
Bud.e-li se tímto 'J1ieb podobným návrhem ře3iti 'Onen sta\''Dvský 
z:ikon. Ipotom nebDjím se. že utrpí správa státní pohr,omu, aniž nastane 
rc\'nivolSt mez1 stř,edJoškoilsky ,a vY $:okošlwJsky, vzdékmými, a \',Hínl , 
ic taJk stM s'p,rav,ed[ih~ěJ JSle 'D,dmení těm, kteří z pollLtických lneb nábo
ženských důvodů 'P'ř,ed,časn~~ za .rakolU,sKééry opustit1i dráhu theore
t ic.:k<ého studia a ve svém ,povol~ní dl-ouho~etou .praxÍ získali dů\',ě r~' 
svých' 'př,edshv'ených, kteří jim svěř'DvaH ,často prace, k jejichž prove
dení nutno by~o lp'řed,evšÍm předhěžné theoreti.cké erudice. 

Ci má, takto vešker,é nemožnosti .připouštějící zákonn ý návrh, hý ti 
je'l 'ex,perimentem, a ·neoos\'édčí-J.i sc, má býti suspendm'á n, respekHve 
j~ klO vš,echny tákO:'lY naše z a krátk o '"'1o v,eHsován ? J en ahy: .'neb yl 
tak'Dvý zákon ~pokusem nebezpečným, z něhQž by \'zešl'o PO'f ane111 In ;: -
\'y:é,čitdné :PI[.Q, vnttřnÍ .organisaci sb,tu.! . 

Z obavy. ž,e flozhodu~Í o stylisad zmÍu,e-ného záko·na pouze záj'l11\' 
nčkterý ch nstev 'po Litických a .niko~\ zájmy oe1k.u, uznáno byLo ,11.1 

anketní schiŮz, i spréÍJvnfho výboru ;po.lku č'es. práv,niků " Všehrd" a so
c.i Slní komi,s'e, za účasti Jeho spektabřJ'ity p. prof. Dr a lioľY ,a p. odbl. 
rady dra SOtlnlmra, ahy s'Plodlek náš zasla,l kategorický pro-test mmiste.r
s~\'lům šklOdství a vnitra , .'p.resi:diu N3.rod.ního shr'omáždénJ.\, a kanc-eláři 
presidenta Depubliky :proti ,toJl1Utonávrhu zakona, pOln,ěvadž může hýti 
í' ť " en }enom v rámci 'l=~ozdiěj 'š í celko v.é reformy s tátní admimistratíivy. 

}e1ilm.l mlu;slm,e t'edy včasnými .n ámitkami, ne iQp:ozcL~J1ými Ires'olu
cemi varovati ZIOdpovědnIÉ kruhy zákonodárné, aby se !neukvapovaly ře
še ,lÍm n áJprav sociáJ.!1iě, stavovských a U1,ezp'Ůsohily tak nevražÍ\~ost .růz
ný ch vrst,ev, jsmle vdlěič'ni" ž,e o,né. a.nkety se súčastn'hli, jako zkuš ,.::hnL 
r crdci, též zástu'pd prof,esorského sboru prá\rnické fakult)', a ,odch.1-
ze~i Z!e schůlIe jistě s v,ědomím, že jest třeba v 'budoucnosti , aby Ipro
fcso,rsk.é: koJ'eg.i.um SPOlllflČ,HOU rukou se studentstvem v 1!O,dohných obz
k ,~ch Ipraoova,llO, 6ehož si v~ichni Ipřejeme, 

S:potl1ečně se vynasnažíme, abycho:m tp:ůsol::-i!'] \'e ..... prosp,ěch vše ch~ 
at-y nebyli absolventi vysokých a odborných školl 'nuceni, nenalezlluvš·;: 
i.'z,líÍlní \"e vilastním domově, representovati nár,od v cizil1e, zatím co 
\'fiÍtřní správa hy1la Iby v otěžích nequaI.t:fikovaných a pracujícÍ\ch tpro 
i il lerless t,ěch, .. jichž lpomocí se t.ěImto dostadO výhod. . 

