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ZPRAVY.
Mandátové úmluvy mezi sdruženými stranami stávaJí SP.
v poslední době východi"skem tWfi, kde velký počet roztříštěných
stran těžko dá se uvésti v souLad s pOlněrně malým počtem J1WJ1dátů. Aby lolii nlOhly obdržeti mandát zejména strany, kter/'
pouze o několik hlasů nedosahlljí příslušného volebního čísla,
dochází ke sdružování stran pod podmínkou, že intel'ní rozdě
lení o mandáty stane se tím zPŮSObClTI, že i .iednotlivé mandáty
.se budou děliti na určilé čásU. volebního období. Tak na příklad
.zzlednají dvě sdružené strany, kte1'é teprve sdl'užením dosáhnou
nároku na ieden mandát (sdl'užování jest přístupné podle voleb.nUlO řádu do sněmoven, zemí, okresů i obcí), že ll1andát tenlo
bllde vykonáván' polovinu volebn~ho období plUslušníkem'
.strany .tedné a druhou polovinu příslušníkenl strany dl'uhé. Známou lakovouto úmlllV011., .řež došla výrazu v poslední době, .iest
úmluva drobných stran o lllÍstě druhého náměstka prinlátol'u
!zlav. města Prahy, nebo dokonce :: těchto dnů úmluva stran
národně - demokratické, živnostenské a sociálně - demokratické
o lTIísto přísedícího českého zť1TIského výboru, .Ťíž zachráněn .pl'0
.českou většinu devátfí mandát.
Vlastnínl právni1n obsahem takovýchto úlTIlllV lest, že osoba,
zvolená takto společnými hLasy, bude za určitou dobu na svůj
mandát resignovati a že na .telí mf.sto zvolí pak tytéž strany
osobu linou. Závěl'ek tento nečiní však kandidovaná osoba samu,
nýbrž za ni ,;eji strana, Vzniká tak dvoii poměl': jednak mezi obě
ma stranmui, jednak mezi zvolenýnl členem a jeho vlastni stranou, Otázkou ovšem jest, zda předmět obojího tohoto poměru jest
závazek pI'ávně vynutitelný , A. tll s' úplnou Jistotou můžeme odpověděti, že o vynutilelnosti nel::e mluviti, pokud ide 10' poměl'
Pl'vý, totiž vzá.iemný poměl' sdružených stran. Není normy ani
orgánu, .tenž by mohl nuliti volební strunu, abq svému závazku
dostála, Jde tu tedy o pouh~í závazek · čestný. O DlOžnosti pří
mého donucení nemůžeme mlnviti, ani pokud .tde o poměr
druhý, totiž poměl' zvoleného k vlastní straně. POklld bu šlo
'0 lnandát poslanecký nebo zemský, pepně totiž věřime, lže by
dnešní volebni soud nešel ve stopách dřivější judikatury, kterou
nazval prof. Hoetzel nedávno »(lstudnoll«, a že bu z ní neodvozoval příslušnost k rozhodování i o takov{jchto reversech (\ .
Zapolnínali ovšem nelnůžeme, že přes to existllle v :tomto' drllhénl poměru možnost nepřímého donuceni, jímž by bylo vyloučení ze strany a thn podminěná ztráta mandátu.
Vidínle, že umělé dělení volebního obdobi, přivoděné 'úlnluvmni stran, záleží vlastně úplně .ten na vzá.temné loyalitě. Při 
stupu]í-li naše politické strany i v dnešních l'ozháraných 'pomě··
-rech přes to k takovýmto nevyhnutelným úmluvám, chceme
'v tom spati'ovatí radostný doklad, že i pouhému danému slovu
se připisule dosud .z ávaznost ({ že tedy s našim právním a mrau-ninl cítěnim není docela lak zle,
,)J
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Upozorniti dlužno však .Ťešté na .iednu obtíž) spojenou s ta
.kovÝ1l1žto. úmluvQ1lli) která pNchází v úvahu i pN naprosto
logálnilll postupu sdružených sLran. Resignovati na určitý malldát neni totiž vždy zůstaveno .ien011! na vtlli tolzo } kdo' mandát
zastává. Nelnůžeme zde obsáhnouti veškeru kasuistiku) ale upoz0l'11ujenle) že na př. za okolnosU vyžaclu.ie resignace na členství
v obecním zastupitelstvu souhlasu nadpoloviční většiny zasl upi-lelstva (.~ 8 ob. vol. řádu ve znění zák. č. 253/22).
