
Zdravotní stav býv. ministerského předsedy se zlepšil do té míry, že rekonvalescent pojede na 
zotavenou do jižní Francie. , 

Průmyslová depresse projevuje se značnou nezaměstnaností. Zejména propouštění horníků v seve
ročeském revíru vyvolalo velkou odezvu, zatím co horníci v revíru moravsko-ostravském brání se proti 
nové úpravě vyplácení mezd. Parlament čeká předloha o vánočním přÍdavku státním zaměstnancům 
(13. služné), předloha o invalidech, o poštovní spořitelně, o živnostenském úvěru. Tiskne se již návrh 
státního rozpočtu a také bytová otázka čeká na rozřešení, které by se vyhnulo provisoriu. Tu je ovšem 
velký rozdíl v názorech mezi táborem agrárním a socialistickým. Přicházejí agrární strany se svými 
požadavky. Předseda posl. sněmovny J. Malypetr na schůzi v Křivoklátě prohlásil: Dnešní boj o vyře
šení zemědělské krise se vede jediné o správné zhodnocení zemědělské práce, jelikož zemědělcům 
nezáleží absolutně na tom, kolik jejich výrobky stojí, ale na tom, jak je jejich cena přiměřená cenám 
produktů, které sami si musí opatřovat. Dokud tento poměr nebude vyřešen, bude stále porušena 
rovnováha hospodářského života, která hrozí způsobit hospodářskou krisi celostátní. - Ale také děl
nické strany mají své požadavky. 

Bude potřebí hodně dobré vůle a silných nervů, aby vládní majorita uskutečnila největší část 
svého programu a aby byla majoritou hospodářské a sociální koncentrace. V. Gutwirth. 

B. ZAHRANIČNÍ. 

Německo § 48. - Tre'Viranu:v 'Východní program. - Kabinet Pilsudského. - Sla'Vnosti a bouře 
'V Madársku. - Pokusy o hospodářskou kooperaci 'Ve střední E'Vropě. - Odpo'Vědi Briando'Vi. -

Anglická krise. - Indie. - Egypt. - Turecké hnutí a pohraniční otázky. 

Spor o to, zda 48. článek říšské ústavy dá se použíti také při politických nesnázích s nedělným 
parlamentem a zda byly opravdu již vyčerpány všechny možnosti učiniti jej dělným v okamžiku kdy 
říšský kancléř Bruning uplatnil rozpouštěcí dekret presidentův, je zcela akademický. Strany měšťan
ského středu v Německu byly prostě syty další součinnosti se soc. demokracií, která se jim zdála příliš tíži
vým závažím na jejich dráze. 150členný blok soc. demokratů představoval v koalici t. zv. velké svou 
jednotou a cílevědomostí činitel opravdu převážný proti roztřÍštěnému táboru měšťanských stran. 
Tak se stalo, že kancléř vyšlý z katolického středu použil příležitosti, kterou mu poskytoval rozklad velkl 
nacionální strany Huggenbergovy, aby se pokusil rozšířiti svoji koalici na pravo a emancipovat se tak od 
soc. demokratů. Bylo ostatně pochopitelné, že koalice, která se osvědčovala, pokud šlo o problémy . 
zahraničně-politické, octne se před nesnesitelnou zatěžkací zkouškou, jakmile dojde k určité likvidaci 
poválečných problémů a nastane nelítostný zápas o rozdělení břemen porážky. K tomu byla situace 
Německa ještě ztížena světovou hospodářskou krisí, která se v překapitalisovaném a při tom na cizím 
kapitálu a cizích trzích tolik závislém Německu musila projeviti nejvyšší měrou. Nezaměstnanost 
držící se dosud v mírných mezích Překročila počátkem léta rozměry nezaměstnanosti anglické a uvedla 
celý, sotva poněkud upravený, finanční systém Ríše znovu do nerovnováhy. Rada finančních ministrů 
vystřÍdala se na neřešitelném problému, jak uspokojit nároky sociální i nároky poplatníků a zachovat 
při tom rovnováhu rozpočtu. Přes ohromnou úlevu, kterou finanční správě přinesl Y oungův plán, 
představující pro první ' léta úsporu 7 až 800 milionů řÍšských marek proti dosavadnímu placení 
podle plánu Da~esova, objevil se okamžitě nový deficit, téměř v téže výši, důsledkem zvýšených n.á: 
roků fondu nezaměstnanosti. Aby tuto novou díru ucpal, použil ministr Moldenhauer plánu zvýŠIt! 
přÍspěvky v nezaměstnanosti podnikatelům i pojištěncům a zdanit široké vrstvy zaměstnanců s pev
ným platem. Krom toho pro sanaci obcí určena byla daň z hlavy, tedy v principu opatření rovně! 
nesociální. Ministr Moldenhauer byl s tímto plánem vypískán, ale jeho nástupce Dietrich nemohl 
vymysliti v podstatě nic jiného. Kabinet však tentokrát již energicky se zaň postavil a použil nastalého 
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konfliktu jako příležitosti k rozpuštění sněmu a za'Vedení 'Vlády nouzo'Vé. Nové volby byly ihned vypsány 
na 14. září t. r., nelze tedy ještě mlu'Vit o pokusu diktatury, ať již inspirované nebo trpěné presidentem 
Hindenburgem. Jde tu spíše o promyšlený politický plán. Kancléř Bruning a praví politikové v ka
tolickém centru a v německé straně lidové spoléhají, že budou moci rozbít dosavadní formaci nacio
nální pravice, která trvala v zásadní, neplodné oposici, a získat zde dosti velké kontingenty k doplnění 
vlastní většiny nezávislé na socialistické levici. Tyto naděje vzbudily v politicích středu někteří aktivní 
činitelé strany nacionální, kteří revoltovali proti dosavadnímu šéfovi strany Huggenbergovi. Byl to jednak 
vůdce agrárních organisací Schielel jednak mladý politik, o němž se ujišťuje, že má zvláštní důvěru 
presidentovu, býv. námořní kapitán Tre'Viranus. Pokud tyto naděje se osvědčí, ukáží volby. Prozatím 
se jeví vliv politiků přestoupivších z 1!acionální oposice k vládě středu pronikavější nežli by mohly 
opravňovat jakékoliv naděje na volební vítězství, které takto poněkud ukvapeně se eskontují. 