Akoentu.i~eme Ipwoto , že ien zák-ol1 sociá.ln,ě spravedl,ivý zajistí zá
klad s'pokojtenosti a 'haempnil práoe \'~Ie~h ve veř~inétrn životě .... kten~ž t{) 
z ilaky jsou nezbytné: 'PľiO pozk\',ět a blahdbyt ,česko'SillQ\lIenské repubhky. 

Literatura .. 
TII"€stil1'. SQ,!~drl1iictv.iÍ ua S h>V'e'n;sk u , se zvláštním zřete:'em k un1fik .a ci 

z;]w·nodárstvl tr,estního. Sepsal ,dr. Karel S k á lL a. 1920. Nákladem mi
ílist,erstva pro s'Pl'á\\TU Slovenska v BľaHsla\~ě. - lest jisto, že 'nemůže 
f=.TO 0000 UCJ1IO st ,obstáti v j'ednom 'státě dvojí 'právo, v rltzné čá.sti 
sLitu. . jiné<. StátI chce-\l~ míti řádně sp-ravova:nou správu, s.oudniclv'Í a 
\'úbec vš,echny o[biQ.ry spol~le6enského žiyota, musí mítL právo jeJiné, 
na cel,ém území 'státním stejn,i. Nehledé k tomu, že dvojí pl~ávo ,uďržuje 
nebezpečný se'ParaHsm:us, veďe 'to i, k rŮz.nýmohtížím .:praktickým. 
T;d\:~ '.ll fl:iS, ld:t2 jiné prá,no Iplatí na území kdySL rakouském, a 'ji;-]'é 
i13 SJ/Kwlensku., musí, se piohHžd vážně na tut-o unifikaci p'ráva. Zatim 
jest doba pří:liš poltticky vzrLtš,en'á, alby dO'pustit a rY,chl·ou .a ťPnonikav,ou 
práci sj-ednocovací. Než ipotř.eba denního. ži,\'ota vynucuje si již nyní 
r i'l.zné: zásahy 00 p~·atného, řádu Iprávního, a tak vidjme. že vydávljí 
se . zikolny, j'ež mají již povahu unifika·ční .}est známo, že 'každ:é 
cráVlo vyrůstá ze žLv,otnÍ-::h a hO Sipodářských I):iomerú a náZiorů ,o,hčan
stva a nasi praoovníd na. ,ďÍll'e uniHka'čnÍm musí si býti toho v,ěd'omL 
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Dosud 'naši zákonodárci bohuž,el :neilllě~ i do,sti 'P0ro!Zumem pro ~v~ášt
noOsti pr,áv.a s,lov,ensk,ého a fta.~((t t,ento 'byl lna Slllo,v'ensku'i nemile \nesen . 
Nyní snad' zřízením trni:ni,sterstva ,unifikačnvrno ;nastane zmena. Bud 
tř,eba dohrá .ust'rllIov'eni z obou 'pramenů, i z rakouského i uherskéh o 
práva, r'ec.iJpovatiL. IpO :p:řípadlě InaLézti ·:nové normy, . lépe vyhovující po
kročiJým zatím po,:rnJěnům ži,votním:. - První :p'rad bad,e zajisté s,ezná.; 
miti právníky slovenské) lSe zákO'fi'odárstvímteským a ' naopak. Prá·ce 
dosti namáhavá, ,uvážím!e-li; ž,e ku příkladu nemáme autentických 'Pře
kladů našich zákonů; př,ekladů uherských zá!konů vůbec, až na l)1alié 
\'ýminky -není. V této práci! seznamovací jaksi pěkný :počátek ,u~iJnil 
st.1tní zástwpoe ~hrati'slavský dr. Skála svou knihou. Neomezuje 'S e !pouze 
na _výklad' uhersk,t§ho práva tr·estnílro., a,le pouští se i do .kri1iky, 
ldoerá vynes1.a na povrch mnoho 'poz.ow:hod1ných :poznánL Co dalo by 
se j~ vytkno'uti, }est jak:íis,i struč'no,st v části .práva hmotného,. To 
aLe ' vysvětlu}e se tím~ že knih'a 'b3T11,a psána 'p'ro , ~,oudce,Ji,ž .z čech 
s'e umísťují . .na Slov,ensku, a 'PĎed:pok.I,:iJdá text zákonníka v ruce. M e 
i tajk }est to knilha poz'or.uhodlnái, a Ipřáli bychom si, abypodohných 
byl'O vÍoe. Nk. 