A to .1SJ1le stále jen Ll prvého piedpokladu pro realisaci talwvé mandátové úmluvy) .iimž lest umělé uprázdněni mandátu.
DaBi etapou pak .test, aby na upráz dněné misto byl zvolen zá,.stupce druhé slnhwni strany. Jaké obtíže mohol.l i v tomto
stadiu vzejíti, ze.iména když původll'i sdrl.lženi stran doznalo
změny) viděli .isme právě na pHpadll pražském.
N elde tedy při těchto novodobrJch úlnluvúch o nic fedrioduclzého.
Dr. Jos. Kliment.
Veškerá moc pochází z lidu. I I. ledna 1929 vzpomínali jsme 118
proslulý výrok Františka Ladislava Riegra, pronesený před 80 lety n1.
kroměřížském říšském sněmu: »Veškerá moc pochází z lidu«. Zásada
tato byla sice pojata do osnovy ústavy, říšským sněmemv'Ylpracované,
avšak reakční proudy způsobily, že byla slavnostně uznána teprve po
70 letech v ústavě republiky Československé ve znění úvodního para:grafu »Lid je jediný zdroj veškeré moci v republice Československé.c
- R. Wierer.
Zákon o pensijním pojištění soukromých úředníků, který byl
-koncem minulého roku usnesen V1 poslanecké sněmovně a v době, kdy
',píšeme tyto řádky, očekává na svoje projednávání v senátě, má už
svoji pohnutou historii. Je to zákon, jimž má býti podstatně nově vy'budováno toto odvětví sociálního pojištěnÍ. Pensijní pojištění, trvající
od roku 1909 bylo za republiky prozatímně přizpůsobeno novým poměrům zákonem č . 89/I920. A to tak prozatímně, že od té doby téměř
KU každému I . lednu čekají zúčastněné vrstvy občanů, že jejich po
jištění bude definitivně a lépe upraveno novým zákonem. Čekali ze·
jména I. le-d na 1926, 1927 a 1928. K 1. lednu 1929 bylo očekávání zájemdi
a sliby politiků tak silné, že snad překonají i neúprosně plynoucí čas.
1. leden 1929 totiž už minul a zákon dosud je ve stadiu své procedury
-p orodní. Přes to však, jak se zdá, bude stanovena účinnost tohoto
zákona dnem 1. ledna 1929. Zpravidla je mezi dnem vyhl~šení a dnem
účinnosti zák01la vacatio legis, doba vhodná k přípravě zákona, někdy
se stává, že zákon je účinným dnem vyhlášení, někdy též, že některé
jeho ustanovení má zpětnou účinnost k datu před vyhlášením. Případ
však, že by veliký zákon, na němž spočívá celé jedno odvětví veřejné
správy sociální měl celý zpětnou působnost, je přece jen nebývalý.
' Uvažme jen rozpaky a chaos při provádění tohoto odvětví správy
v době, v níž platí dosud zákon starý, ale všem zúčastněným je známo,
ze tutéž dobu zasáhne! svou zpětnou působností novela. Pensijní
ústavy, proV'ádějící toto pojištění, musí ovšem v té době nějak fungovati. Provádějí-li však starý - dosud platný - zákon, jsou si vědomy
,toho, že jejich akty stanou se změnou zákonného podkladu dodatečně
nezákonnými. A podle vládní osnovy nebo parlamentního ti3ku přece
úřadovati nemohou! Lze si představiti, kolik sporných otázek za to-hoto stavu vznikne. A všechna tato energie, spojená s jejich řešením
a se zvládnutím celého tohoto chaosu je vynaložena zcela neproduktivně a zbytečně. Nemá-li zákonodárný aparát pochopení pro aparát
:správní, měl by míti pro něj alespoň soucit.