Treviranus na př. neomezuje se jen na skizování programu vnitropolitického, který by podle 
toho směřoval aspoň k jakési hypothetické diktatuře v případu, že by voličstvo nesvěřilo nynější 
vládní kombinaci moc dobrovolně, nýbrž formuluje s velikou odvahou i dalekosáhlý program zahraničně
politický, nestaraje se ani v nejmenším o souhlas odpovědných představitelů říšské vlády, kancléře 
Bríininga a ministra zahraničních věcí Curtia. Treviranus vyhlašuje ve svých volebních projevech 
otevřeně re'Visi polsko-německých hranic za nejbližší úkol říšské politikYI za etapu, která přichází hned po 
vyklizení Porýnska a znovuzískání Saarska. Že Německo východní hranici nepovažuje za definitivní 
a že hodlá v příhodné chvíli rozvinouti zde otázku revisní, je obecně známo a při smlouvě locarnské 
se zřejmě přiznalo. Ale něco jiného jest přání a něco jiného jest konkrétní politické úsilí. Treviranus 
je první německý ministr, tedy politik v odpovědném postavení, který to, co dosud prohlašovaly jen 
noviny a politikové mluvící jen za svou osobu uvádí jako program vládní a dokonce svrchovaně 
aktuální. Je pochopitelno, že takovým vystoupením byl vzbuzen v celé Evropě neobyčejný rozruch. 
Ve Francii omezil se sice ministr zahraničních věcí pouze na neoficielní rozmluvu s německým vele
vyslancem, zato v Polsku došlo však k oftcielní demarši ministra Zaleskéhol kterou se proti ohrožování 
integrity polského území se strany německé rozhodně pro testovalo. Treviranus pokusil se od té doby 
v několika dalších projevech seslabit ráz svého prohlášení ujišťováním, že samozřejmě jde pouze 
o úsilí methodami mírnými a že v nejbližší době žádný počin tohoto druhu z Německa nevyjde, 
přesto však zůstal nepříjemný dojem, ježto meritorně žádný z odpovědných činitelů vlády toto enfant 
terrible nedesa'Vouo'Val. 