Dr. Rl1~diolf K:oss: f,orsd lungen zur mittoe1.!i:Herlichen Gerichisvelrias
S tll11g EO'hmlens ~W1l.dl Mal11r'e1ii!3. - i-'r,aha. - 1919. - Catlv.e. - 8°. -
str. 63. - DQoent 'l1iěmec~é luniv'ersitty ,pražské -ďr. Knss Li ž delší dohu. 
se IObírá studiem právních dtějťn 6eských. Nej'llm,r, ~jší jeho 'práce IpO 
jednává v,e třlech deJ.Ších kapitolách o soudech v Če'cháéh . a na Mo:.. 
rav:ě v nejstarších dohách. Ml\uvÍ 10 'žu1pní organisaci, 'O instiJtucl !po
oravoů, d~efinu}e ro~dí,l vle 2lpŮS'ODu , soudníexempoe mezi, Č.,echami cl 
NLoravou, žle tuto byJla j,en číÍ;st,ečná, kd1ežto .y Čechách úp~ná. Autor 
s~,ed:uJe dvojí wud óes~é.hio ,pra.va -od ustanovení Statut K'O,nráda Oty, 
a ~ dospívá k lf1ázo~'u, ž<e cúd'nÍ slOud byds,oudem ~iv1:il1ím, squd . fpak 
krajský sOiUJde m trestním. t 'e b:'y lbyJ,a >taktQ rozd~J.ena kompet.ence soudní 

. již v .nejstarší dob:ě, jest víoe než pochybno", .uvážíme-U že ipo celý 
stfedlQ\T)ěk . není nikde pIesl1i~ IprovedenQ ,oddeleni sponú civiLních od 
trlestnÍch a 'ž,e týž so,ud rozhodujoe o obojím druhu žal,olb. - Dľ. H.oss 
pr.oml!;uvil ve sv,é Ipráci 10 řadlě sparných otázek uvádějoe mí.něni star
ších · auto'f:ů. Šk'o.ďa, že !Leckdy nevys,lovuje jasně stanoviska vilastního 
a tak T,'I()'n.echáváčt,enáře o sv.ém 'Presviédčení v 'pochybno'sťi, pro které 
mÍnéní s·e rozhodl. Čao 

A. L:awir'oooe 'l!i:)wleU :Ve·řejnléi mfně!n:[ a lil&D'v"j vMlcf'a. S-I ... .I-. Kn~hovny 
české Stráž,e. Prah.1 1919. Str. 296. 

Zav,edení demokratické vLádní formy v našem ::státJě, která Znaill'cn 1 
zV)"Šenou účast lidových vrskv na veřejných záležiJtostech, POSU,l Uj e 
do p.opředí otázky, týkajíd se způsobu účasti Udu jak v záko,nodárstv(. 
tak i v,e spráVlě v,eřejnéJ. Také v našem státě tyto otázky staly s e 
pailičivými. . a rp1i"oto Ip'řicház~ zoela vhod ,'P'řek[ad knihy ,presidenta har
wardsk,é ,univ,ersity A. lawr·enoe Low,edJa. 