-D-
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Ze Sbírky zákonú a nařízení. N ař. čís. 20.4/28, jedná o pIem :nitbě
skotu, vepřů a o.vcí, provádějíc zákon čís . 169/24 o plemenitbě hospodář-ských zvířat. -:- Finanční zákon na rok 1929 neSe čís. 20.3/28 a_
k němu vydány podrobné předpisy vl. naí-ízením čís. 20.7/28. - Dle na·říze·ní čís. 20.8i28 rozděluje se území státu na 29 dozo.rčích okreStl pro.
úřadování živnostenskS' ch inspektorátů. Prováděcí nařízení čís. 4 6/ 2 4
k zákonu o. o.ch r aně čsl. měny a oběhu zákonnÝch platidel (čís. 7/ 2 4)
bylo nahraženo novým nařízením čí s . 20.9/28. - Nařízení čís. 213/28
upravuje podrobně organisaci ro.zhodčích SOUdtl nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a vrchního pojišťovacího sOLldu, dále řízení
před nimi a nai'-. čís. 214/28 upravuje náhradu hoto.vých vydání a pres enční platy přísedících t ěc hto soudt1. Puncovní zákon čís . 2/28 nabude dle nařízení čís. 215/28 účinno .sti dnem. 1. leci.na 1929. Uvedené
l1ai'-ízení pro.vádí tento zákon. - Vyhláškou ministra veřejných prací
čís. 216/28 stanoveny byly no.vé úí'cdní puncavní značky. N ař. čís.
226/28 vydány pi-edpisy a padávání zádastí za finanční podparu elektrisace venkava (zák. čís. 139/26 daplněný zák II2/28) a o postupu při
jejich vyřizování. - N ai'-. čís. 229 /28 upravena byla užívání jazyk-;'.t pro:
zemská a okresní zastupitelstva a zemské a akresní. výbary. - Vyhláška ministrll spravedlnasti a zahraničních věcí. čís. 3/29 uveřejňuje
změny saudního i-ádu mezistátního. razhadčího
soudu pro závazky
v rakauska-uherskSTch korunách (čí s . 75/27).
Sj{}-.
Z celého světa právnického. Palitický odbor ministerstva unifikací
připravil patřebn~' m;lteriál pro asno vu zákona, jímž má býti upraveno·
užívání jmen vlastních i radinných, zejména pokud jde o matriční registraci jmen a a změnu jména. Osnava vychází ze stavu kanfesního.
Padle zprávy se zdá, že i na Slavensku, (»jak pro to mluví důvody
úsparné « padle úřední zprávy), má býti zavedena kanfesní správa matrik
a mají bSTti zrušeni státní matrikái-i. O asnavě bude provedena letašního·
raku připomínkové řízení a meziministerské rokování. - V Bavorsku
podle novinářskJ'T ch zpráv zavedli navé tituly a ta »živnostenskST rada,
lékárnický rada « pro. živnastníky, »zemský haspadářský rada « pro zemědělce, » kom.erční rada, tajný racla« pro. abchadníky, »pracovní radac.
