
I Za zesnulým Josefem Purcnerem. 

Dn'e 14. stl'pna, 1930 zlem:ře-l v Luhaoo,vicích paJ'l: Jo'S,pf 
P u r Cll e T, rada N ejvyiššíJho' 'Soud u. Byl j1elclním z dels.íti oes t
l1:Ý'ch čJeil1JŮ Prá.vnidké jednot,y mm~aV'ské, z nicM dO'sud: žij'e jen 
nyněj'ší starosta naši J ed'noty, pl'elsidleil1t Dr. FraJl!t. V á ž ll: ý. 
P an rada N. s. byr zvo'len č'elstným čLenem na návrh prof. d'ra 
F rantiška W e y r a cb1Je 16. února 1922, a tO' Ull zásluhy, j1ež 
si 'O naši jeCLnotu získal. Jejím! čl1elltem byl od roku 1912 a na 
to záhy byl zvolen za čloe'l1'a jlej'ího výtbofu, jím~ byl, dlo, 29. leCLna 
1914. Čl1enem VýbOTU 'ol)Joěot zvo,len 27. led'na, 1916, od' kteréhožto 
dne byl pokladnikem jednotYl do 4. bí·e<zna 1920. Odl 12. února 
1919 byl současnĚJ II. 11JáměBtkem Istaws,ty j,ednoty a dine 
4. března 1920 byl zvolen j'e,jím :sta,rostou. Této· funkc,e sle vzdal 
pro pře,tíž'ení ú,ředními pll'aoemi s,vým dopis'em z' 28. ledna 192,2, 
načež db.1Je 16. února 1922 byl jmenován čestným čle<neIllI. 

Zelsnulý byl od pOlč,áttklUo r. 1916 spohlreldaild,o,rem Zpráv 
PI'ávniciké Jednotym'o,ravskél, a když) mlsto nich v r. 19'18 po'čal 
v ylclh áJzert i Časopis pro pI'ávní a stá!tní věd:ll, tedy byl: ,slpo,lu
redakto'rem s p. pJ10f. W ,e y r e ID, w. to ažl d'o konce r. 1921. 

Pan T. N. s. P u r cne r hyl poklad:níkem a l~edaktorem 
j,edo.l0ty v ďobě v:áJ:k'y, tedy v ďobě Vie~mi: nel)Jll'"Úznivé' pro: jeď
noti.l. Pouze j'el1o houževnatositi j:est d1ělwvati za to, že j'ecmota 
i 'př'es válku svůj ča:s,o'p~s vydáv,ala a udrže,la, taik k011!tinuitu 
prá.vnicikého myšl1eru na MO'ravě. 

Ze!snulý sám také přispival do čaJsopisu a pomáhal tak 
udrž,ovati jeho dOlbrou literámí úrov,eň. Kd'yž Sle< vzdal s.taJ:osten
ství i l'edaktm'ství, tediy p~'of. d~·. W e y r naplSal o' n!ěml : "Nám, 
kte!ří dnes pracuj-eme za poměru na:plI"Olstto změněný·ch" vétších 
a výhodněj'ších, slluši, abychom píi k'wž!d!é p'říh~ž.itos.ti - a Z,€

jmén'a tedy při OdoClhodu PUQ'ICUlel}'ově - vlcJlěčl1iě' ,~zrplOmína;li téc,h, 
kdož dIO'uho,letou, neúnavnou a tichou, ni zisku, ni ,sláNě za
svěcenou činností v poměrech mal'JÍlc,h, neiuťěšl€illýc,hi ai s,v]zelJlých 
při'Pravo'vali půdu pro nOVO'll gel1eQ'aci, o to·tik šťastnějlší poli
ticky a kulturně. Bez oněch lJQ'ukOlpruíků vědt8'cké a lit81"áirnÍ 
práce Vi rak:ouskéma něm:eck:ém Etrn:ě nebývaJo by na,č navázati 
v Bl1lě čelském a s,vobodném, v' s:íd[,e ďruhé české p~~ávnické 
fakulty. Merzi l1iejpřed'nější z těchto priUmpníků náleží též 
~T. P~lrrcneL V tom tkv~ také. jehO' bohatáJ zás,luha o českou vědu 
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a ipn:,axi práJVInicllwu na MOll~aV'ě." (ČaJslÚ'Pis pll0 plráJvtrú a sltátni 
vědJll, 1922, str. 177.) 