V první části sVI~ho ,spisu ohír.i se autor ana,lysí veřejného mkoění ) 
kter1é }estmu t ,ehldy veřejným, když ti, jež je nesdW, cítí se zav,áza
nými. . přijati }e z !přesvlěd06ení o :povi'nnosti, niko~i však z .poú:héhío 
strachu předl v1ětší mo::i. S.p'rávně vytýká, že žádný Č!lov,ěk není, scho
pen utvořiti si .Ipiľavl éJ mín.ění 00 všech 'P'ředměte::h, z čehož ptl'yn,e, .že 
\·et,eJné. míměnI není 00 ,~o rozsahu uni,versáil:nÍ, ježtlO .o vš,echl před
IYi lětech není možné:. }est totiž ke vzn:iku mínění vůhec třeba 'ZnaJl.osti. 
rrčitých sk u k:: nlOstí , 'bez kt<er,é! ani veřej'n '~ miI1lění nedá se mysliti'. 

Po}ednav v druhé části- kn~hy 00 významu poJiti-:kých stran a ' po
litiků na "-yjadřiO'vání v,eř,ej:néh:o minění, Ipňecházi. spisovatel k výk~.adu 
method vyj,adř1ováiní yeřej'llého m1něni, aby Ipromh1:vil .Jl representaci ' 
lid u, zv,o,1enými zástlllpci a 10 oOtá'zce, zda zVD~lení zástupci lidu zastu
j..J L;,jí celý .fiM-OO: Ič.i vo~i1Čoe. Při tom s~1aží s,e ' os\něNi,ti zjev i u lI1ás 
z,'ámý. proč ' trvá necIiůvlěra k zákoi1odáJ:4ném.u sboru. Příč iny \'1di jednak 
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y upřílišová:ní rpomiky stran, JeDnak \' j1'Q.dporodJ1í místních i ()sob
nIch z-áimú \'oJj,čů._ v kter,émžto posledním :přf,p.adě s'rro:ívá chyb.a :!J[avně 
na, voličstvu. Velmi 'p'ří;parlně rp .ozna:m~nává, ž,e lest nes'právno zvolit i 
l'lesdi'O'P'n:é, a nespokhUvé mL-LŽe a hanéii zákonodárný sbo,r, že není 
lep.,ší ?- ID>cwdřejší. 

'Druhou methodu vyjadřov, tÍ;nÍ. \'eř'ejného minění sp,atřu~e spJ,sovate: 
\' přím ém Qld:ovém j,t-donání ,čili r e f ,e ľ e n d ,u" které jest zavedeno y\~ 
Sv'ýcarsku a v Americe. Důvod referenda spaHu}e \' nedůvěře k zl
kO:I1 'od.in1Ýl11 storúm, že hy sp'(fi: 'ehli\'tČ \'yjádři1y, v.e'řejné' l11Í.11ění. Refe
l'l'nd11m s:ouží k zamítnutí z;ikona, 'Jla ně~nž se USJleSe zákonodárný 
' t "o'!' tl m,i úónek neg!attvnÍ, jakožto lido,\-é \'et ,o. Vedle r~efere:nd :' 
rozczná\'D spis'Ovat~,1 Ipřímé: Hdo\'.é hths.o"ání za úóelem :llsnesenÍ . ~~
kona, na n,ěmž s,e ne,usn,esl zilwno,dárný sbor. Tato torma lidoNého 
h\.awv,ámi sl:u.je ,i n i: c i a t Í' va. Zl11ini\' Is'e o obJlgatorním a příip1.L3t
né.m refer,endu \'e SVý2aří.ch, probírá auio,r tři r,ůzné formy \refere.l1da 
\' Amerioe, jak s,e tam byly hilstoricky vyv1nuJy. Především ľ 'e f e r e Jl-' 

d' II m ,o k o n s t ,j t Uič n í ch z m ,ě n ách, Id'erté, hy,lo pHr,eze.l1ýml IVÝ

skdk,em snahy vybudovati základnf z.áko'l1, jakým Jest ústava 'na, j'iném 
p:ot(nd.adu. nežli obyčejn,é. z,ikon8d.:írství. Druhý druh referenda, j,~nž 
\' Alllcri~e "znUd, jest referendum o specielnfch' zákonech, ,Ud 
povstalo z !p'raldick,~ tou,hy 'Po -brzdJě, kladené zál<,ol1odárnému S!Í){)í'U 
pii jednání o z,lilež.itost'e,::h', kter,é, sporen)' r~OlL se zVfastl1im ~p'0í'';:lLšením 
MLo nat!a~c111 ,místních 'p,'eb Liných z~jmú. Toto ~pedelní referend-ůr11 
proo llevýhoďllost nerloznal0 \' amerických státech valného rozšíření. 

