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ze ružite~p' řipada:jídna p ,eněžni jednotku mUlsi
"ll Ý t i i' Ipř i k'l" a j II f c h výdajích i j e II přibližně s t e J""
n Ý (pod.trhuji já). Má'lTh-lt 20 K, tedy užitelk z i l.aJŽ 19. koruny může
-být,i ne ,deV'ětkrMe, a'le třeba tiJskkráte větší, llle-žljl z p1()lslední«. Mám
snad vykládat, že je-HI užtte'k z 1 L aJŽ 19. komny sklUtečně tislfc.kráte větší než 7) 20té, plříslllllšný vý' d~j nep:aHí, jtž mezi! ,k r ,a' j n !
výdeje? Jenže ovšem č\:ověk má růmé dtmhy potřeb, a tu: při každém tomto druhu 'Potřeb, 'Pokud s'e U%ojluje statky libovolně dl~li 
telnýmr, krajll1í. potřeby dá'V'aifi pftbll.ižn:ě stlei11lÝ IUJžitek, nebo. ohcete-li.
'Přibližně stejný ,f'elativn'íl niitek. Vždy! přece Vy sám, pane pro'f esore a poslanče, vle s:véklt1i:ze (str. 42) pravíte,že s e Ir e I a: t i vn í
užitky hraní,čnv vy ,r ovnáv 'a ií., nebo,f čl{)věk ukoju~e jednotHV'é pot,řeby t,alk dqounJOl, až se ,relati,vni' užitky hranh'Sn:é VYT10Vn:á,vaj,p. JaJk SIC' shoduje tato věta sonDIU Vaš:v VětDU již jsem drřílve
'P'o,ďtrhl? Pravíte-U tedY, pane rpmfesDlI"e a býVacrý fi11la11lční mi' nistře.
-k oné mé větě, že j:e tlO plře'ce jle'l1l tiwCl'hu pNHiŠ sHné a že z ,ni, teprve
-vid'ítle, že já vl'as,t né ce~,é va'š;í: lmilze neII"D~lUlmlíIm, nedlY odlPDlVídám, že
Ie tu něcO' 'Silné'hD', ale že j,e gf spíše Vaše' tmUlf,aliDst, s Ikterou si {j'Dv'o.\uj.ete dJz,f mlruenV - bez lI1ejmen,š;íoo vě,ooéhDI 'D:du'vod1t1Jěnf - bagatemsovait a Sie'SměŠň~}V1Cl!t.
Z á vě 'I". Ukáza~ jsem, že yýtJky, ktJerté js.em činil - pod1atý1cám opě:tně, že fDrmoUl slUlšnDu - kni!ze Dr. Englitše »PenÍ~e«, b y'r y
'z 'c e I a: O' IP r á vně n y - a,ž na nedo.rDzumění 'zmíněné pod; ho,ďem
'V., Iktlerlé :se však týkalo lP'odr:wž,né otázky a 1by!lo vIa'stně v ne-prospěch mé au-gull11 el1!ta,ce. Tím tiulto pQ[emiku ,d!efinitivně ukončuji,
nebDi psa,1 jsem ji,ž tuto OIďPDrvěď sOldlpor,em. Vědecká polemtka má
smysli jen tehdy, Ikd:yž ,dba pwHvn:íd se sooží 'Slelbe navzálÍ'e T'O'ZUItnO -v"Ými důvody přesvědčit, při tDm však ]iSlDU přeoe ochotni!, 'P'řesvěd
čí-li jle druhý, náz,DTY své p.DlZměnirt; kd,e však vě'cné kritice odpo- '
-vídá nemírná nedůtkHrvos,v, s.esměšň'ov.án:íl '(ll ne'Dll11ylnicnvF, ~ vě.:
·-decké PDI],emiky s,t ává sle ohytám S1'DIV a zá!p.aJs Ip'odDbný z'ápasu pěst
nímu. Přes no nelituji zcela času vooDrvaného tétoporl emke. V našem malém lliál"'odě lehkrD' t'Orúi,ž1Je,Ili, IkdlQvys.~',U1pulje se s,ebevědomou.
-jiSt.Dtou a jist{)U yýř,ečnostÍ, stává se neDmylnDUJ aut Dr itoU!. Ukázal-H
jsem, že 'aJUit'D1rHrclI tla může být 'Ďasro přeoeřrovlooa, I1Iebyl,a tato polemiika ,přece j,elJ1l naJdarmo.

