
sfery byl,o na okamžité prováděni plozemlkóiVé reformry na~é~ 
h;á:nlO\l z'nc'Slnadlnila, aby 'kbdí'fi'kace nové-h'o 'agrár'ního zHzen"Í dJáaa' 
se piod zorným úh:lem z\'e:le'bení ná,ro:dní p'rodu'k'- :-. Z té plř'íčiI1:Y 
m1lemJohl,? se přjhlížeti ku 5peci'fický;m' p'řednOi:,{ :n' 'k 'ap'itá~iOv~ějlšj 
zIem1ětdJěJské vÝTloby na velIkých sta"tckh', tak'že naše po~zem!k~oJV,á 
fleflonna zna!miená hez'o,h'J,e,dnLÝ, hoj PToti velký'JTII z'emědiě'l'slky,m~ 
p'oldnikatelům, pleceĎujíc jmenov;a· při dnešní hospio·dfá,řsk'é iS ,vě
t lO vé krisi zemčdělskocLl výrlolbu v m 'a'lém l .p. její vdklou jn1ensitu 
plrHoovni. NeměJ'o. však' býti p ·řeMédnuto', že hb'Sj)'Odářsky lJ1ej
výhrodněJš.í jest tak'o\'á úprava držby plO'zemk.o'V,~hlo' m'ajetlk:u" kldle 
s'tléli'ky střední veHko'sti převJáld'ají a \'elkolSt.atky js'o:u v menšině, 
ni'i1: ibcH kde js'ou po.mčrnč ze zemrě:d211Islk 'é produkce rak1m'ěř vy
;jlo!tlčen~y. TÍmt'u zp'i'tsohem bylo by jedině 'mložno zachovati pro 
nlálrlodlní ho:sptodál.shrí ony vyhody, jež jlSou spojeny s j.edno,Hi-· 
,,'ými flOT:mlarmi Z'cmě.d~2Jské produkce, dO'Ž ptaltí stejně ve Iplří

·éI:n:ě naši roz"inuté zc:m ,-ěděJské insustrie . Po<zemk'ov,3. Inaše re
Ť10r :ma, jak jest dl1,es koncip'ována a \' pozem1klových zákone chl 
fiOrmn.rlována, neskytá z·á.tuky 'a.niž 'Sehe 'menší naděje, ž·e by; j'í 
ná/š nár,od/O'hQís,podářsk ,ý živ'ot positivně záskal, protožl

(' j'est zt,ě-
1c~'nlěn:ím stranických z'ájrm'Ú a p-ro'nika vou negaci nár:odiohlOsplo
d\á.f:s'ký,ch nezbytnostÍ. Při ,dnešní mocenské p'oUtice jest to zjev 
p'řirlO'Z,ený. Vratk:é sta,vby naší pozernko'"é ref'or1my jest 'si vědVlnť 
i .p!o~z\emfk:ový úřad, který }:tIOozemk'ovou reformu zahajuje ve smysiliU! 
~ 63. p'řídě! 'ového zákiotna veskrze jen šestiletým pa-ch'temf, aniž. 
lb y. činil prřípr a vy als plOĎ ku č ;lIst -e ČIn é!TI U r·o z,d,ě}olv á n í z a b'r a,nté; 
p:ůtd~v a toot'o SVlOl11 přechodní pa;ch'tovní akci dálV'á na jtevO', ŽJe 
\' zá.j:mu slk 1uteĎné p'ozemlkové ref'oif'my ~jest d:neš'nÍ agráflní lzlá
~loiniodársivÍ podrobHi revi,si ne snad s ohledem na z:miěJné,nlOlu 
Plo~litickto-ll kiO\I1stei:ad ve z\roleném N8rodn,ím shromáž'děnÍ, Iný!b!rž 
h3.avne z dú"iOod!ú v,~cných. 

Literatura. 