N,ejpo zd-čj i \'z :iik::o v Ameri l'e r e fe r e 11 cl 'U 'll' Z van ,é, vše o b e C n ,5. 
M.~ formu '\'šeobecn ého usta'no\T'enÍ ve st-H'ní ko nstitud, že i la žád'JS t 
jist é},;o p,očtu. ot-čanů jakýk;)\:i" zákon, k t e rýn e b ."1 P r 00 h a áš ,ei :1 
zákonodárným sborem za Jl,aléhavý, má býti př,edlož'en L,i,::LI. 
Tato f,O'flllél r,eferenda s'e velmi ujalt1, k čemuž \'šak přtsp'ěla. hlav il ě 
nesp}kojenost se zákon1Odárnými sbory a ,přes\" ědče ní, ž~ j~30U IpúUI3 
\' moci maš],o,erií stran, spojených se zájmy peněžními. 

Kdežto úči, t,lek referend.a jest r6.z11 J1eg 'ativního, působí poositil\'ľ. ~ 
yýš,c jmenovaná i nit i a t i v a, forma to proje\'LI1 veřejného mínéní. 
j-ež \'z.nikla ve Svýcar'ech. Poskytuje moc jist.ému počtu v'OUM, navrh
no di ZGkO'i1 ,a žádati Hdo",é hlaso"ání I{) něm, hez ' ,oMedu na mínťn i 
zákc tloďárného sboru. 

Ve čtvrté a posl'ednf 'části spiSL! 1:' omJou\'á s'r:,iso\' atel o otázk.:í 'ch, 
k ter é hned' \' prvním ro ce nD.:3í poj .L~é s\'o,bodT sialy se akutními. 

Jest to, 'p'ředevším otázka dosaž ení dobr,é, kn,'ity zákonú. Úče:ti.! 
tom u slouží spedH:ký institut :1meric1<ý, totiž \' e ř e j n ,é sl y š e ní 
y k'O!TI.i té t 'e c II sn ,ě m I{) vn í ch. Každý komitét pořádá vždy v'e
]\ejná, s1yšení okažd,rm zákoOnu" p' ř'ejc-li si, n,ěkdoo, ~by hrl slyšen. 
SLyš,eJ1Í bývají :obyčeji1rě .ohlašo"ána " novinách, a jde-::,i o jakýkoliv 
zvi2"štní záklon, z'ašle- se z v1láštní zprá\-a o tom osobě, kter,á: 'o zák.Qln 
ž,~'dá . Pravide1!1 ,ě má k 'aždý přílež,iiost vyjádi'iti sv,é, míne-ní. Je-:li však 
počet tpřítomných značný, zjed.nají si o,bjTčejně hlavni zastánci z.ákoll1.1 
a }eho odpltrcov,6 :prr:ívníky. ' Slyšeni proy.idÍ se z'půsohem velmi po
ó:o'bným SoudilÍmu Hóení' s tím roz'dÍllem, že 'neužÍv,cl. s 'e phsných z ,;í
kO~:l.1ých pravidoe.l důl}azních. J.est t.o zaříze,ní ve~mi demokratické, jtžto 
f:,o-skytuje v'ešk1er,ému [idu 'p'říl e žit.o st . súčastniti se zákonodárství \';: 
stadiu j-eho !\'oř,ení. 

