
nismus. Plán druhé pětiletky zbudován je již ne na 'entusiasmu členů komunistické 
strany, nýbrž na výpočtech technických sil a hmotných prostředků země na základě 
hospodářských výpočtů. Tím se vysvět1ujé ta hrozná nálada a smutek, jaký panoval na 
schůzích Centrálního výkonného komitétu při proJednávání kontrolních číslic národního 
hospodářství na r. 1933. Velká radost dřívějších let změnila se v silnou obavu o osud 
»plánů« v příštích letech." Abychom porozuměli práci prof. Prokopoviče, nutno pozorně 
pročí"sti ji s tužkou v ruce. Tato publikace není jenom kritikou komunistického experi
mentu, je to veřejný akt obžaloby bolševické vlády. Jeto neveliká, ale velmi cenná 
práce, jež by měla býti přeložena do jiných řečí a otevřela tak oči těm, kteří vědomě 
nebo nevědomě zaslepeni jsou bolševickou reklamou a nevidí smutné bolševické skuteč
nosti, jež se odehrávají na širých krajích SSSR. Dr. E. K. 

LíSTKOVÝ SLOVNíK SAMOSPRÁVY. Přísedící zem. výboru v Čechách Frant. 
Zelenka vydává lístkový slovník samosprávy, v němž jest přehledně a prakticky probí
rána látka týkající se samosprávných otázek. Každé heslo má svůj lístek, takže jest po
hromadě celý materiál, který jest jinak roztroušen v řadě nejrůznějších zákonů a naří
zení. První díl obsahuje mimo jiné tato hesla: Obec, místní, spojení a rozloučení obcí, 
hranice obecní, občané, čestné občanství, domovské právo. II. díl jedná o obecním za
stupitelstvu, další o starostovi atd. Slovník hodí se velmi dobře jak pro obecní úřady, 
tak pro jednotlivce a byl přijat velmi sympaticky všemi zájemci. Na odchylky moravské 
a slezské samosprávy jest brán příslušný zřetel. Vycházeti bude v dílech po deseti 
heslech vždy pětkrát do roka. Jeden díl stojí 5 Kč. Dosud vyšlo sedm dílů tohoto slov
níku. Objednávky jest možno říditi na adresu: Vydavatelství Zelenkova Slovníku, Praha
Břevnov 535, nebo Brno, Tučkova č. 22. - Dr. M. Bukvář. 
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poplatky poštovní na roeních Ke 115'-. Kdo si ponechá ukázkové eíslo, považuje se za odběratele. Odbírání časopisu přestává jen 

písemnou výpovědí. Pouhé vrácení výtisku nestaeí. Novinová sazba povolena řed. pošt a telegra~ C. j. 85.224/VII.-28, podací úrad 
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