
Dr. Fr an t i Š e k K r a u s, »ldeálne štáty«. Bratislava 1936. Litera
tura jiných národu vykazuje radu spisu, napsaných aktivními politiky. 
Nelníním tím sbírky jejich 'rečí a prí1ežitostních článku, ale vážné spisy 
venované predmetum, ne prímo souvisejícím s jejich politickou funkcí. 
Herríot psal o Madame Récamier, Čičerin o M'ozartovi a anglický min. voj. 
Duff Cooper práve uverejňuje znamenitý životopis maršálka Haiga. Naše 
literatur a v tom -ohledu zustala obzvlášte chudá. Jest to škoda, nebať 
tyto knihy, jejichž zpracování bylo autor um útekem od neutešené a vy
čerpávající politické praxe, jsou proniknuty zvláš te srdečným vz ta hem 
autoru k predmetu své záliby, vztahem srdečnejším, než nalézáme zp ra-

. vidIa v studených ,pracích specialistu nebo dokonce spisech psaných za 
výdelkem nebo na objednávku; tento srdečný vztah k predmetu knihy 
vyvažuje mnohdy jiné nedostatky, kterými pľirozene kniha, spisovaná 
pouze ve volných chví1ích silne zamestnaného spisovatele trpí. Proto muž
me plným právem v naší liteľ'ature vítati knihu námestka bratislavského 
starosty. Kniha jest p,rehlederp. všech utopií, tj. obrazu ideálních státu 
od samého počátku evropského myšlení. Počíná Platonem a končí nej
novejšírr).i teoriemi Rooseveltovými, rakouských myslitelu atd. Jest to 
puda v naši literature vlastne vubec dosud nez.pracovaná. Upozorňuje na 
zjevy, u nás dosud velmi málo zná.mé, jako n. pr. na Campanellu. Kniha jest 
pre h led e m techto utopií, nikoliv jejich h i s tor i í nebo s o u s t a v -
n Ý m zp r a c o v á ním uvnitr určitého rámce. Hlavním jejím nedostat
kern jest jistá neukáznenost, prebujelost. J,sou tam vzpomínány i veci, 
které vlastne do rámce knihy nepatrí, ani jako kuriosi,ta, nap,r. tzv. re
tezové dopisy. Kniha však vyniká presností reprodukce a naprosto ne
stranným podáním jednotlivých názoru. Po této stránee by mohla sloužiti 
pfímo za populární čítanku politické filozofie. Kniha jest velmi krásme 
vypravena a opatrena hojnými a dobrými ilustracemi. zpa. 

Filosofický slovník, IV., zcela prepracované vydání, sestavují 
Dr. Jos. Kratochvíl, Dr. K. Černocký a Ot. Charvát. Dílo zpracovává 
velmi dukla dne v první .rade termíny a hesla česká a slovanská, vedIe 
hesel cizích. Tím prokazují autori československé literature velmi cennou 
službu. Vydává v ,sešitech po 4.- Kč Občanská tiskáma v Brne. Vyšel 
práve 4. sešit s hesly delení pojmu až epicheirama. 

Rôzne. 
Mezinárodní sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví, odbor 

československý v Praze vypisuje sou tež na vedecké pojednání na thema: 
»Patenty a patentové licence ' s hlediska československých predpisu o 
pfímých daních.« podmínky souteže jsou: . 

1. Pojednání sepsaná v reči české, slovenské, nebo nemecké, jest zasIati 
do 31. prosince 1936 ve trojím vyhotovení, strojem psaná, k rukám 
predsedy posuzující komise, Otty Kopfsteina, sen. pres. nejv. SPI'. 

soudu v. v. v praze-Smíchov, N ábfeží Legií Čís. 3n. 

2. Pojednání nemá presahovati asi 5 tiskových . archu. 

3. Pojednaní nutno označiti he sIem a v pnpojené zapečetené obálce, 
opatrené stejným heslem, jest udati plné jméno, ' rpovolání a adresu 
autora. 

4. Pojednání nesmí ve · svém textu ohsahovati ani neprirného poukazu k 
osobe autorove. 

3 . Mezinárodní sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví, odbor 
československý v Praze, venuje pro tuto soutež: 
jednu L cenu Kč 4.000.-, jednu II. cenu Kč 2.000.-, tfi ceny lIT. 
po Kč 1.0000.-, úhrnem tedy Kč 9.000.-. 

6 . Mezinárodní sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví odbor 
československý v Pra ze, vyhražuje si posouzeným pojednáním ceny 
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podle volného uvazení udeli ti, nebo neudeliti, po p'rípade rozdéliti 
a nabýva autorská a naklada'telská práva pojednáni cenou od
menených . 