Druhá 'Otázka; jíž spIsovatel věnuje :p!OZOf11'OtSt, týká se výběru r:ůZJlých 
Jnlhú :úř'e-dnikú , v Amerioe'. Pr10 n.aše přítomné poměry jest zajímavo, 
}ak ř,eší spis10vatel p 'o ž a Id a v 'e k o od lY o r TI i ci v í ve státní spTáviě, 
Vycházeje z úvahy !O složitosti a rozmanitosti životních relací, na 
kt,er,6 státní správa má půsohiH, ,uznáv .... &) že ďnešnÍ stát p'řes to, že 
vz>dJěkiní s·e značně rozšířil.o" ()dhornÍkú poťře:IYuj1e. a to mnoho. 'Správně 
zd:ťtraZI11.1je, že ší 'řenÍ viě:dění lI1ezba\'Í svět potřeby .od'b.orníků, naopak 
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\'ša'k 6m více ".ědomo·stí lidé nabudou, Hm vice budou potřeJbo\"ati 
skie'b t,ěch. kteří .nejvíce védí 10 jed.l1otlivých 'Př,edmětech . . Tím \r.ke 
žer.r,á na aJmerické p()iměry, j,ežto v amedck,~ v.lád!ě ,užívá se odho.rnik tt 
\" míře obme~ené. Totéž vytýki městské spTávl~. 

Prohllémy p-olitkké, . kt'eré autor 'r-outavlě Ip,noibÍr-l, nejsou snad "ý
s',e::!.nid .a'merické:ho žiV10ta v·eřejného, ,nýbrž jSlOlUJ to i naše pr,oblún~·. 
PIlOto slluší vítati překlad: ki1ilhy, kter.:5. jasně zIQ,d1povídá to, ca .,zčeřuj e 
hlaJďinu .našeho národního živ'ota. Kniha sa:ma pús:piě}e ZJ1ač.n:ě k . pro
h:-o.ubej1Í našeho p.o::itkkého vzděU,ánÍ a toho j>est si v zijmu InáradnÍm 
přáti . Dr. 'Bohumi"l Kučera . . 

K.nn~y ;a ikJniho'v'I1Y. R'oČJ1ík 1., 'Čís. 1. Redig',ují dr. Zdeněk TohoUi:<1 
čl dr. Jo,s.ef VOilf. Nák1. fr. Ř.i\"náč - (Sin'e dato !). - Z Dbsahu nutno 
"zpom1eno1uti ZlpfVU vtpominky dr. E. Axmana na JUOra Pohla, ,dál,e 
rdetát J. L,ešetického o poštovních k ni.ho vn ách, z literatury zm~í'nk a 
o kniz'c Čapkové \.a Vostr.·ovské- Čapkové: Bohemtall (Čech), Bib1lip
g':aphy a Lehárov,ě "Ahe·;::. indexu .,k \Ti ěc. 'katal'ogu Obch. a živnos,t.' 
komory \' Praz,e". Zajíma\'ý jest i program oes. ústavu hilbdi,ografi· ~ 
k Cbo. ·Př.Í'!=oj ,en:í 'bi!bliograHe }est yíce ,než kdéIJbylá, jakož i nesv°-d'č i 
o velké ' pé:či bi'b:ioa'rafické nedatov,iní čísla . ' Taktéž bych·om ·si pf.ál i 
II prv,ého čís'la '1110Vé1W časopisu \~ěCJ1Ý pr,ogTam vydavate"ů. Čao 

PIN)f. Dr. 'K. K,aď!lec: O,ěj:iJn;y veřiej:n:!h'j) prá,va vestfeánÍ Evro'P~ěi. 
P!ll(}f. ;Dr . . -A. W ,enJ1g: Př'kulČ'ka k obcho,dlnimu p,r,álvu. O knihách 

Mchto budle. po,dán :r'ef,erát, až vyjdou Bplně. 
Dr. E d IU a rod B ,e:n 'e Š, p lD'vaha plOUtickJé,ho stranictví. 32 str. (Ob-, 

čansk, é knihovny sv .. 1.. Ř.ídí f. V. Krejči.VydáilloO péčí' ml,nisters!vél 
ško[ství a nir,odní ·osvoěty.) 