*
Doslov Dra Eng 1iše.
1. S .pro.fesor,cl1TI Mildschuhem dále P.olemisovati rl e tře ba. Pozorní
už na základě toho, ,c o jsem napsal ve své závěrečné ,odpovědi, mohou odkrýti jeho omyly v opětovných nebo n.ových tvrzeních, která isou
-opět nesprávná, aČlkoh profesor M. píše stále lIlevlídněji a obšírněji. ,
, 2. S profesorem M. dálle [lolerrnisovati Jl e m .o h ll, není to možné.
Prof. M. chápe příliš pomalu. Po druhé mé polemice II zn a,l sice zase jeden
. svůj omyl ve věci, na které i ,přes mou první odpověď trval s velikým ro,z' ll,ořčehÍm ve své replice, ale k tomu jsem musil užíti podobenství o dešti.
trávě a žížale, abypochopi!, oč vlastně ideo
Možná, že kdybych napsal .
-ještě ' toUk 'polemik, kolik je sporných 'bodft, že 'b ychom ty staré OIT)y!ly vy6
' čtenáři
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Hdi.li, nevím však, kolik by ,phbylo :nových. Kdo nechápe, že s,toupállíll1 '
cen a znehodnocováním měny se měnila p e Jl ě ž,n í, jednotka ,a že se nemě- ·
nila měn o v á jednotka (technická a právní), kdo nechápe, že peněžní j.ed-notka je hodnotná jednotka, takže definid hodnoty její jest jednotka de,fino-·
vá:na, kdo tedy tvrdí o peněžní jednotce to, co ,přev,edeno na váhu by zna-·
l11cnalo, že váha ,rum' vody není kilogram, nýbrž váha jedn,oho kilogramu.kdo tvrdí stále, že peněžní jedno,t ka jest jméno, a násobky j,eH že jsou číslaj-
s tím prostě není možno o penězích debatovati. Kdo tvrdí, že mezi Liefmwnnovým výnosem a mým relativním užitkem jest ro-zdíl termino.],ogický,
ten buď není poctivý, anebo nanís.bholpen o těchto věcech vůbec .debato- ·
vatí. Literární historik se jednou zasmuší nad takovým stavem české vědy._
3. S pro-fesorem M. dále polemisova~i n ech c i. Hrubosti se nedají :na-hraditi argumenty. Pr.ot M. zase mně vytýká, že v odpověď na jeho PIIvodní slu~nou kriti'ku jsem odpověděl osobně a podrážděně. Otisknul j,sem
ci,oslovně sv'ou o,dpověď v minulém čísle tohoto časopisu a každý se může:
pf'esvědčiti, že to není J)rav,da. Napsal j,s em tam jedině, že prof. M. mé knize zcela neporozlllměl a to není ani osobní, ani podrážděné. (Nota bene niě!
jsem pllvodně napsámo jen »ne'porozuměl« a na radu kol. Weyra, aby nebylo ·
námitky, jsem chtěl tento výraz oslabiti vložkou slova »zcela«, p'ři čemž '
jsem dával důra'z na neporozuměl. ProL M. dal patrně důraz na zceIa.) Na
to teprve odpD'věděl , pPOr!. M. a mluvi'l o člověku zlobícím se na zrcadlo;
o biblickém bludu, o nevypěs.íěné logice, o náro.dohospodáiíské abecedě atd.; .