Třeba znoV'u z:d'ůiraz11iti, žle zleooeilý V'ždy byl dObl"ým 
Čeclhem, c,ož při jleho pří'lllé .povaJze b~lo pro> něho samozřejmým. 
y době Rakousk,o-Ul1'e~'ska byla V'šalk: pmjevovaná příshlJšnost 
k oestk;ému národ'U> u s.tátníh,ol úi'lelďníka, a jme110rvitě u soud1ce" 
osoblní statečností. Jaké :po této stl'ánc'e by101 jlehol sil11ýš1eni 
s,ezl1áme z jeho vla,s,w:1Í posmQi;nJél ViZ;PIOIn!Íuk'y naJ JOlsda B o' u~ 
bel u, kt8llj; zálllorvlelÍÍ s 11Ím bryl jmmlioiV,á'll čels,t11ým ČleQlem 
Jedlnoty. Zesnulý Boub'ella by:!' radl0.t~ vrc:h. z,em. ,soudu, pensio
l1Jovaným ještě za Rako<ttsl(ja. Po pďíervmrtu toužil po reaktivo
váJní, a tu oněmi pQ'avi p. r . PUi'c11er: "Jaiki bY' mu bylo 
bývalo s:laiďkým, kldyby b~l mohl ,a1es.poň j'ed1nou pl'ohláJsiti roz
,sudek' ,Y'e Jménu Republiky!' Mys.lím, že by se byl' i tím 
uspokojil, vždyť by b\yl jako, nefalšovaný oelsik:ý s,o,udhel v os,vo
bOZ,8Q'lIé v lalslti Isvlé mohl s hQ1CLOIsM přiJs~'11JlQIv,a;ti spra vedlnols.ti. " 
(Tento časopis, 1928, 'str. 187.) 

Pan '1". PUl' C TJ: e r naroďil SleI 23. ledna 1867 v Mor. Buc1'ě
j,ovickh, stud1oV!a,l na oes:k.ém gymlna:sriu v B~'ně" kde by1 j'eho 
spo]lUžákem :s;priso,va,te,l Viléirn Ml1šrtí!kl, a; pakl na oe'ské pl):álvnické 
fakultě v, Pl'alzo8'. SOlťdJní ,pmxi na,stouprill v 110ce 1891 u ol{'relsnílho 
soudu v Mor. Btl!dlě1jovicÍ1ch. , Aus:k'ultantenr byl u krajského 
SOUc11-1 v,e Znojm1ě a v Bučovicíc:h. SO<ttd~úm adjunktem byl 
jmJetIwvá:n v 1'. 1896 a púsobil v Bohumíně a Pře'l."ově. Roku 1901 
hyl jmenován soudním slekl1etářem v: Dh. OS:t110hu. Y roce 1907 
byl přelo'žlen d!o Hrna" kde byl (line 29. pr'osince 1909 jm!enován 
rad'ou velIlllsik;ého SIOIU,d'tl v Brně a dlllJ€ 31. bř8lZll1,a 1919 vic1elpil" 3iSi
d'elntem téhož S.o:L~d11. Y pms,illci 192'0' byl přidělen k Nejvyš
šimu s,oudlu a rozhodnutím p~·'es.identa republ~ky z 20. května 
1921 hyl jmle~l'o,váQ1 radlou Ne1j'vyš,šího :soudu. P'raoorvM hl~lNllě 
v c~vi;11úmoldldlě,lenlÍ pro Člelské země, pOIs1eldlní oty;ři léit.a.přecl
s'edal senátu pro tres.tní 's.lovenské vě,ci. 

Obelc z.esnulého bJlI prvním čeoským st.aJ·olstou v Mo~·. Budě
jovic,ich ,a zemským pOlslanc:em z,a. mésta jcrih,olzápad'ni Moravy. 

KO'l1čí!me slovy zesml~ého 'samotného, jimiž 011 ukončiL :s,vou 
výše U\nelde'l1ou vz.p:ominkn.l na Vl"ch. r. Bo, u be, Itl': "By]> to, muž 
práva a spravedlhlo-sti a buHiž: mill z·a,cho,vám·a; vždy če's.tná: 
vzpomínka. " Fr. Br y c h t a. 