HliadKa linihopisná .. 
K 60 narozeninám dr. Kamila KroHy, ministra zahraničních vecí, vy

dalo nakladatelství »ORBIS« (ľraha XII.) obsáhlý soqbor jeho historicko
politických úvah pod názvem »B y l i j sme z a Ra k o u s k a«. Dílo 
obsahuje práce, jež po rozličných stránkách objasňuje hlavní složky na
šeho státniho a národního živorta v dobé, kdy se nad nimi klenul cizí krov 
staré habsburské fíše . Jsou tu jednak studie historické, pokoušející se o 
prehledný a obecne srozumitelný souhrn poznatku, uložených v odborll.1é 
liter,ature, jednak politické úvahy, vyjadfující osobní názor autoruv na 
rozličné otázky politické. Toto Kroftovo dí10 patrí k nejzávažnejším po
liticko-historickým publikacím poslední dobyamelo by být čteno kaž
dým občanem republiky. 

Dr. Fed o r Jes ens k ý: Nemocenské a starobno-invalidné poiste
nie. Knižka určená je predovšetkým pre širokú verejnosť. Obsah zákonov 
je v nej populárne rozobratý dľa hesiel a objasnený bežnými príkladmi. 
Vyšla ako 4. sväzok Ľudovej knižnice Matice slovenskej v Turč. Sv. 
Martine. Str. 94 Cena Kč 9.90. 

Prehl'ad Časopisov. 
a) č e s k o s love n s k Ý ch: 

Sociální revue. Roč. XVI!., Čís. 3.: Slavnos,tní otevrení Masa;rykovy 
státní školy zdravotní a sociální péče. - Frant. Modráček: Stavební 
družstva v dobe hospodárské krise. - Jaroslav Koudelka: Otázka tfice
tihodinového pracovního týdne v USA. - Dr. Josef Nechamkis: vývoj 
evropské nezame·stnanosrti ve státech s volnou menou a ve státech s pev
nou ·paritou. - Čís. 4.: Pavel Urbánek: Odborne školený delník v čsL 
hospodárství. - Dr. Stanislav Brandejs: Príspevek k de,jinám čsl. vy
stehovaleckého problému. - Dr. Kamil šlapák: Zdraví lidé nemocným. 

Soutež a Tvorba, roč. VIII., Čís. 11.-12.: In memoriam Dr. Ervína 
Hiittnera. - Dr. Qtto Gel1ner: Čl án ek 6. madridské dohody o mezinárod
ní registraci známek. - Dr. Ing. Jan Vojáček: Zmena jugoslávského zá
kona o živnostenském vlastnictví. - Ing. Jaroslav Kubeš: Upozornení na 
podobnost známek. ~ Dr. Ing. Jan Vojáček: K otázce volné p,r·evoditel
nosti známek. - Dr. Jaroslav Drábek: Maximáiní hranice právní ochra
ny podle zákona proti nekalé souteži. - JUDr. Leopold Hamann:. K otáz
ce t. zv. Verwirkung dIe zákona proti nekalé souteži. 

Bratislava (časopis pro výzkum Slovenska a Podle Rusi), roč. IX., 
Čís. 4.: Vratislav Bušek: Monogamie, big'amie, polygamie. - Rudolf Rau
scher: Príspevky k dejinám t. zv. svodu práva českého a uherského. -
Alexander Huščava: Zvolenský župan Donč zradcom Matúša Trenčian
skeho? - štefan Tóbik: Charakteristiké zjavy hláskoslovné v nárečiach 
juhozápadného Gemera. - Jozef ' štole: Niektoré zvláštnosti spišských 
slovies. - Eugen Pauliny: Príspevok k určeniu niektorých významn)Tch 
izoglós, týkajúcich sa nárečia detvianskeho. - K. Goláň: Slovenské po
vstanie r. 1848 v deníku A udriju Torikvata Brlisa. - J . šuf: Nástin geolo
gických pomeru severního svahu Plešivecké Planiny v oblasti mezi Rož
ňavou a Štítníkem na Slovensku. - Ján Eisner: Archeologické vykopáv
ky. - Václav Mencl: Rímská stanice na Devíne. - Vojtech Ondrouch: 
Numismatické nálezy. 

Finanční právnik, roč. 1., čÍs. 8.: Josef Vosiar: Prevzetí majetku a 
§ 344 z. o pf. d. - Dr. J. Wegwart: Odčítateln,ost dané z obratu pfi 
zjištení základu zvláštní ' dane výdelkové. - Dr. Ján Paulo: Oslobo,denie 
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