J :a '1' o s 1 a v W e r s t ad t: Od ".České otJátz'k.y" Ik "Nové evrc41·ě" • 
.Lj'nile 'P'o.JHického \"ý'\'oje Masaryk'Ova. N<t~dadem Vlad. Klecandy v P'raz::" 
1920. Str. 46. Cena Krč'. 4.-. 8°. - Tat.o nová pU1blikace 'O Ma.sarykovi 
:k j'eho 70. narozeninám vydaná liŠÍ se podstatně od naši JHeratury, lO!lJ.í
lJf'<ljjcí s·e o S'Ob-Oll našeho presidenta, ježto nepodá.vá nijakých bi,ografi
ckých dat, nýbrž lití p 'O a i ti c k Ý v:ý" .o j Masaryka od let devadc-
5á:t'Ý'ch 'až po ukončení české anab.3s,e 'Osvobozením óeskolslovenskéhlOo 
nánQda. W,eľsbdt jako ibývaJý st{),Upenec stát.opráv,ně pol-rokové strany 
lwesli Ma-sarykíl\" po,litický postoj "ůlČd st.itoprávn~mu, radikalismu let 
90týchj kdy Masar.r1~ sto,je na půdě svého t. zv. r,ea1ismu zavrhova~, Ipo
lhiéký radikalismus a z \'I~šN~ r,evo·Luci. Teh'dy Masaryk h~edaje rozřešení 
si'l1otprávl1Í otázky čes. ná1ľQi{I.a, " rámci' ralwil1;ského stát. útvaru vi~ll 
v c;cské otizceotázku nábož ·elflsk ,ou a óeský \p'wblém plojím'aa ~ako 
pi o!b 1 é m ma [ é hlO TI á r 'o d a, jehož životním smyslem a úsiMm' Imá 
~ýH uskutečhod.ní human,i'Ťního ideálu humaritnÍ<mi prostř,edky. Huma-
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nit ní stélJnovďisko 'přh,edlo Masaryka k akceptování st á top r á v II ilH1' 
p r 'O g r a m oU Pa { a c k é h IQ před uzavŤ, eiJ.ÍTIl duadsmu rakousko-uhe,·
ského. t. j. k tomu názoru, že 'česká lp'ol\~It.ika nemůže býti úspěšná , ~l ,e 
bude-Id nes'ena OIplfavdovým a si1Lným z:ijmem o osud R akouska. S ton,ot.a, 
staiflovD.lska .ZÍ'ral Masaryk v noetech"dJeyades.,jtých ye1mlb Isker:tícky lna otá:z1k:u 
politické samostatnosti naš'eho národa. Humanitní i eho stanovisko ZrA1-
solbillo. že se p'ostavhl proti historickému 'Právu českému a na rfJľl 'du 
přillio,zeného pr,áva, kt,eré neústtllPtruě hájiti ,i proti Zlemřellému j~ž pro:
fesolf1u říšských d:ějin rak'ouských dru Bohuši R,~egrovi. V 'c.eské ot.izqe 
pno&el Masaryk těll1iže vývojovými stu pni jako PaJacký, až stél!lle ta.m' •. 
kde stáli r. 1872 PaJlacký, a.uto,r své p.olitické záv~ti, \. níž jJsně před.,. 
vídal 'budoucí velkou v,á,~ku. 

Prá'vlě ,p'olZnávání Rakouska přiv,ed,l() Mas.aryka k tom u, že počina( 
měniti své stanovisko k mloŽínosti a nutnolsH jiného spokčenskéh.o \fIÝ
vlOj,e. nežli j1est k:lddná: re~orm'aJ. }ilŽ před válkou uznai, že pro každéhlo 
mysLícího č1oY,ěka jest p'rá'vo na r'evol'Uci a OSy10OOz,ovacún Dojem, prJIU 
Rakousku 'postavil se na pr~naÍ\PY Veiliké R,ev-o!uce, t. j. .ll a fff i 11-

cip nae:ionil!I1Í a d ,emol<'ratický, jichž ztěloesnění'l11 jest jeho 
dJílo: Oeskosdlov'enský stát . 

Vhodně viOl,enými citáty ;pro\lledl autor zdařtlJou para!:elu mezi Pa
lackým a Masa'rylkem a názorně vyfliílČil IP'QHtúcký přerod Mas,aryk{a 
z Let devadtesátych na poJdtika, který Y IQs\noboZIQvaCÍ válcl..~ nedd<ěJ1 
hřídtU-. nýhrž mra v 11 í h 'o d ,n otu. Tfm s,e p.o.Jiticky ztotožnilI Ma
saryk s radik,áJ1!l1ím naC'Í!olnaQli:smem óeským. Leč i Masaryko\flě huma
nitnímu Illia,zfu-áJni~ které zdůrazň'ova~1Q v nit ř ní pIQ I i ti k u a d fO lb
n o:tJ) 'P 'r á ci. při'neslJo naŠle osvoboz'enÍ zadostiuoně.ní, neboť politická 
sV1Q:boda jest piíedpokladerll, aby náš národ moh,l účinně v duchu hu
maiflty 'Pracovat. 