pro dělníky atd. Bude se nyní tedy Bavarska silně »radavat «, ač tituly
tyto jsau uznány a platí jen pro. Bavarsko, ,p ratože jejich udělení odporuje i-ísské ústavě . -- Vládní návrh na praváděcí zákan o referendu
lidu v Rakousku byl již vypracován a absahuje tyto. zásady: referenclum
s e koná vždy v neděli, nařizuje je president republiky, právo volební Uaněm má každiT občan, který má val t'l bní práva do. N áradní rady. Hlasuje se lístkem se jménem návrhu zákona a označuje se odpověď anoneb ne. První referendum
býti o zv}' šení činží, druhé o razšíření
pravomaci presidenta republiky. Osnova o zákoně pro. nejvyšší
správní saud byla již vypracavána, její však definitivní znění se ještě
tají. V ministerstvu veřejných prací je hatav návrh stavebního
řádu, takže zbývá připamínkové říz e ní ministerské a bude pak možno
provésti jeho. prajednání v race 1930., a platnast jeho by podle taho
počala asi 1. lednem 1931, což je jistě značně dlauhá ještě daba. Zajímavé ») jubileum « uplynula 3. prosince minulého raku, kdy tamu bYlo
60 let, ca byl vydán chudinskST zákan, k němuž však nev'y š la vúbec
prováděcí nařízení. Od palaviny prosince se pracuje na výměně po'zemkavých knih mezi ČSR. a Maďarskem z pahraničních abcí. Anglická dalní sněmavna se vyslovila pro zrušení trestu smrti. - Velmi_
zajímavý kurs přednášek kaná právě s oudní chemik prafesor tecI-.niky
Dr. Emil Švagr v lidových přednáškách čes, vys. škal pražských (dne
14., 2L, 28. ledna a 4., 11., 18. únara)". Přednáška jeho je velmi akll1álni
pro prá'll1íky a prabírá v ní jednak základní nauky soudní chemie a
jednak speciálně otázku jedů, zjišťování písma a jiných stop. - Do zem-ský ch zastt1pitelstev dostalo se s adbarníky jen velmi mála právníků.
Z fakult právnick)Tch pOllze bratislavská měla štěstí, že dva profesoři
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Laštovka a Milota byli jmenováni, ostatní vyšly na prázdno. Do Č\~s
'kého zastupitelstva mezi odborníky byl také jmenován Dr. Kieslinger,
:nyní tajemník Hauptverbandu der Deutschen Industrie, dříve komisař
státní policie prražské, který starším členům »Všehrdu« je znám jako
úředník provádějící známý rozpouštěcí nález o spolkv. r. 1917.
(Ča.)
Naše fakulty právnické. Choť po zesnu lém profesoru Dr. Kamilu
Hennerovi, pí. Marie Hennerová, odevzdala do korespondenčního od· dělerií knihovny Národního musea v Praze korespondenci, kterou vedl
prof. Henner s řadou světov{rch zahraničních kanonistů. Kromě toho
uložila sem i část jeho universitních přednášek a část rukopisů jeho
děl a celné tisky jeho prací. --- N a pražskou právnickou fakultu byl
jmenován mimořádným profesorem statistiky s příkazem pro ústavní
právo doc. D (. Cyril1 Horáček ml. Na fakultě bratislavské bYl
jmenován mimořádným profesorem národního hospodářství doc. Dr.
Cyril1 Čechrák. - 19. ledna t. r. byly otevřeny v technickém oddělení
Zemského ústavu v Brně nabídky pro práce nádenické a zednické, dále
betonářské, kovái-ské a na obložení kamenem pro stavb u právnické
fakulty v Brriě. Práce s vykopávkou základii byly "ll' posledních dnech
p ro silné mrazy značně obmezeny. - Na právnickou fakultu pražskou
-byl jmenován z fakulty Brati"lavskb řádným profesorem pro dějiny
římského práva JUDr. Otakar Sommer. Na právnické fakultě v Bratislavě byl jmenován řádn}Om profesorem církevnímo práva JUDr. '\ha-tislay Bušek, dosavadní mimořádný profesor tého~ oboru tamtéž. Čao
Slavnost na počest šedesátých narozenin prof. Dr. Dobr. Krejčího.
A. S. P r á v ní k v Brně pořádal spolu spr o f e s o r s kým sb 0r e m právnické fakulty dne !o. ledna 1929 ve velké aule Mas ., rykovy
university slavnostní SChllzi na oslavu šedesátých narozenin profesora
]UDra Dobroslava Krejčího. Schllzi zahájil J S. prof. JUDr. Jan Loe·
-venstein, děkan právnické fakulty M. U. krátkým proslovem k jubiiantovi a přítomn:§°m členúm prof esorského sboru právnické fakLllty,
zá"tupcům úioa,dů a. k studentstvu.