V Polsku mezitím odstoupil pluko'Vník Slawek z vedení vlády, aby učinil místo samotnému 
maršálu Pilsudskému. To bylo možno vykládat v souvislosti se zápletkou s Německem nebo v souvis
losti s novým přiostřením poměru mezi sejmem a maršálkem, jako čin zásadního dosahu. Ve skuteč
nosti šlo jen o opatření celkem technického rázu, poněvadž plukovník Slawek je zároveň šefem 
vládního bloku a jako takový musí se 'Věno'Váti · nyní plně přípra'Vě 'Voleb, stanovených na 16. listopadu. 
Maršál Pilsudski, který zůstává v pozadí za každou vládou jako skutečný pán země, přejal vedení 
kabinetu, který jinak zůstal zcela beze změny až na to, že si přibral jako politického poradce svého 
nejužšího spolupracovníka plukovníka Becka. Jméno Pilsudského v čele vlády má býti patrně dosta
tečným programem pro voličstvo. Maršál, který osobně trvá, jak známo, na svém demokratickém 
přesvědčení, prohlašuje stál~ jen, že je nespokojen s lidmi, kteří podle jeho názoru vykonávají své 
funkce nesvědomitě a do sejmu se vůbec nehodí. I ve svém posledním veřejném projevu kárá opět 
své odpůrce sobě vlastním nekvalifikovatelným způsobem, který ovšem musí pak svádět oddané mu 
důstojníky ke skutkům takového rázu, jako bylo právě nedávné přepadení sněmo'Vního 'Vice-maršálka 
Dombského. Zdá se, že maršál je rozhodnut učiniti právě jen ještě poslední zkoušku a nepřinesou-li 
volby listopadové do sejmu lidi, kteří by mu byli vhod, přejde patrně k diktatuře vyložené. 

Cizinec povrchně usuzující představuje si Maďarsko jako zemi věčných slavností, pořádaných 
na památku národních . světců a hrdinů, jako zemi patriarchálního pořádku a dobrých mra~ů, která 
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jesť pouze uvrŽena do hlubokého smutku pro ztrátu milovaných provincií, obydlených většinou jino
rodým slovanským nebo románským obyvatelstvem. Ještě nedávné sla'Vnosti s'Vato-emerišské zesílily tento 
dojem, neboť církevní a státní pompa, která se tu rozvinula, nebyla jistě nikde jinde v Evropě tak 
snadno dosažena. Ale hned v zápětí ukázal se docela jiný obraz. Massy hlado'Vého lidu z to'Váren i z okol
ních 'Velkostatkfl 'Ve'Valily se do Předních peštských ulic a demonstro'Valy brutálně s'Vojí bídu a zoufalost rozbí
jením luxusních obchodfl a restaurantfl. Vláda zakročila proti nim s veškerou převahou poskytovanou 
brannou mocí a neváhala opatřit si smutné vítězství i za 'cenu několika životů. Užaslý svět pozoruje, 
že Maďarsko má také ještě jiné problémy nežli je dynastický a revisionistický a musí se tázat, zda 
vláda hr. Bethlena, která věnuje tolik energie a prostředků na vysokou politiku, spočívající ve stálém 
obtěžování velmocenských vlád a mezinárodních instancí starostmi o osud maďarských menšin v ná
rodních státech a udržení »stále živého vědomí trianonské křivdy« nezanedbává tím své prvotní úkoly 
řádné správy zajišťující lidu nejnutnější míru blahobytu. Kdyby Maďarsko hledělo si více dobrého 
poměru k sousedům a kdyby bylo přijalo pomocnou ruku, která se mu s naší strany od počátku na
bízela, nemusilo dojíti až k těmto koncům. Maďaři však se obávají, že by konsolidací hospodářských 
poměrů ve střední Evropě konsolidovaly se i poměry politické a tak je jim milejší chaos a nouze, 
kterou cítí »pouze« široké vrstvy nežli pořádek, který by byl pořádkem nenáviděného trianonského 
míru. 