KnÍž'ka W'eTst aďtov a, která iJJ)'stř,e lild plO~dtický v'ý"oj n:lšeh:o 
prvního pne:sidenta. j1est velmi cenným přisp'ě.vkem nejen k fJ!OchOph~ni 
důležité kaip'ÍtolLy naš'iJch poUtkkých dějin, nýibd' i Mas,a.rykovy, yJelké 
o 9otbno si i. Dr. Bohumil Ku:i:~ra. 

lue. F r. Vrť á t k o: Ce.sfký: Qárodov,ec i\nž. J~n p 1erner a pOi~át~ 
kio:vé ~es'kos!lovensk.ého a rlatiského ižlel,eznktw. - Praha, 1920. - Sl} 

/- str. 100 ,a olbrazová :přHoha. ZkOlUJl11ati l1áro,dohospodMský vÝZlnam' 
žd,eznic. j~jkh v:IILV na r01zvtoj pr,ůmys ~u., na vzrůst měst a na po
vzn,esenÍ kuntury \'ÍIlbtec, jest jistě zajímavá otázka. A zvl.áště české 
Žlcleznd'ce tposkytUijí tu ho,jně mateflMcr'll (viz na přikhd vzrú,st měst 1p!ř6 
dr.ahá.ch a pokles jiných, kt'erá Iby~a drahou p,ominuta (Litomyšl). 
Z těchto IQtéÍlZ,ek nenallieznre nÍtčeho v kni,ze Vrťátkově, kdo by byU,. 
úákán kUt lĎetlblě j1ei'ím titu~leml . Kmmlě někoUka hůstorických Žli.votOlpďS
ných dat osobních, kromlě Iněko1ika citátů (dituje oeV.é partie bez 'krd1:. 
poznámek!) a Ikr'omlč něko.lika 'neOlbratných a.íoenÍ, . nenaleznete v .Im~:ze 
nii()eho. Při ekonomičtější úp'raViě moh~'a kniha o,bsahova-t[ j1en 0,200 
m'állo :pfes 32 strá'nek'. Ku kď1iZie přil1lO ,žena řada ~ot,o.grafii více mél1lě ' 
zibyi'elčných (jaklO na př . ihned zplo~átku f,otog.raf1e autorova !). 

__ o U<S -

Ph. dr - O t la k ar Per t iO 1 >Ci: úrod clo stu)dia rmOOmnstvn. -
Praha - - VillÍmlek' - Za vzdi ěl1., 113. - 12° - sir. 44 - Kč'. 1.60. 
- PlOjím'ajioe pd.\90 jalro zj'ev spon'ečenský, nutn,ě se musíme zabý
vati při teho studl~u i otázkamli ná!lJ.oŽlenskjmi. A to.ho lZle .námi do
síci Jedllne zn3J1ostí zákU,adů ná!bto'žens'ké vledy, do niž stnl!Č!ným, ale 
obsahlO'vle velmi lz huštěný1ffi úvodem j-est tato knížka. Hodnota její j-est 
tím' VIČtší.. Žle a.utor ne}en si Yš~má a peď~vě vyk~,ádá základ,ni p'0Jmly 
nálblOiŽlenskéa zv:1.iště Ipak kriticky prdhírá j,edlno1Jlivé sv-ětové II'\lái
zory nálblOž'enské, la1e :nad to p'Ojím'a}e náblO~ž'enství fa.ko jev spoQeCenský,l 
p'robír.á jehlo půsdbení na HdskoUi sopoule'Č'nost. Ona kapitola a plak ně
která ř'eŠtet,lÍ (na př. nálblOženská družstVa, totemismus' v p'araJeIle k er-
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bovnimu. pří1buz'enství a pod.) zasluhovaaa by i p'o p'r,ávnické stránce 
'V'ětšího 1",ef,erátu, než mlO'Ž!no podati na tom'tů mLstě. Proto a z dftv,odů, 
}'ť' 'Otázky nálboženské bývaljí denně přetřásány, možno. knížku per-
ti(iMovu. 00 nejvř.e[,eF dorporučit.i ku čtení i uváženÍ. Ca. 

P r 'O f. dr. F. M 'a r e š: SplDl'clďenstvo Svazu Nálrooíi - 1920, 160 -
s1r. 19. - V m'aJlé knížce, vydané Státověd. spoleČtností) prof. Mareš. 
Iysv,ětl.uje Ú'Čtea Sp'OI,ečenstv'<1l Svazu Náinodil (The Learrgue ůf Nations 