Oslavnou řeč přednesl pak prof. JUDr. Frant. Weyr, ve které po
stručném curriculu vitae výstižně vylíčil' velmi obsáhlou odbornou a
vědeckou činnost jubilanta, pioedevším jako bývalého ředitele státního
úřadu statistického. Zdůraznil pak v dalším, že byla to pouze neobvyklá
,c-sobní nenáročnost a sk! omnost prof. Dr. Dobroslava Krer
čího a zvláště pak obzvláštní láska vědě, která ho odvedla z tohoto
význačného místa dúležitého úi-adu státního , slibujícího dosáhnouti
značné životní kariery v životě vei-ejném a politickém, do vědeckého
ústraní života universitního profesora. Než i tu, při velkém zaneprázanění, které " sebou sto lice profesorská na mladé universitě pi-inesla,
věnoval vždy čas veškerých svých volných chvílí obětavé činnosti téměř
ye všech SOCiálních institucích. Ke !conci poděkoval pi-ednášející jt:.bllantovi za jeho obětavou dosavadní práci (za svoji osobu zvláště za tCJ,
ze byl to právě profesor Krejčí, který ho vrátil do domácího prl) '
sti-edi a vyslovil přéiní všech přítomn)T ch, aby měli možnost ještě dlolthou i-adu let těšiti se ze spolupráce a vědeckého Pllsobení oslavencova.
Posléze promluvil za veškeré brněnské vysokoškolské studentstvo
starosta Čs. A. S. Právník v Brně Edmund Haiser a ocenil, pokud
ovšem slovy oceniti lze, jubilantovu obrov"kou práci ve studentských
věcech spolkových, hlavně pak sociálních , zdůrazňuje, že mnohé ze stávajících studentských sociálních institucí brněnských vděčí za svůj vznik
a prosperitu jedině profesoru · Dru Krejčímu. Vyslovuje díky za dosavadní tuto jeho práci přednesl zároveň jménem vysokoškolského studentstva prosbu, aby také v jeho dalších snahách a plánech, jmenovitě
při uskutedíování projektu vybudování Akademického domu v Brně,
~neopouštěl a svoji vzácnou přízeň mu nadále zachoval. .
Č".
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Prof. Krejčí několika málo, avšak 'tklivými a upřímností procítě
nými slovy poděkoval za tyto projevy sympatie, načež J. S, prof. Dr ..
Loeven stein slavnostní SChllzi ukončil.
'lvláště dlužno podotknouti, že na rozdíl od obvyklých oslav podobného rázu, právě vylíčená slavnostní schůze byla prodchnuta milou
intimitou a srdečností brněnské obce právnické, z niž každý přítomn}'
mohl konstatovati ryzí a pi-átelské vztahy mezi jubilantem a jeho ko. legy z řad vysokoškolských profesorů, jakož i studentstv'e m.
E. H.
Nové jazykové nařízení. Vládním nařízením ze dne 29. prosince1928 č. 229 Sb. z. a n. se upravuje užívání jazyků pro zemská a OkreSllI
zastupitelstva a zemské a okresní výbory, zřízené podle zákona o nové
organisaci politické správy č. 125 z r. 1927.
Toto nové vládní nařízení nepřináší v celku nic nového, nýbrž
shrnuje v 30bě zásady, obsažené již v jazykovém zákonu, nařízení él. .
jednacím řádu N ár. Shromáždění; na tento upomíná zejména čl. 4,
odst. 1., kde se mluví o p r á V' u příslušníka menšiny, phpojit k svým
návrhlun, dotazům a stížnostem překlad v jazyku státním. Shodně s jaz.
nařízením určuje se rovnoprávnost »jazyka ruského (maloruského) «
s jazykem státním pro Podkarpatskou Rus. Odchylku však znamená
čl. 8, odst. 2. a 3., podle kterého je zvláště oprávněnou jaz. menšina"
čítající 75%, kdežto jaz. nař. čís. 17/26 žádá jen většinu 2/3. Novotou
je ' také v odst. 2 cit. 'čl. ustanovení, že se upustí od pi-ekladu
navrhú, zpláv atd. podaných v jazyku této menšiny do jazyka,
státního, le č že , by některý
člen
překlad
žádal nebo pi-edsedající sám překlad 1.akový za nutný uznal. Toto ustanovení vyp l:ý-vá.
