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a 37% oo do. ceny, r. 1921 pak vyve'lli 72% cel. vývo a dO.vezli 
55'% cel. dov. (teď r. 1921 avšem je udáno vždy jen množství). 
Do. zem í z á p a dD e 'v r o. p s k Ý ch, kam počítám i Skandinavii 
a Italii, 'šlo 1920 8% naš. vývo co dú Inn. a 24% co. do ceny, dove
zeno odtud 180/0 cel. dov. oo do. ,mn. a 25% co do ceny, r. 1921 
vy,vezeno 'tam 7% cel. vývo ~ 13% cel. dov. Do z e Ul í v Ý cho d 0 -

e v r o p s k Ý ch vyvezeno r. 1920 12% mn. cel. vývo a 240/0.. ceny, 
dovezli 13% mn. cel. dov. a 10% ceny; r. 1921 tam vyvezeno 19% 
cel. vývo a dovezena 13% cel. dav. Do z á m o f í vyvezeno r. 1920 
1 ro mn. ·cel. vývo a 5% ceny, dovezeno 8% ann. cel. dov. a 28% 
ceny; r. 1921 tam vyvezeno 2% cel. vývozu a dO.vezeno 19% cel. 
dovozu. R. 1921 tedy možno konstatovati vznht vývozu do zemí 
na východ od nás ležících a vzrust dovozu ze zámorí, jak js.me již 
poukázali . Cifry tyto dále zpusobem do očí bijícím ukazují ohronl
ný podíl N enlecka a RakGuska na fiašem zahraničním obchode. 

Ku konci uvádÍln zeme, s nimiž jSlme byli v obchodu r. 1920 
aktivní,: jsou to Rakousko (+ 6ljz miliardy Kč), Maďarsko (+ 2 
miliardy Kč), PolskCJI ·a :Francie H + lmiliarda lKč) , IJ ugosla:vie 
(+ 700 . mil. Kč), RUlnunsko (+ 400 mil. Kč) atd. Nezbavili jsme 
se starého passiva s Nbneckem (- 2 miliardy Kč), dále jsme byli 
r. 1920 passivní v obchodu s Unií (- 3~/~ nliliardy Kč), iBelgií 
(- 900 mil. Kč) , Indií a NizQozelnskenl (-- 700 mil. .Kč). 

I Kot JUC~ ŠAFARÍK I 
Kol. JUC. Josef Šafarík zemrei náhle v sobotu 13. kvetna 

t. r. o 16. hod. srdeční mrtvicí ve veku 21 let. 