Právě proto nepodařilo se také až dosud dospěti k ničemu určitějšímu ani při pokusech o vy
tvoření hospodářské kooperace nejvíce na sebe odkázaných států v naší zeměpisné oblasti, pokusů 
vycházejíCích jednak z Rumunska, jednak z Polska. Hospodářskou krisi pociťují hlavně státy zemědělské 
'Výroby, poněvadž zemědělec je se svými výrobky téměř bezbranný proti vývoji cen na světovém trhu. 
Agrární státy, které pociťují rostoucí obtíže s umístěním svých výrobních přebytků, pokoušejí se o vy
tvoření jakési jednotné fronty, která by mohla dosáhnouti na cestě kompensační větších výhod nežli 
poskytuje dosavadní soustava obchodních sm.luv s doložkou o nejvyšších výhodách. Proti ní staví 
intellektuální vůdce tohoto proudu, rumunský ministr obchodu Madgearu, svou myšlenku preferenčních 
cel, poskytovaných těm průmyslovým dovozcům, kteří by byli ochotni a schopni odebrati větší část 
zemědělského vývozu. Úkol vytvořiti takovéto přirozeně se doplňující hospodářské bloky vylučuje 
zřejmě jakoukoliv myšlenku na nepřátelství mezi státy agrárními a průmyslovými, naopak vyžaduje 
nejlepší vůle ku vzájemnosti a předpokládá tudíž také naprostou politickou důvěru. Maďaři však 
snaží se tyto tendence zneužíti opět bojovně a dokazovali v Bukurešti i ve Varšavě, že je třeba snažit 
se o bojovnou frontu států výlučně agrárních. Tím mířili zřejmě na vyloučení Československa a porad 
s oběma agrárními členy Malé dohody využívali také propagačně ve smyslu proti politickému svazku 
Malé dohody. Tím docílili ovšem jen toho, že z dalších porad s Jugosla'Vií a Rumunskem 'V Sinaji byli jif 
vyloučeni a že tito oba sousedi ujednali mezi sebou užší hospodářské společenst'Ví sami. 

Odpo'Vědi, které došly na Briandfl'V podnět E'Vropské federace, učinily z věci, třeba přirozeně vychá
zely každá z docela jiných národních hledisek a zájmů, zřejmou aktualitu. To, co se zdálo jen otázkou 
vzdáleného ideálu, po přÍpadě otázkou osobního prestyže starého bojovníka za mír a spolupráci mezi 
národy, je dnes jednou ze d'Vou aktualit soudobé politiky, je dnes otázkou docela konkrétní, která se klade 
státníkům shromažďujícím se jako každoročně v Zenevě. Bylo příznačné již to, že žádná z dotázaných 
vlád neodvážila se užitečnost a vážnost projektu vůbec popfít -leda právě vláda anglická. Anglie trvá 
stále ve své »insulární mentalitě«, ve svém zvláštním postavení vůči pevnině, domnívá se stále ještě 
přes všechny zkušenosti z poslední války a přes všechen postup moderní techniky, že není přímo zá
vislá na osudech evropských národů, nýbrž že je zde povolána k roli arbitra, že může využívati starOU 
»jeu de bascule«, houpačku, přiklánějící se vždy na tu stranu, kde by byla rovnováha porušena. 
Anglie obá'Vá se semknutí e'Vropských mocností, nepřeje si míru, který by ne'Vyt'Vářela a ' nezaručo'Vala sama. 
Ale v Zenevě musí si nechat líbit, řekne-li se jí trpká pravda, že prá'Vě proto, že nechce tento s'Vflj úkol 
dflsledně plniti, to jest zaručiti mír světový, nejenom mír na Rýně, musí Evropa pokoušeti se dohod-
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nout se o svých vnitřních nesnázích sama. A je vidět, že Německo a Italie neodmítají francouzský podnět 
ze stejného, přÍmo pudového hnutí jako Anglie, nýbrž že přes všechny námitky jsou ochotny postaviti 
se na tuto půdu, chtějí jen vyjednávati o vzájemné kompensace. Ostatní národy pak přihlašují se 
s větší či menší horlivostí, s námitkami určitěji, či méně určitě formulovanými, ale při postoji rozhodně 
již kladném. Každý tuší, že jde tu o začátek velikého díla, které sice poroste pomalu, a ne bez risika, 
ale které již nebude lze zvrátit. . . 