. zřejmě z dvojího nazírání na okr. zastupitelstva, které je· jednak samosprávným sborem, jednak státním orgánem. - Spor vznikl o výklad
čl. 2. a 3" které určují práva členll jaz. menšin v zemském zastupitelstvu.
Smysl těchto ustanovení j e asi ten, že lze vždycky jednat v jazyku 20%
jaz. menšiny země a kromě toho v jazyku 20% jaz. n1.enšiny okresu,.
kte(ý je předmětem jednáni v zems. zastupitelstvu,
Konečně by bylo zajímavé, vzhledem k po s ledním rozhodllutím
nejv. správního soudu v § .3 jaz. zákona, určit vztah tohoto §, který
jedná také o zast upitel ských sborech, k novému jazykovému nai'-í zel1l.
Naproti tl)mu §u 2 jaz. zákona - pl-es opačné tvrzení polemických
článkú některý':h denílcll žádné ustano vení tohoto nařízení neodporuje, neboť 'Čll. 5,6 a.8 se vztahuje jen na jednání 'V okr. zas tupit elstvu. Kč.
Ústav pro trestní právo při právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Počátkem letošního roku př i právnické fakultě lVIasarykovy university zřízen byl ústav pro právo trestnÍ. Jeho i-editel proL
Dr. Jaroslav K a II a b dal tomuto ústavu poněkud jiný ráz, než jaký
mají podobné ústavy ph právnické fakultě Karlovy university v Praze
a pE právnické fakultě Komenského university v Bratisla:vě. Kdežto.
podobné ústavy při ostatních dvou právnických fakultách vzaly si za
úkol obsáhnouti pokud možno celý okrse:c věd, shrnovaných pod ná.zvem k r i m in o log i e, vytkl si ústav při pr8.vnické fakultě brnenské cíl jiný - j eť ústa'vem , omezujícím se na disciplinu čistě pdlVnickou, _zabývající se s1.udiem zločinu a trestu jako pojmů právních.
Vždyť je jisto, že n ěk teré otázky, jež zapadají do širokého rámce
kriminologie, jako na pl-. kriminální antropologie, kriminální sociologIe
a kriminalistika, hodí se lépe do ústavll jinýc h, v naš'em případě do,
ústavu pro soud ní medicinu, v němž jedná se o těchto otázkách hl av ně
proto , že j ak po stránce technické, tak po s trá1i.ce metodické lze se·
zde nadíti hlubšího propracování materie, o ní ž jde ; po stránce technické proto, že mnohem snadněji lze získati kvalifikované síly (teChnické), po stránce metodické pak, že tato odvětví vědy mají o mnoho,
blí že k 'Vědám pi-írodním ne ž k vědám právn ím . A právě toto omeze ní
lllcolll1 ústavu po stránce extensivní' pi-ispívá velmi z načnou měrou>
'k jeho prohloubení po stránce intensivní.
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Úkolem ústavu jest totiž, by nejen posluchačům práv, nýbrž také
jiným zájemcům, byly poskytnuty spolehlivé informaGe o dnešním
stavu j akéko liv otázky do rámce trestního práva spadající.
Z t ěch to důvodi'1 rozdělen byl ústav na tři oddělení:
I. bibliografické;
2. pro platné právo a
3. pro reformu trestního práva.
Ad 1. V oddělení b i b I i o g r a f i c k é m nalezneme pokud možná_
úplnou bibliografii trestního práva našeho i cizího, seřazenou jed~ak
podle jmen autorii v abecedním pořadu , jednak věcně. Tato část institutu bude obsahovati také literatu ru kriminalistickou a kriminálně
sociologickou, aby jí bylo lze užíti jako pomiicky při i-ešení otázek
legis ferendae.
Ad 2. Oddělení pro p jat n é p r á v o obsahuje soustavn:)T přehled
všech trestních norem u nás platných; j est zde přihlíženo také k pi-islušné judikatui'-e.
