sice: stavování (o'brstávka, stavuňk či arrestajoe), 
p'Ůvordně institut rprr,á;va mě stsk,é!ho , p:ůhoill zatkyní, zatý'kací Hst .
zvaný též "zatýkač" - 1<Iomlečně vězení prodlu'hy, v Čechách' plř:esně 
ff,ormu~ovalné kprve Oblnov'eným zříZením. Na Moravě pilného významu 
nea.osáh~o. Obnovené z'říZle:ní lTIIor,aJVské místo něhrO mluví O> 'půhonu 
mtkynÍ, kladouc j,ej na roveň z:atykaJČi. Nerby'1<o' toho také potřeM, 
neboť 'poa vlivem rlecep,s'e ujímá 's'e zde .zruenáha'a institut "l,ežieníu 

(obstagium, Eirnlagler), 'plOzději hlOj'ně užívaný. V Čech:ách naproti tomu 
pa ,ně opranov,aJo "vězení pro dluhy". Bylo pro ně vyh'raženo dokonce 
zv:,ášt:ní vězle:nÍ. Umístěno hy,ro Ipod správou mís.topurkrabrí'ho na, hradě 
p'ražském. PoužÍv,á;no k němu \p1Ů,vodně věži Černé, vedJ;e východní brány 
p'ražského hrra~dlu; plOZlději z.a věz1ení up,rav,ena Dailiborka:. UroZIeJ1ějsí 
'Věznění ve věži Bmré" !nehoJi Mihu~·oe. Dle ObnlOveného zřÍz'ení všichni 
bez r.orZdílu v ' DaJi'bor.:e. žlenyvězně,ny hývaJ.y ve zvtllástnÍ cel'e kláštera 
!;1vatojirského. K ž,á,dosti vězňú Ipoužíváno pro vězení v létech 1574-6 · 
také někdika sO'llkromný,:::h domů. K Iprorsťřledkům os'o:bní exdmoe, 
IDbmezujícím svo'blOdú d4užnÍkovu., ,lze Č'Ít,a;ti též z,á,v;azlek do'staviti se 
k soudu, který t'řelba 'I1'ebJ11 'přímou exekucí, ZinaJČí11ě d:Iuž:níkovu osobní 
s,volbodu o 'bmeZlOva1. - Práci Čádovu, orp1fenou o 'pIe~1ivě 's:neis,ené vra.
meny 'hÍ'storické i [iterámí, vítáme j'akJo d'aJ1sÍ krok V sipraoování českého 
práva soukrůmého, s ip'řá'ním r alby na zák,l, adě praCÍ podobných, !Záhy 
rnohqo s:e 'přistoupiti k vyib'UdovánÍ soustavného systémU! .českéhl() p,ráva. 

J Bo'b. Se jh'ar . 

Zprávy. 
Pr:áiVl1ická fakulta 'V Brartislavi. V 'pos,!,ednÍm číslre vzkřišené:ho nPráv

'ného, Obzoru" (III. 1-2, 'Str. 62, 63) se ž,ádá okamžité z'řízelIlí s10venské 
!aktľity Iprávnické. P'řlejeme si jí jistě z hloubi diUše, aITe přes tn, ač 
v'e'}mi neradi, musíme olpr,aviti omyly této illoticky. Těžko 'říci, jak možno 
jifst tvrditi, ž,e s'e ,otev!ření fakUllty odsunuje lIla, 5-6 Id. Ne!boť 'bylo 
]iž z kompdentnkh mlst oznámeno, že m.aď,arská fak~'lta bude \Ila 
tpiřesrok uzavřena a za to i'hlned ;Plak otevře se právnická 'fakulta při 
universitě Komenské'ho la Ipo~ud' víme, kOrnaJÍ se k tomu veškeré /pf'í
!pr,avy. Pi'sat,~l však žád.á za ,o k a m 'ž i té (ještě lretos) ot'evř:enÍ její a 
chce tut,n otázku 'ř'ešiti vbstně ipOSlOl\nelfiJČiením maďarské, fakul,ty. Avšak 
m.áme j:ednak dosti smutných zkuš1eností s !podobným ř'ešenÍm a jednak 
jp.ofř'ebujeme nutně ještě hdí dokonale znaJýc'h uherského práva, vak".lO 
unifikaoe nelbudle ,úp~.ně rprr,ovedena. Js.me si vědrOmi, že plfeťhlOdná důba 
nes'e v sobě kcktenou 'hlO~řkost, jíž vs,ak s'e nemúž:eme prrozatÍm zprostiti. 

KardináJrní chybou lIlávrhu jest myš1e,nka, ahy st'O[.ice) které !by ihned 
l11emohJy J{ýti 'Obsazeny 'pro.fre:so ry, byly d.á:ny lektorrŮm. Neje:n, ž,e Jektoiři 
ÍI!letvo 1ří vysokých ško:l, . a~re !nelze 'připustiti,aiby lidé nedosti odborně 
vzdělání uč'iU ma faktilltě. A studenti jistě 's Ipro;vděkem nelUiVÍtají návrhu, 
'aby ipfO :pedagogickou z,áruku mUlse1i zkouSky z př'edmět.ů le~torů sldá-
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