Není divu, že Anglie stav'í se k evropské politice nyní celkem negativisticky, ať již se zde počíná 
cokoliv. Má totiž tolik vlastních, domácích i imperiálních starostí, že neví. do čeho se pustit dřÍve a nemá 
posud ani rozhodnuto zásadně o své vlastní cestě. Vláda Macdonaldova, jako vláda menšinová, nemohla 
se nikdy považovat za plně representační a plně oprávněnou určovati osudové směrnice říše, po roce 
svého působení podlehla však do té míry opotřebování v parlamentních zápasech, že dnes již po 
Mdné stránce není s to čelit nesmírným úkolům, jimiž je zatížena. Musí hledat pro podzimní kampaň 
oporu na jiné straně, musí se odhodlávat ke kompromisům a blížit se tolik odmítané myšlence koalice. 
Může to býti ovšem jen koalice s liberály, s nimiž je spojuje příbuzné smýšlení, jak v politice vnitřní, 
tak zahraniční. Politika vnitřní je ovládána čím dále tím více životním problémem zaměstnanosti, resp. 
nezaměstnanosti výroby, problémem, na nějž palliativní prostředky dosud užívané naprosto nestačí. 
Liberálové mají v tomto směru již od voleb velký smělý program, vypracovaný jejich výtečnou národo
hospodářskou školou, program, který do značné míry vyčerpal předák labouristické levice Sir Oswald 
lvfosley při svém návrhu, který v jarním zasedání vyvolal takovou sensaci. Ministerský předseda 
a kancléř pokladu staví se dosud sice opatrně k počinům, které by zaváděly finanční hospodářství 
státu na cestu inflační, nemohou se však již ubrániti magnetické přitažlivosti takového řešení ve vel
kém stylu. Nepoužije-li se liberálního programu na oživení Výroby, nezbude zde nic než myšlenka ochra
nářská, hlásaná nyní s novou vervou určitým křÍdlem strany konservativní. Vliv ochranářských a im
periálních hesel na anglické odborářství stává se den ze dne patrnější. V říjnu bude se konat v Londýně 
obvyklá konference ministerských předsedů jednotlivých dominií, na jejímž pořadu bude právě v prvé 
řadě otázka užšího semknutí hospodářství celé říše britských národů. V jaké formě takovéto semknutí 
za účelem řešení společných nesnází, neboť dominia také trpí nezaměstnaností a nevyrovnaností roz
počtu, dá se provést, je ovšem otázka, na níž preferenční celní tarif doporučovaný lordem Beaverbrookem 
jest jen jednou z odpovědí. Zda dominia byla by ochotna přinésti za cenu lepšího odbytu pro své 
zemědělské výrobky oběť svého chráněného průmyslu, jest pro zatím velmi pochybno. 

Mezi dominiemi zasedá od mírové konference s jistým zvláštním postavením také Indie. To je 
vnější manifestace slibu zajistit této ohromné zemi v rámci říše rovnoprávné postavení s původními bílými 
osadami. Poněvadž dominiální statut představuje však faktickou neodvislost, jak si přeje míti tento
krát dokonce výslovně stanoveno zástupce Jižní Afriky, stává se ústavní reforma indická, která letos 
je splatná, velmi těžkým problémem řÍšským. V Indii ovládly pole nacionalistické živly, o jejichž citech 
loyality vůči »mateřské zemi « mohou býti pochybnosti, ba lze říci, že vlastně již ani pochybnosti 
býti nemohou. Strana nacionálního kongresu usiluje o faktickou nezávislost, ať již se jí prozatím dávají 
jména dominiálního statutu, či jiná. Indie jest již celou řadu měsíců ve stavu vleklé revoluce, proje
vující se rostoucím marasmem hospodářského života, ochromováním správy a občasnými výbuchy 
lidové nevole nebo vražednými útoky organisovaných tlup. Současně sestupují z věčně neklidných afgán
ských hor divoké kmeny, lákány vyhlídkou na kořist v bohatých nížinách Pandžabu, jak dělají vždy, kdy 
mají dojem, že anglické panství v Indii se viklá. Vláda Macdonaldova namáhá se dostat indické 
vůdce všech odstínů k zelenému stolu a je ochotna za tu cenu k značným koncessím. Při nynějším 
stavu myslí působí však ochota k ústupkům v Indii spíše dojmem slabosti než aby budila na druhé 
straně dobrou vůli. I zde zdá se, že bude nutno nejprve změnit režim. 

