
Literatúra. 
Sbírky prednášek porádaných Českou společností národohospodár

skou v období 1925i26 vydány nové svazky: sv. XI. obsahuje prednášku 
O ľ a ing. f' r. Rad o u Š e, N o v é sme r y vod o h O's pod á r s k é h o' 
JJ o dni k á nív republice Československé. Str. 64., osmo form. Cena Kč. 
10.-. Kat.astrofální povodne letošního roku znovu zase postavily otázky 
vodohospodárské v repu bI. Čsl. pred problém jich aktuelního soustavného, 
reštnÍ. Česká společnost národohospodáfská, uznávaiíc duležitost otázck 
techto v celkové jich spojito'sti, uvedla je v rozhovor odbornou prednáš
kou a anketou k ní pripojenou, které se súčastnili vynikající odborníci vod
Jlích staveb a reg-ulací rek, melioraci, elektrotechhičtí i jiných odború 
s hospodárstvím vodním souviseiících. Anketa tato , stala Ise takto, pre
hledným obrazem prací dosud provedených i projektu a podnetu k další
mn soustavnému vybudování vodního hospodáfství v republice Českoslo
venské. Doporučuje se proto brožura tato všem zájemníkum, ktefí chteji 
býti o duležitém tomto oboru státního českého hospodárství správne in
formová,ni. 

Sv. XII. této oblíbe:né Is bírky národohospodáfské obsahuje prednáš
KU O r a Rob. K o II a ra, odbo rady Státn. úradu st.atistického, »0 a
ň o vé br eme n ,o a da i'i o v á únosnost«. Str. 24. Cena Kč 4.--. Námet 
prednášky jest do té míry ,aktu eIne duležitým. že jest stále predmetem 
nejvážnejších diskusí a úvah predních našich národohospodáru. Dr. Kollar 
podává ve' spilsku resumé techto úvah na Imnkretních datech českoslo-
venských s poznámkami teoretickými i metodologickými. Jnž. K-

O vlivu celní poUtiky l1la mzdu pojednává práve vydaná publikace 
SOGiálního ústavu č. 23. » Skutečná mzda delníku u nás a v cizine«. Spisek 
podává podrobný obsah ústní ankety, která se konala v j,armím prednáš
kovém období o uvedeném themate na šesti schuzích Soc. ústavu Čsl. re
pubLiky. IAnketa zabývaiIa se jednak otázkou ' stavu našich mezd u srov
náJní s cizinou , zejména také methodami a 'otázkou srovnatelnosti mezi
národní statistiky mezdní, dále pojednávala o pusobení daňového zatíženi 
na život ho'spodáfský a tím i na mzdy a konečne probír,ala podrobne 
v!iv obche,dní a côlní po.Iitiky ve smeru tom. Není pochyby, že zpráva 
o uvedené ankete, které se súčastnili prední naši odborníci, theoreti
kové i praktikové ruzných smeru, - (tak v otázce celní prišli k slovu 
obhájci úplné celní svobody i ochranári, zejmélTIa stoupenci cel vyrovná
vacích a výchovných) - bude uvítán,a odbornou verejností práve dnes, 
kdy celní otázka je tak časovým predme tem ll1ašeho verejného života. 
Publikaci, jejíž cena j,: Kč 18.-, lze dostati u gen. kom. Soc. ústavu 
v knihkupectví A. Sveceného (Iiyberl1ská 7). 

Daňové a bilanční revue Č. 7. obsahuje tyto zajímavé člállky: Pauša
lování' dane z obratu u textilií (dr. Bohumil Novotný). --- Jsou úroky 
z tnalých zápujček, poskytnutých společ'nosti s ručením omezenÝlTI se 
strany nespolečníku se společníkem príbuzných odpočítateInou položkou 
pri zdal1e,vání spode,čnost: '1' (ng.). -'- O ručení členu pfedsi.~ Vf,;nste\'. SPí2V
llích rad, likvidátoru -:;p,1Iečnosti atd. ve vecech PopLltiovfrch (pokrač. -
Dey]). - Studie k návrhu zákona o stabUisačních biIancích pod zornÝ'u 
úhlcm rakouského zák,olna o zlatÝch bilancích C-í-). - Oťlv odová zprá· 
va k stabid. bilancím. -- Osnova zákona, jímž se povoluií dalíové výhody 
pro nove vzniklé podniky lIá rodohospodárské čúležitosti. - Prehled zá
konu a nafízenÍ. - Nekterá dôležitejší vynesení ministerstva financí 
a zemských fillančnÍch úradô z poslední doby. - Nejnovejší nálezy ' Nej
vyššíto správního soudu. 
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