
z r. 1913 (v r. 1913 činila svě
milionů uncí jemného zlata) . 

1 množství se dováží zlato do 

patrno již z uvedeného ob·· 
a tá, všímajíc si všech číselně 

.l jící t heorie přicházejí při vý
lěn"l v úvahu. Ph tom je pu-
kritickou, odkrývajíc vhodně 

1 by materiál niohl býti ještě· 

'f stručné sice, ale velmi vý
ííd theorie) a dodáme-li ještě. 

le (tuším JIZ v zan r. I924» 
lostila se svého úkolu velmi 

postavíme-li se na stanovisko 
:chny změny v hodnotě peněz. 

roti této theorii lze míti četné 
T5"voje peněžního vyskytují se,. 
sme viděli, že pohyby v množ
ci odúčtovacích sdružení byly 
jim nepředcházely, nýbrž ná-· 

že pohyby zlata ve Spojených 
. očekávaného na vývoj cen~ 

(do r. 1920) a později sestup 
e, že to byla hlavně okolnost~ 

válčící státy by ly nuceny pro-
řádných vydáních novými a 

eneZlll nároky, jimž neodpoví
avnim státům podařilo dosíc i 
l další inflace (hlavně úvěrová 
lOvými dluhy) byla zastavena, 
klesání cen (až do letošního 

10 nové stoupání cen). Vychá-
proč pohyby v bankovkách, 

)eracích následovaly teprve za 
ysvětlujeme si též, proč změny 
I zemí neměly viivu na vývoj 
níme také, proč stoupání neh 
!1 neb klesáním úrokové míry ; 
vá, která je příčinou stoupání 
; c vtlačují do oběhu nové , vá· 
t neboli úroková- míra stoupat. 
i aneb připustíme aspoň jeho 
předmět statistického zjišťo

ýé je zpllsobován vznikem no
k jich zánikem, bude záhodno~ 
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zj išťovati dle možnosti statisticky vY-voj ten. Lehké to arci nebude, ne
boť o' tom, Kdy je dluh neproduktivní, mohou býti různé náhledy a ne
lze se tu také říditi pouhým určením výpůjček, nýbrž skutečným jich 
použitím, které se projeví teprve později. Ale nemožnou taková stati
stika nlkterak není i byla by velmi cenným doplněním ostatních cenných 
da t, jež Společnost národů ve svých publikacích měnových podává. 

Mdh . 

Statistika. 

Sčítání lidu v republice československé ze dne, 15. února 192T. 
I. clíl. Se 16 kartogramy. Praha 1924. Vydal Státní úřad stat:stick)'. 
Stran 129* a 276. Ce'na 80 Kč. 

Konečně jsme se dočkali definitivních výsledků sčítáni lidu z . 15· 
února 1921. Pl,olzatím vyšel prvý dil podávající data o pohlaví, národ
nosti, státní příslušnosti, náboženském vyznání, věku a rodinném stavu 
o byvatelstva, jeho vzrůstu (resp. úbytku) a jeho hustotě. Druhý díl 
b ude obsahovati ve dvou částech data o pov1olání obYlvatelstva a jeho. 
postavení v povolání, třetí díl pak zbývající data demografická. V samo
statném svalzku budou mimo to uveřejněny; výsledky soupisu bytů 

v lobcích s více než 20.000 obyvateli . 
Vyšlý dosud 1. díl skládá se ze dvou částí; textové a tabulkové. 

Část prvá počíná delším úvodem, v němž se vykládá o přípravě sčítání 
lidu, otiskuje ~e zákon a nařízení vydané pro sčítání, pOd,avají se for
muláře, poučeni a návody, mluví se IQ území, na němž se konalo sčí-
tání lidu, a o zpracování materiálu. . 

S přípravami ke sčítání lidu mohlo se začíti teprve po l1sta!ve~í. 

Statistické rady státní, k němuž došlo 24. března 1920. Zvolený výbor 
s tatistické rady konal porady nejprv o 'o,tázce zákona o sčítání lidu. 
V zemích českých (v Čechách, na Moravě a ve· Slezsku) a v připoje

ných částech Dolních Rakous měl ještě platnost rakouský zákon o sčí

tání lidu z 29. března I869; v býval)'ch Uhrách byl vydáván pro každé 
sč ítání zvláštní zákon, a v Německu, od něh-o,ž bylo republice odstou
p eno Hlučínsko, byla prováděna sčítání lidu toliko na základě vládních 
nařízení. Poněvadž zákon rakousk)" byl již zastaralý, přijalo N árodn-i 
shromáždění nový, zcela stručný zák.on o sčítání (zák0!1 . ze dne 8. dub
na 1920 č. 256 Sb. z. a n.), k jehož provedení vyšlo nařízení viády ze 
dne 30. října 1920. Podle nového zákona našeho " provádějí sčítání 

úřady politické, a obce jsou p'ovinny spolupůsobiti při tom svými orgá
ny. Rozhodný den sčítání zůstavuje se vládnímu nařízení; pouze pro: 
p rvní sčítání z~sta:vena byla volba dne na 'dobu mezi I. listop. 1920 a ' 
3~ . březnem 1921. Místo dřívějších období 10letých zavádí se s1eté oh
d:o bí sčítací. 