V di()'l~lě. :kdy y,ešk'enenn tiš ,státní život jest přesycen politickým 
stranictvím ti kdy spo'r mezr Ipl"Oudari.átem hmotným, a proleta:'fiátem 
dLLševnÍm ve veřejné .spriv.ě hude . asi rozř·ešen def.~nitivně ku !pr:()isp-ěchu 
dlíŠe\mího 'p'P01uetadátu, Ipřkház1 vhod knížka na'š'eho mimistra zahra
ničních zá!l,ežÍ'rostí ,dra Eduarda Beneše o povaze 'politického straJnictvi, 
aby ll1e}en vysviětJLila příčiny, Ipoeliticki a 'mraVinícLekadence v naš'em 
st::ítě, nýh!rž zárovei'í, ,aby dÚr.az'o1lě fLl'púZ'orni.la lna scestl, na němž 
náš vnitřní státní 'život se pohyb-uje. . 

Spi'sek }est .rozdělen na třilčásti, ,organicky do sebe za/padající. 
V pnrní čisti Ipoj,e({:nává o krajním he-d.ostatku naší poLitick.~ kultury, 
jí v:adí 'hlavně nes:oustav,llJ(}st a o 'P'odstaté demokracie, ktewu rozumí 
společno'u sousta.vu, kdle s'e musí každý živiti 'prací svých' rukou. Oo~ 
vú,zuj:e. že v dOKonaLé! demokraci~ musí býti takov,é instituce, lež lby 
nutL'ly kažďé:ho praoovatJ 'a zárov,ei'í hr:iti IpadLl IIH řízení orgčmi,sace 
spol,e6enské, ,na správ,ě: společnosti. j.fnými sl'ov)', crby. tUl !b)'la 'S P' r á v a, 
J1ikol~~ vLád a !1idu~ Nezáleží ovšem vždy na institucích demokrati.ckých, 
nýbrž vž,dy 11 a II i d ·e ch, t.akže problém demokraciJe jest 'P'rob[é111'~m 
mravním, 'p:eboť jdte o vyhofení a výchov,u llidí k demokracii. Celý 
tento mravtlÍ 'PľOb~éJm 'uejl.éplť 'i~ustrttje :politické stra:.nictvÍ, na kteréln
jest založ'en demokratický reHm. 

V druhé části }edná autor o psychOillO:gtÍli !strany a straníka. Zdů
razňuj.e význam mass v demo:kratick6,m státě a tu .ok'OJ:nost, 'Ž!e .s:e 
jed'notlivci zno va'o cení ,a zatlaču}e jich ~ndividual3.ta, takže rozhodnutí 
o obecné vůli 'děle s'e 'Prostě majiQr,~t'ou. Z to·ho po·d.á:vá se celá m e 
tl:.olda pclitick,é .práoe: v 'Š. 'e o 'he c n ,é. r 'o V·ll é :p Li v 'o hla s o v a cí :-9 IŮ
sl 'ed!l1 lě v 'e ,viŠlec 'h ot:í.zl,ách .a zásada v ,ět 'šiny, k 'níž 'př~piO 
juj.e se zpraoov.ávání mass dJů,"ody jhnýtrni nežli rozumovým.1 za účelem 
d::J.saž:enÍ změny paJnujícich s'p()le6eu9kých .institucL a uplatnění stranoÍ
ckých z:íjm:ú. SpTávně akoentujle S:pi'wvatel, že ďú,ležitým prvk'coml stra
nictví }est 'boj lna záld,a,d;ě ll1áZ(}1"OVléihlo . s polle čenst vÍ. Na. to 'p'řicház.i 
k analyse psychooo.gk 'Straníka a roz;e..z;nává 'dva zV11áštni dulševní stavy, 
kteri vyzna'č,iU,jí vždy typického strmÍka, ' toUž }ehiQ in t e r 'e s () v a~ 
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n o s t n a tom, aby z:i s a rl y ' j 'e h ,o str a n y, i)b vl Y s k 1.J, t 'e<:' ',ll t~. 
P' r a v d i v é, a hy IP r a vd a j ,e h o str a n y Ib:y:l a j ,e d i'O o u. p'ro tož,e 111 á 
Z to' ho hmotný 'O 'eh ,o jiný proslpiěch. DruholU složku p'Sycho-
10'g'i'e stranika tvoří .I.á s k a 'k ,e IS tra ITl tě, úd nÍlž ,oóekává, že jedi,ná 
dov,ede spl'niti }ehlO ideály 10 org',anisaci ,slpol;leČlno,sti a národa. 