Prakticky jest tato část institutu upravena v ten
zptlsob, že jedna skříň (o 24 zásuvkách) obsahuje rozstříhan:)T a. n2.
lístcích llalepe:'1Ý trestní zákon (Komentované vydání Kompasu;
K a ·l J. a ~ :-,1-1 ů r r n r i ti t)b druhá skříií: 'pak trestní ~-ád , (od rtěchže
autorů), obojí ve věcném pořadu, aby pi'-ípadné nové zákony, změny
a doplňky dO! tohoto oboru spadajíci mohly ihned býti na pHslušne
místo zúazeny, činěny poznámky a pod. a tak jasný přehled po této·
materii zaručen. Pokud pak .příslušné jud i k a tur y se týče v tomto
oddělení ústavu, jest uspol-ádán a jednak podle h e sel , jednak věcnc
podle par a g r a f ů; jest zpracována podle Sb í rek r o z hod n u t í
N e j vy Š š í h o s o u duČ. S. R. ve věc ech t r e s t n í c h (pořá
daných II. pres. N. s. Dr. Frant. Vážným), dále podle judikatury
v P r á v n e m o b z o r u a konečně podle Dali oz e »Recueil périodique et critique«. V rozvrhu látky při judikatui-e jest postupováno podle direkti'V, jimiž se řídí Nejvyšší soud.
Ad 3. Oddělení pro reformu trestního práva, obsahující jednak
sbírku cizích trestních zákonů a osncv, jednak matúiálie r eformních
snah u nás, konečně registraturu srovnávající jednotlivá u stanovení,
našich osnoV! se zákony a osnovami cizími.
Pro nedostatek místa bylo nutno ústav umístiti v kabinet ě ře
ditele ústavu prof. Dr. Jaroslava K a II a b a. Ústav tento pE ned04
statku místa i finančních prosti-edktl dospěl doposud k části oddílu
prvního, totiž! k české bibliografii , jejíž větší část za ujímá lit eratura
časopisecká, vybudoval v hlavnícl1 rysech oddíl druhý, jemuž nyní ,.
zvláště pokud jde o judikaturu, věnuje svou pozornost, a sbírá zároveň materiál pro oddíl třetí. Ústav byl učiněn doposud přístupným jenom Čle!ltlm semináře pro právo a i-ízení trestní ; pi"esto že je ještě
v začátcích, plní své úkoly pěkně.
Až ústav tento .vzroste tak daleko, že plljde pak jenom o jeho·
doplňování nov:)Tm materiálem. stane se přístupným vedle členů semináře , jak se dě l o doposud, také jiným interesenti:tm a bude jistě velmi
vítaným pomocníkem všem, jimž nedostatek času a přístup k prameni:tm zabraň uje, aby se o té. které otázce trestního práva přesněji
mohli informovati.
Erich 01 š a r.

Ze smutečních slavností za zemřelé profesory. Náh l ého odchodu
prof. Dra Karla Ka,d1ce vzpomenuto bylo pietní sl avností, pořádanou
Svazem slovanské mládeže a .Klubem nár. akademiki:t dne 10. ledna t . f.
V zasedací síni staroměstské radnic e za velké účasti význačných hostit
Vi-elé a krásné osobní své vzpomínky na velikého vědce pi-ednesl prot.
·filos. fakulty pražské Dr. VL F ran c e v, načež přehledný obraz Kad lcovy védeckě Cl vei-ejné činnosti podal Dr. J o s. K 1 i m e nt a lidske
jeho stránce vzdal poctu JUe. v. Van ě č e k. Slavnost zahájena
i skončena byla vedle projeVtl funkcionáh':l zpěvy Dra Kopeckého. -
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Společnou

posmrtnou vzpomínku prof. Hennerovi a prof. Kadlcovi

- věnovala fakt1lta právnická na smuteční slavnosti ve velké aule dne

ledna. Po projevu děkana pro f. Dra Mi řič k y, oceňujícího oba
zesnulé profesory jakožto vynikající vědce a vzácné charaktery pro-mluvil o prof. Dru Henerovi do c. Dr. Tur e č e k, vyzdvihující vedle
prací z dějin círk. práva i velikou práci zesnulého v oboru platného
konfesního práva. Životní dílo prof. Dra Kadlce ocenil vřele prof. D r .