iedy osobně a podrážděně. Ve své závěrečné od.povědi jsem nic jiného :nepoužil, nežli jeho v,las,tních slov, nic více. A ,hle, pro.f. M. ,p'íše nyní tak, že se stydím za něho a 1ituji toho. Proč tak píše? Ze jsem si vŮoči němu ne- dO'Y,oliil nic jiného, nežli 00 on vůči mně? Nebo že hájím svůj názor právě
tak, jako o'n? Anebo v náhra'du za argumenty? Měl jsem mlčeti k jeho pů
vodní kritice. která byla sice potud sIušnou, že nebyla ještě hrubou, ale Itle- ·
byla slušnou vůči Ik olegovi proto, poněvadž si kritik nedal vůbe.c práce,
aby lmi-ze aJoOrozuměl a kritisoval bez poro,zuměnípaušállně a povýšeně. Ale ne tato okolnost, nýbrž nes,právnosti pr'orI. M. mne pohnuly k odpovědi.
Jak mD'lrl prof. M. předpokládati, že by někomu dokonce v Brně mohlo též'
něco napadnouti a 'd okonce člověku, který byl za lIím v úřa'dě 13 ,dní pO_ o
zadu? lile, tu kantorsk,ou p{)'výšenost v naučení gymnasiálnímu 'žáčkovi s ;
pozdviženým prstem; »Si tacuisses ... « Proto by tak velmi rwd doká:zal.
že ze mne mluví Liefmann. Celý traktát All11monův zde bez souvislosti cituje ,proti Liefmanmovi, aby mohl říci, že to mutati'S, mutal1'dis platí i na mne.
Ale to je nepoctivé. Kritisoval jsem Liefmanna dříve nežli Ammon a Ammon se dovo,l ává mé kritiky. To, co uvádí Ammon ,proti Lieťmannovi, neplatí ani mutatis mutandisproti mně. Právě mně došla ,od autora kniha:
A. Kupper: Der Grenzertragsausg,leich bei Robert LiefmaJl1Il1. und sein 2usammernhang mit der Grenznutzentheorie, CUI'ich 1920, v níž autor též
:lkceptoval mé stanovi's ko ,proti Liefmannovi. Ale tím nechci na'h raditi argu- ment, uvádím to, jen proto, že se prof. M. ,dov,ollává jiných spj'f.;ovatelů. ,
Nechť se pokusí prof. M. jíti se svými názory na 'světové forum.
Prof. M. mne stále ve své závěrečné odpovědi oslovuje: " ... poslanče 
a bývalý minis.tře« . Co tím chce? Máme ,přece spor jako 1Jmfesoři, spor ten '
nijak nesouvisí s mými iiný1mi funkcemi. JakoQ poslanec nebo bývalý ministr
bych snad měl míti ná'z ory prof. M.? Nebo si myslí prof. M., že se za to
stydím, že 'jsem aJoslancem a že jsem byl ministrem financí? Naprosto se
nestydím za svou práci v miln isterstvu financí, i když se prof. M. snažH
sobe více tuto práci vnehodl1otiti, zde nepoctiv,ou vložkou o stoupání cen
a znehodnocování měny za mé účasti ve vládě. Nepoctivou proto, ,poně-
vadž prof. M., když o tom mluví, by měl věděti, že počátkem roku , 1920
stoupaly u nás ceny nás.ledkem tohoQ, že valuta klesla 'v zimě až na ' 4 cen- o
timy a že za mého úřadování (od 27. V. 1920) stoupala až na 13 ,centimů " ,
takže se vzestup cen zastavoval. Ale to není jen má zásluha, jako, nebyla .