Rozsah šetření bylo nutno, při prvém sčítání poněkud omeziti , 
poněvadž je měl provésti statistický úřad teprve nově založenS-. Jinak 
než dříve byla formulována otázka národní příslušnosti. N ezjišť'0!val se 
ani jazyk obcovací (tak jak se dělo v Rakousku od r. 1880) ani jazyk 
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mateřský (jako v Uhrách). Bylo rozhodnuto, aby se každý přítomn)' 

obyvatel, starší 14 let a pi'-íčetn}', přímo svobodně přiznal, jaké jest 
národnosti. Tím byla umožněno židům, kteří se národnostně neasimilo

,va1i svému okolí, aby přiznél,li vlastní národnost židovskou. Národnost 
dětí · do 14 let a 'osob nepříčetných určuje se podle národnosti jejich 
l:odiČů. Zvláštní důraz, byl položen na to, aby byl zamezen jakýkoli 
nátlak na přiznávání národní pi-íslušnosti s kterékoli ~trany. 

Za rozhodný den pro sčítání lidu byl stanoven 15. únor 1921; ne
vhodnost 31. prosince jako dne rozhodného vzhledem k velké fluktuaci 
obyvatelstva o tomto dni byla uznána všeobecně. Sčítání nemohlo se 
konati pouze v několika málo obcích, resp. částech osad, jichž přísluš
nost v době sčítání lidu bylal ještě sporna a které teprve po'Zději byly 
odevzdány naší republice. 

Po úvodě následuje velmi cenná část analytická, sepsaná známým 
odborníkem drem. A n t. B o h á čem. Podávají se tu výklady o území 
republiky a jeho administrativním rozdělení, o přítomném 'olbyvatelstvu 
a jeho vzrůstu, o měně přirozené, stěhování a válečných ztrátách, 
o aglomeraci obyvatelstva, o jeho hustotě, bytových stranách, domech, 
o obyvatelstvu podle pohla!ví, o jeho státní příslušnosti, o nár,odnosti, 
náboženském vyznání, věku a rodinném stavu obyvatelstva. 

Z bohatých vÝJVodů této části vyjímame některá data. V době 

sčítání - 15. ún'OIra 1921 ~ měla naše ' republika 140.394 km 2 plošné 
výměry. p~ menších pozdějších změnách hranic naproti Rumunsku a 
:Maďarsku jest v československé státní správě území měřící 140.407 
km2• Z plošné výměry 140.394 km2 připaldá na Čechy 37'08%, na Moravu 
15·89%, na Slezsko 3'15%, na Slovensko 34.86%, na Podkarpatskou Rus 
9-020/0 <;elé plochy. 

Všeho obyvatelstva nap1očítáno bylo dne 15 . února 1921 v naší re
publice 13,613,172 dušl. Z toho připadalo na Čechy 6,670.582, na Moravu 
2,662.884, na Slezsko 672.268, na Slovensko 3,000.870, na Podkarpa;tskou 
Rus 606.S68. Naproti poslednímu sčítání lidu z r. 1910 přibylo na území 
republiky p1o.uze 17.854 duší , což znamená zcela nepatrný přírůstek 

0-13% obyvatelstva (proti asi 900.000 čili 13-21% v letech 1901-1910)_ 
K tomuto výsledku došlo se tím, že úbytek 111.381 lidí v Čechách byl 
paralysován slabým přírůstkem v ostatních zemích. 

Při posledním sčítání lidu bylo napočteno v republice 6,559-503 
mužll a 7,OS3.669 žen, tudíž žen o 494.166 více než mužiL 

. Československých státních :občanůl národnosti československé bylo 
napočítáno 8,760.937. Z nich připadá plná polovina (50-030/0) na Čechy, 
víc než čtvrtina na Moravu se Slezskem (23-38% na Moravu, 3-38% na 
Slezsko) a necelá čtvrtina na Slovensko s Podkarpatskou Rusí(22-99% 
a 0.22%). V celé republice tvoří československý národ většinu téměř 
dvoutřetinovou (65'51%), mimo samosprávné území Podkarpatské Rusi 
pak většinu v íce než dvoutřetinovou (68-43%). Němců bylo napočteno 
v našem státě 3,I23.5~ (23-36%). K národl1'olsti maďarské se přihlásilo 

745.431, t. j. 5'57% domácích obyvatelů. . K. K. 
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