Současně také Egypt, který arci je již jen na periferii britské imperiální soustavy, zažil prudkou 
bouři z konfliktu ústavních Cinitelfl, krále Fuada, žárlivého na své prerogativy a vafdistic~ého parlamentu, 
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usilujícího prosadit ryze demokratický režim v Egyptě. Anglie je zde zúčastněna v prvé řadě jen jako 
aktivní pozorovatel, má totiž odpovědnost za životy a statky cizinců, jinak otázka, kdo vládne v Egypte, 
může jí býti lhostejna. Konservativní mínění soudí ovšem, že s králem a jeho stranou bylo by se možno 
dohodnouti snáze, labouristická vláda upozorňuje však naproti tomu na ten moment, že jen dohoda 
s parlamentem a stranou, která má za sebou egyptský lid, může býti dohoda opravdová a trvalá. 
Proto Henderson zachoval úplnou neutralitu a jednal s ministerským předsedou, pověřeným králem, 
Sidkym pašou, stejně, jako se sesazeným ministerským předsedou a náčelníkem strany Yafd Nahasem 
pašou. V nerovném boji zůstala pomocí zbraní vítězem zatím strana králova. 

lvIladý stát turecký upozornil na sebe v poslední době dvěma zjevy nestejného rázu, ale pozoru
hodnými každý svým způsobem. Povstání Kurdů na hranici perské jsou ovšem všedním zjevem, ale 
tentokrát pokusilo se Turecko řešiti starou krisi novým radikálním způsobem. Kurdské kmeny, pora
žené na území tureckém, byly pronásledovány až na území perské, kde mají své příbuzné a pak 
vhodné úkryty v . roklinách Araratu. Stalo se tak přesto, že perská vláda překročení hranic nepovolila. 
Při tom ukázalo se však, že orientální citlivost ve věci hranic není taková, jak si představujeme 
v Evropě. Persie spokojila se formálním protestem a naopak Turkům v potírání Kurdů ještě pomáhala. 
Turecko přeje si jisté revise fronty v tomto choulostivém cípu na pomezí tří států, je však ochotno 
odstoupené území kompensovati. Jestli tedy několik dní vypadala situace kriticky, přešla dnes defini
tivně do stadia pokojného vyjednávání. - Zároveň jsme však svědky zajímavého vnitropolitického 
procesu. Tvoří se zde no"á strana, která přijala název liberální a chce býti loyální oposicí proti dosa
vadnímu systému lsmeta paši, který provozoval jakousi parlamentní diktaturu jménem presidenta 
republiky Mustafy Kemala paši. Zakladatel oposice není však nikdo jiný nežli pařížský vyslanec Fethi 
bej, důvěrný přítel presidentův. Je zřejmo, že nejde tu o hnutí rozvratné nebo jakékoli nepřátelství 
proti panujícímu mocenskému útvaru, nýbrž o vědomé doplnění politické soustavy podle evropského 
modelu. Dr: RudoLf Procházka. 
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Leibholz, žák proslulého berlínského státovědce Triepela, dnes sám řádný profesor práv v Greifs
waldu, napsal pod uvedeným titulem dílo, v němž řeší podstatu representace fenomenologicky, od
mítaje induktivní metodú, logistický právní positivismus a metodu teleologickou (str. 13.-24.). 

V první kapitole »Der sprachanalytische Sinngehalt, die allgemein rechtliche Umschreibung 
und Begrenzung der Reprasentation« konstatuje, že specifická podstata representace není až do dnešní 
doby objasněna a že je zatížena jistým mysticismem. Pokud jde o čistý obsah slovní, znamená re
presentace »dass etwas nicht real Prasentes wieder prasent, d. h: existentiell wird, etwas, was nicht 
gegenwartig ist, wieder anwesend gemacht wird« Jstr. 26.). Předpokládá-li representace, že právě to, 
co je representováno, musí býti ještě jednou produkoVáno, pak možno po stránce osobní řÍci, že 
pojmu representace je imanentní duplicita osobní existence. Z této duplicity vyplývá, že representaci 
dlužno pojmově odlišovati od identity, která spočívá na myšlence jedinosti a nikoliv dvojitosti. »Das 
reprasentierende Parlament »ist« nicht Volk, der Reprasentant des Monarchen »ist« nicht der Fůrst« 
(str. 28.). Representaci dlužno však také odlišovati od solidarity, která záleží v myšlence identity. So'" 
Iidarita záleží v představě jednotnosti skupiny, která nabývá práva zavazuje se jednáním svých člen~. 
Solidarita se uplatňuje dnes v hospodářském životě a v politickém boji. Representace, zastoupení a solt-
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