* 
Nenadál jsem se, že dnes budu psáti nekrolog jednomu z nej

nadanejších a nejagill1ejších lidí, které znáIn. Vždyť ješte pred ne
dávnem pobýval kol. Šaf.aľík mezi námi, zdánlive neohro.žován 
zákern~Tm neduhelll, jeb-ož náporu podlehl jeho mladý nadejný 
život, v príprave k další práci, o níž vždy hovofíval s nadšenínl a 
láskou. K práci byl vycho,ván, v práci videl svuj životní úkol a 
jedine poctivou prací hledel dojíti k cíli'l1n, jež si vytkl. .Jeho vytr
valost a pfičinlivost opravňovaly k l1ejve!ším nadejím do budou
db-o jeho Pllsobení: byl totiž také s temito vlastnostrni spojen ve
liký 'poklad n.adání a všestranných schopností. A minulá léta jeho 
života - predevším pak 1lj2 roku jehO' studií universitních -
nadeje do budoucna jen ·potvrzovala . . KGI. Šafafí.k byl všestranne 
činný a všude dociloval úspecb:ľJ. neočekávaných. Obetave pracoval 
zej.ména v našem fakú.lhlÍm '5polku: v loňskéni správllim roce byl 
pokIaJdníkem, 1etos byl poveren ohtížnou a odpo-vednou funkcí 
prvrúhQ jednatele. Byľ členenl a sekretáfem naší redakční rady 
avuhec hor1ive se účastnil všech spolkových prací i mimo okruh 
záležľtm.tí jcrnu pfdelen~·ch. Pri tDm "šak . hyl velmi pilným 'slu~ 
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dentem: byl členem celé rady seI11maru, v nichž byl vždy o&Ob
ností nejvíce vynikající. PečIive se pripravoval k tomu, aby byl 
jednou platnÝl11 členenl, o'bee českých vedeckých pracovníkil, do
sud tak rídkých. První jeho rozsáhlejší práce, otištené v Časopise 
pro. právní a státní vedu: »Zákony f.offi1ální a materiální« byla již 
nekolik 'm.esícú po dokončení uvedena l11ezi literaturou seriosního . 
vedeckého dUa. N ezapomínal však také studiaf predmetu, prede. 
psaných pro zkoušky: a jak studoval, to.hOl dokladeIl1 pro ty, kdo 
nemeli príležitosti ro.Zmlo.uvati s ním o. nekteré otázce z kterék.oli 
ze zko.ušených dilsciplin, buď výsledek jeho studia: 13. brezna t. r. 
slo.,žil 'první státní zko.ušku s vyznamenáním ze všech zkušebních 
predmetu, den na to. prísnou Zko.ušku doktorskou z oboru histo.
ricko.právního. všeuli hlasy výtečnel Tento výsledek vynikne Hm 
více, -povážÍ.me-li, 'že zesnulý kolega nemel pn studiu nejakého 
poho.dlí, komfortu, hojnosti času: opak je pravdou I Od páté tfídy 
gymnasijní plahočil se kol. Šafarík trudným životem .studenia-pro
letáre: byl domácím učitelem· - ach, té palčivé rány studentského 
sociállního živ,ota! Zesnulý' musil vypíti trpký 'pohár 'existence 
chudého studenta do dna: každého .)'ln& vyučoval 3 i, 4 hodiny, 'aby 
- zejména po smrti svého otce, četnickéha strážmistra 've vý
službe - podporil svoji starou nlatku, jíž byl jedinou oporou a 
nadejí. 'Z kondice do kondice se štval - a v kondici zemfeI. »Tak 
začnelne 1« pronesl ke svému klientu - ,a to- hyla jeho !poslední 
slO'va: v zápetí jako bleskelll zasažen shroutil se 'na podlahu 'po
ko.je bytu, kam chod.il vyučovati - a JUC. Josefa ŠafarÍka nebylo 
již mezi živým i. 

Kol. Šafatíkem odešel z našehO' stredu jeden z pracovníku, ja
'kých se rodí mála. Jest pro naše pomery velkou škodou, že mu ne
bylO' dopráno plného rozvití a využití schopností a sil. Čest budjž 
jeho památcel 

Brno 14. kvetna 1922. K. 'Konkal. 

* 
Po h feb k.o 1. JUC. Š a far í k a kOll'lal se ve stredu 17. 

kvetna o '16. hod. za velké účasti známých a pfátel zesnulého., 
zvlášte kollegu-p.rávníku. Po církevních obfadecb promluvil 
k matce zesnulého konsist. rada Štepánek, zat. A. S. »Právní1{ « 

učinil projev k.ol. JUC. Koukal, za bližší pfátele zesnulého. kol. 
Borek. Nad hrobem zazpíval sbor oktavánll brnenského čs . stát-
ního gymnasja. -

Zprávy. 
Valná hromada Právnické jednoty v Praze byla konána dne 4./S, \ 

192 2 v malé promoční síni (v Karolinu) university Kar1ovy. Jak z ob
jemné výroční zprávy vidno, byle konáno v roce 1921 celkem 14 týden
ních schuzí, v roce 1922 pak již S dalších schuzL Koncem roku 1920 
-mela Jednota SSS členu. V roce 1921' pribylo 18, zemreli 4, vystQlUpilo 
(zejména v dusledku preložení na Slovensko a za hranice republiky) IS, 
takže koncem r'Jku 1921 bylo celkem 554 členil. V roce 1922 pri byl o 
již 12 dalších členu a zem r e 1,0 6 člentl; byl o tedy v den valné hro
mady 560 členi'l, 


