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·dtlu nečiní a Pl'enáší to, co platí o penežních nárocích (že ony jsou podí
lem na společenské výrobe. že mely by vznik-atl jen náslcdkem výroby 
potrebných reálních statkii a že nen'í-li tomu tak, peníze se znelJodno
cují), na peníze co platidla a dochází tím k nesprávným ZáVerlUTI (tak 
znehodnocení penez nemusí nastati jen pri rozmnožení platidet a roz
množení platidel nemusí naopak anI v tom prípade, kdy se reální statky 
nerozmnožily, vésti vždy ku znehodnocení penez, podil na s pol ečenské 

v)"robe nepredstavují jen platidla). 
Nelze tedy ríci, že by byl Elster prinesl neco nového ~I že by byl 

problém penez objasnil, nýbrž spíše jej zatemnil. pr-es to jeho kniha m il 
a s p o ií. pot u ci z á s l u h u, že autor chteje systematicky podati výslť'd
ky novejšího theoretického myšlení o problém penežní, obnažil tím víc c 

, v ady a nedostatky tohoto myš leni a ukázal tím .- proti své vuli - cestu 
.' právnejší. ' Kniha jeho nabádá tedy k nové.mu uvažování · o problémech 
penežních, jehož je zde tím více potrebí, ježto staré učení se povážlive 
v iklá a, jak mám za to, brzo bude nahraženo učením zc eJa jiným, jež 
'v rhne reflex i na jiné části národohospodárské theorie. 

V. !\tI ild sclll111. 

ZPRÁVY. 

Z 'Čef;ké Akademie ved a umení. První ti- ida České :\ k :ldemie ';ed 
.a umení v Prazc' vypisuje cenu Kč 1500 z fondu Jt!Dra. Antonína P a
vlí(~ka za nej lepší práci z ob oru práva so ukromého. O cenu ·tuto ucházeti 
~e mohou práce ppjednávající x·O smlouvách ve pro spech tretícllc. Lhl1ta 
k podání rukopisll beží do 30. dubna 1923, Ke konkursu pripustí se jen 
práce, pfi nich ž bude použitO' buď písmia strojového nebo rukopisu fl a 

pro~to čitelného. Cenu prisoudí první ti-ída Če ské Akademi e, vy JechnoLlc 
Jlá,' rb ti-íčlenné poroty k tomu konci Pl'edem zvolené. 




