
Zpravy: 

li s tiny a účast stran na vo lebním rízení a jakkoliv n esouhlasí s institucí 
vulebního so udu, pi-cee praví, že zpíiso b verifikace volby poslancu n enÍ 
b ~ z záruk ( »denuée cle garantie «)_ 

Celkern vyznívá studie Bernal1clova v požadavek, aby byly odstra
neny zákony z r. 1889, 1819 a 1924 omezující svobodu kandidatury a aby 
bylo snemovne vráceno právo rozhodovati sämostatne a neomezene 
o volitelnosti sV)fch členu_ Pi-i t om však se zdá, že autor sám pľí1iš ne
verí, že by ri oš lo k takovému int egrálnimu návréltu ke s tavu z r. 1875-

Studie je zajímavá, n ebo ť vedIe hojného . materiálu obsahuje ukázku 
názoru nekter)fCh kruhu francouzských, pa-trne stejne politických jako 
právnických, které zas távají do s ud pi-esné oddelení moci zákonodárné 
od v)Tkonné a které se zároveň staví proti pomernému zastoupení v par
lamente, kt e ré ssebou nezbytne pí-ináší zmeny neslučiteJné s tradiční 

francouzskou theorií r ep rese ntačnÍ (na pi-o velká závislost poslancu na 
politických stranách atd.). N a druhé strane zdá se, že autor si zcela n e
uvedomil , že zá leií prece jen n a: snemovnách sam)Tch, aby zákony je 
umc-zující z ru š ily, a nedeje-Ii se tak, ' že vetšina par lamentní musí b~í j-j 

jiné ho názoru o svoboM k andid atury než jaký je ten, který autor za-
s tává. C. Horáček ml. 

Statistika. 

Statistická príručka republiky Československé práve. byla vydánJ. 
Státním úi-ad em s t<lti~tickým. Ponevadž prvé Vy dání »Pi-íručky (, vyšlé 
r. 1920, obsal~ova l o v nedostatku dat poválečnSi ch hlavne údaje pi-ed
yá l ečné. čerpané je š,te · z pramenú rakou ských a uherskýc h , jes t nové 
v)',dání vlastne . Pľlvým soubo rem na š í v lastní, Les kos lovenské statistiky. 
Ohsahuje ve výtahu ce lkem všechny výsledky československé statistické 
práce, kter)'ch bylo do :,aženo od pi-evratu. Na více než 800 stránkácl: 
hu,stého tisku je sO tl s ti- edeno 941 tabulek s daty za 1. 1';Jl8-1924 a :236 
tabu lek s retrospektivami z \ct preclvá l eč.ných. Lze nalézti tu spo lehlivé 
informac e v n cjruznejších oborech, o populaci, zemedelství, hornictví, 
prumys lu , zahraničním obc hodu. cenách a ind exec h cenových, penež -
nictví, pojišťováni, soc i ~dní sta ti st ice, o iinancích verejn)Tch, doprave, 
š l'olství, vo lbách, so uclnictví otd. Je to díJ,O. které podává vsl,utku 
úplný s tati s tický obraz naší republiky. Čítá ?-;70 stran a 1.177 tabulek. 
Knihu lze obdržeti za cenu 90 Kč u všech knil,kupcú. 

ZPRÁVY. 
Pracovní doba v prumyslu Československé republiky j e predme-

tem pozorování, které pÍ"Í sne vedeckou methodou provedI ženevsk)
Mezinárodní úi-ad práce . Studie ta vyšh francouz sky čl anglicky ji ž 
na podzim 1924 a dostala se jako dobrá inlorméic e o sociálne-politick ém 
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