-- 83 má vina; co ,předcháielo. Lituji, že oproL M.zneužil této ,příIežiwsti k , ta.:
kové insinuaci, .ale nemohu uznati, že by byl vůbec kompetentním mou práci
v ministerstvu posouditi.
Osnuje-Ii s~ad prof. M. diž pro mne úmrtní lístek a bledá mé tituly;
mohu mu posloužiti,že jsem . též otcem, manželem atd. pro příští polemiku:
~ mužem, který se ·neštítí tak psáti, jako ,pr-of. M., debatovati pro,stě nechci.
V

Brně,

2. ledna 1922.

Hlídka

Dr. Eng I i š.

časopisů. 

(Adolf Pro ch ázk a.)
Ceskoslovensko.
.'
1. Sborník věd právních a státních. Roč . XX. 3.- 5., Praha 19.20. S t i e,.
ber M. : vývoj a právní povaha vlastníkovy hypotheky. - M li II e r r L!
O nekalé soutěži. - Dr. Vol k a r: Účast občanstva v jurisdikci okresních
a župníoh úřadů. - Ch.a I up 11 Ý Emil: Právní mos,ofie V. S. SOrI,ovjeva. V a :11 Č u r a lrosef: Právní jednání a akt vrchnostenský. -- [<oč. XXI., seš,
1.-2., Praha 1921. Prof. dr. B a x a Bohumil: Ostavní listina českos\()'V enské
republiky a vliv cizích ústav. - - Voj t í šek Václav: Soud a rada v královskýoh měs,tech českých. - Bll šek V.: Ležení (obstagium) v právu církevním. - Tom s a Bohuš: M,oderní italská právní .filosofie, - K ad lel C ·
Karel : Viktorí'I1 -Kornel ze Všehrd. - Volf .Josef: K děHnám přednášek Vi
č eském .státním právu na Ipražské universi1ě. 2. Právník. Roč . 60., sešit IV., Praha, dubem 1921.- Dr. DOIbroslav ·
K r e 'j čí : K výkladu §u ll. záborového 'Zák-oma. - Sešit V., květen 1921;
Voj t í šek Václav: Kpočátkllm městských knih [pražský'ch a desk zemských. - Dr. Z e 'I i n k a Jo.sef: Trestní pracovní oddíly. - Seši't VI., čer
ve.n 1921. Dr. K I in e lb erg e r Bohdan: Některé ro'Zdíly soudního řádu
ólatného u 'n ás a na Slo,v,e nsku. - Dr. Z e I i n k a : Trestní pra.covní oddíly.
- Sešit VIL- VHl., s·r:pen 1921. - Ii e r man 11-0 t a v s ký : . Reforma našehopráva autorského. - S ti e ,b e r: Po,z emk,o'Vá re,i orma a cukrov,ary. -'
t:: orá č e k Vlad.: K výkladu na '§ 63. zákona ze dne ,30. ledna 1920, Č. 81.
sb. z : a n . (zák. 'p'řídělový) Ip,o dle 'j udikatury ne1jvyššího, správního soudu
(nález Č. 2747-21). - Z e I i n k a : K § 158. obč. z. - ti e c k I: Nynější poměr obyvatelů d<omů k majiteli. Sešit IX., záií 1921. D v o ř á č e k: K
otázce, zda-ll jest mo žné použití. zálwna o podmínečném ods,ouzení též na
,přestu'pky s.právní, :přikázané Hchelv ním soudům . Sešit X., říjen 1921. Z eI i n k a: Terror. - Ci b II I k a: Několik slov k čl. 9. zák . z 1. dubna 1921;
Č 161. sb. z. a n. Sešit XI., I,ist. 1921. Ii e, r e fl r i ,t t : Proti :přetížení neuyyššího soudu ztuš.o'v adho a gelllerální prokuratmy zmatečními stížnostmi.
- Prof. dr. S e dl á č e ,k : PřeJímáJl1í zabrané -půdy státem dle zák,o na ná'
11Iadového. - ZeJrinka: Terror. 3. Ceské právo. Roč. III., čís. 2., Praha, květen 1921. K a ň k a: Nortáři
a zákon z ll. hře,zna 1921, Č. 108 Sb. z. a n. - C u I í k: Pro'jednání pozůsta
losti. - Š w a m her g: Sjednocení obch . .práva českosl,ovenského a nejdů
ležitější rozdíly platného obch. práva slovenského od práva českéh(). M o' k r ý: K revisi zákonů civilních. - Cís. 3., Praha, červen 1921. K o' t ě
r a: Právní po:vaha .smlouvy odstulpní. - Cis. 5., Praha, září 1921. K I in eber g e F; Tabulární vzorce. - S v () rb o d a: Ustanovení §§ 883. a 1278. ob.
zák. oĎč. v soudním sepisO'Vání listin. - . Cís. 6., Praha, říjen 1921. S v 0hD d a: Iiodnorta a)()zůstalosti. Va v r >O II ch: O místní příslušnosti 1l10táře jako .soudního komisaře. 4. Ceskoslovenský StatistIcký Věstník~ Roč. n., sešit 8.-10., Praha,
s rpen 1921. L á s k a: Vybrané kapiwly z mathema1ické statistiky. - ti a'6*