S a tur n í k, zdúrazniv nezvykle široký podklad jeho činnosti, budící
-úctu v celém vědeckém světě_ Za »Všehrd « vzdal dík památce zesnulých
J U C. Str nad.
jkt.
-12.

Třetí sjezd právnický v Bratislavě r. 1930. V těchto dnech pnřa
datelka 3. sjezdu práv nického Právnická jednota slovenská rozeslala
-výzvy na jednotlivé korporace a význačnější pracovníky právnické
'o návrhy pro sjezdové otázky.
Čao

LITERATURA.
Ústředí báňských

revírních rad a jeho činnost v letech

1924

až

] 927. Nákladem vlastním, v Praze, 1928, 8 0 , stran !O3, cena není označe na. Kniha podává obraz o vzniku a dosavadním vývoji ústředí,
'o jeho stano'vách a činnosti. Ku konci připojena jest zpráva pokladní
za léta shora zmí něná , seznam knih a seznam revuí a časopisů, ústředím
-odebíraných . Spisek podává nám názorný přehled činnosti ústředí.
Dr. Jindřich.

Prawo. Spolek posluchačů právnické fakulty university Varšavské
podle vzoru Všehrdu přeměnil v S. ročníku sviij dosavadní bulletin na
časopis odborný. První čísla rep r esentují se velmi p ěkně. Vedle článků ·
-univ. profesorú a starších svých ·č lenú přináší i seminární práce, řadu
zpráv a literaturu , jakož i spolkové informace a informace o studiu.
Celek vypadá velmi pěkně a representativně a neopomeneme proto
nejen z k olegiality, n:)Tbrž i ze zájmu ryze odborného si' ho častěji
-všimno uti.
V r.
Hendrik de Man: Duch socialismu. (K psycho lo gii socialismu).
R. S ternová. S předmluvou Evžena S tern a. 423 stran. Poli-tická knihovna ř ada II. kniha IX. Praha 19208, Orbis. Kč 52 '-.
Socialism us stal s e 'V' poslední době spíše problémem než programem,
a to p r ob lémem bolestn:)Tm, který leži j ako těžký stín na dělnickém
hnutí. Výz n am řešení tohoto problému nezůstane omezen toliko na
dělnickou ti-ídu, nýbrž vrh á 1110hutný reflex. na celý národ i stát. Kdysi
byly tyto otázky oprav du studo vány i těmi, kdo n a nich n ebyli přímo
-interesováni, dnes j e to věc sympatie nebo antipatie. A přece musíme
si by: ti vědomi toho , že problémy se neřeší tím, že se ignorují aneb o
aprioristicky potírají; dhve jest nutno aspoň se pokusiti o to jim
rozuměti. A této snaze vychází vstříc nakladatelství Orbis obdivuh odnou knihou Hendrika de Mana O duchu socialismu. Není tu frásí,
které vzbudily tolik oprávněné nedú'Věry k tomu, čemu se říká so-cialismus, je t o upi'-ímná, odhodlaná, a le těžk:)T mi zkušenostmi a duševními boji vykoupená zpověď.
S ocialismus u nás a t aké jinde s t a l se jakýmsi abst r aktem jako
n ábo žen ství. IH led í se naň s pi-edsudkem nebo s fanatismem. Stal se
sym_bolem, ale jako by p ozbyl obsahu. Cítilo se to i nstinktivně; cítili
to jak soc i a li stičtí vůd cové, poněvadž prakse je stále přesvědčovala,
jak p lanými čas to frásemi jsou jejich hesla, t ak dělníci , poněvadž
teorie jim byla krásnou' pohádkou, a le praktické jejich potřeby nei-ešila, n aopak: často s nimi byla v r ozpo"ru. Tato rozpoltěnost vedla
-i u nás k desorientaci dělnického hnutí, rozpor mezi teorií a praksí
Přelož il a