Vnion). spol,e'ČtnQ si: i to zřiZ!ené v Londýně. CílIlem jejím Jest, ahy Svaz 
ná:rodů nezůsi:al pouhým pro}ev1em mírové kQnference, nýbrž, alby vstou
TM v živoi:. Jest povznášející, čísti !p'rojtevy ve~kých mužů v knílŽoe 

hTn'Ui:é 'O Spolku Národů, 10 myšil,ence, která zazáf.ila ku konaL vá!ky 
'V nad~ji. ž,e nebude se j'Í,lž podoUJ'ný hoj opakovati, ,která zdůrazňuje, 
žoe nesmí panovati pax roma,na, kterou. chN~i1a snad zavésti sv,ěi:ovJ,ádná 
rjš'e německ:l, nýhrž mír svo,bodnjch nárQdŮ. Nesmí panovati ji.ž heslo: 
Má vlasť, ať právo nepráv'O, nýlbrz svrchovanost duchového řádu 'pra!vdy 
Ia, spravedln<Jsti. Náš národ, náš stát, ~nadý s naděJemd v budoucí 'život, 
}est také čl'enem SvazlUl N:5.irodů. A jak se u nás zapomíná na tuto 
velkou myŠllénku! Jest proto knížka Marešova vítátna a bude plni« 
s,'ůj úkol.*) Rr. 

Zprávy. 
Univ. prof. jos1ef Plelkail' pia,dlesáltlnf.kem. Dne 12. du-.bna t. r. do

vršil prof. Pekař padesái: ~'et. Jest lidským zvykem, učiJl1iti H'VUJ ~in 
no'sti vlědeckého pracovníka, který aosáhl biQdu, ktefý přece lflenÍ ni1čim 
jiným než aritmetkkým mezník'em. A přece se pOlužívá této př:b:eži
tostL Odkazujíce na Čtetné refer:íty v denních í odborných Hstech, vzp.o
mfnáme Pekařova v,ědteckeho tJádánÍ v pl avn1C'n ďéjinách českých, v n[ctU 
parale[Ií1l ě pracoval s Bohušem Ri1e,grem. Pekař nepojímlá historie sucho
párně, jemu nesta'čí zjistit.t pouhá fakta, ný!brž hl'edí se doop.í-diti smy'SUu 
dějin. A 'na tomto pak p.JZlnání !buduJe svůj názor, jehož nevShá Ibr,á 
niti kdek'Oliv, kdykoliv i proti komukoliv. Otevřeno 3t, s níž vys.~ovuje 
sVlá mínění., vy-nesila a 'Vtynes'e mu zajisté ještě [eckterou výtku ze 'Strall)' 
rDrctivníků: tu vi,něn 'byl z nevlLastenedvi,. j~ndy opět opakem z nacio
naHsffilu. jehož pravý po}em kriticky vyL.,o'ŽiI na prve výr'06 svooody 
ve. slavnostní přednášoe universitnÍ. Pekař jest vskutku vědcem, na .nějž 
každi universita může býti hrda. 

P'ř'e1iž1er.nj s'oltlldco'Vskéoo stavu }est ye>Imí pová'žfuivé. V úterý dne 
6. !března byl zachvácen dvakráte md~lObou soudce, vysílený ~elodenním 
)~č'enÍm., Zprvu JíiČoenÍ :bylo přerušenQ3 pak muselo býti odročeno. Při 
voJaný 1ékař zjistil srd.e'Č'ní md~oibru pr,epraoová,nim'. Není divu, že soud 
c()tvé rádi zaměňují SVOu dráhu 7 jtel1 alby prch:1i. Z!e sJuž'eb zaměstnavateI,c) 
j,enž chalbJě platí, al,e zato tím vioe od nich požaduje. Což ulcmá platiti 
i tu st,ejn:i dotba pracovní jako pro delníky manueltni? , 

- Sem:lf1ťJř ptrof. Grv~ra. Dneš·ní neurovnané a !Často kritické poměry, 
ná-rodohospodářské, vOlbjíce v zájmu ná .-odním po rych:pm a rázném 
Ť.eš~ní, o.dmLIva) do 'pozadí význam práce čistě teo et~ck:é. a oilraceU 
výhradi1ý z:íjoem interese.dů na půlčdvé otázky současlleho hosp.odář -' 
ského života. Účastníci lloňského n:írodoho:'P,o d ářského semi'náře prof. 
dra Grubra vybrali s,i pro to k důUadn,ějšímu r"~ .)raoová'ní z lU'.tJ.ožstvÍ 
navdených themai: zoe1a v duchu své dotby bk'uvé, jež , se př imo VinU· 
covaly SVOIU 'časovostí a dŮ[,ežitostí., na př.: náp. ava měny, znárodn ěni, 
půdy a vyvlastnění vcll{()statlcú, ot~zka pOip'Ula'Č_flí v našem státě atd. 

*) Knížku prodává fakt'Or "VŠtehrduH
• 
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