Pokud Jde o znaky psychologfi,e Istra.ny, zjli.šťu}e avtor tytlO: " Pře
óevšÍm. ž'e strana }est aDSIO[lutist1cká a despotická, což ji činí ne
listulprnou, i1,esnáš'eUvlOu a. farnatkkou. Z tě chtO' p!osl 'eďních va,astno,s tí 
poldtické strany pJyne j.eji neob1,ektivinost v 'pt09uzovlání ji.ných, úžasn~ 
r ychlé zaplO mÍ,nJ.!IÍ vad a srpatných <čÍlnů' odpůr oo vých, jakmiJ~,e t'ento 
stranrě se z jakýchklQJ,i drtlV ,o,dů přubMží.. Dá/k .neulpřímnost a pokrytechí-. 
Vada stra 1ictvi. spolČÍv i i v tom, ž'e straníky odnauču}e střizJ.ivému a 
samo,st atn,ému m'y"šilť'ní. J akmne I§tr ana plHlvlliastní si n'ectno,st néXprost é 
neo1bj,ektivnosti, kterou, provozu}e lpak i vlěd!om~ p'řechází k,e lži, !damu 
a 'podvodu. až str;:wa 'Přijme zásadu machinveHsmu za svou a prov,ede 
~i l i v praxi: žádný Ipro'stř'edek jí ,není §ptatt.ný v boji o hlasy, 10 plOčet 
a nezastaví s,e ani p'řred obiě-továnÍm llidí. Tato 'psycho:ogie špatné: demo
krade a špatného strai1,ici:ví }e 'př,edevšim p'sychoJogií jejího t i: s k ,u, 
Jenž }est zľcadJ'em cel.éo stran)'. 

V p:oSlllední 'č ásti ,probrány Jsou. neblahé: 'náslledky stranickéhv ducha. 
J.est to s'es Ulf0v,ě :1Í v,e'řej.ného mÍJnení, tisku iI jednotlivců, n'ejhrub'ší 
vls,obnÍ so.hedv.í ,a cynismus u straníků, kt,erý' diove,de ubÍJjeU skui:.eČiné 
ta:ilenty a vyi1ikající duchy. Nejtěžším násl,edkem 'špatn1ého strani.ct"í 
lest mravní a poJitická dek adlei1 ce, v níž :umírá idealismus InárodnL 
Uv,edenými nrectnlO'stmi stra~nictvÍ rozdwbuje 'Se národ na ,nesoudržné 
atomy .. které mezi .s,ebou v'ed'ou JJellu'm ,tnter 'omnes, amž rozmrh:á !se 
nejcennější lenergie námda. kterlé. mo,Mo b;ýti používáno ' k podnikům 

. oe~onáTodním. Oůsl ed·ek z cellkov,é, povahy dnešního stranictví p lyno,ud ' 
}est t ,en. ž'e ,elita n álrod'a jest tlač,cna z;e stran a 'pr.oH stranám. 

PříčiOlOIU vš'eho jest maLí mravní a politická ,ú roveň národa. S touto 
stává se demokracie šp'atnou demokracii,. A'by se docíJilIQ pravé, d;emo
krade. k t'Om'Ut }est ťňe'ha vycho'v,ávati demokratické. vrÚdce a massy. 

Spis,ek d ra Beneše není sice aiter,ární novinkou, máme-li na zřetťi1t 
}eho obsáhl1ý spi,SI "Stra'nictví" 'p:ř,ed v.ilko1.t vydaný, avšak jako lidová 
pubJiikaoe vážným rč ,Íinem za :p'l"'ohl,ou\hením politického vzd.!ělánÍ n~jširších 
vrstev. BIQJhatost rpo lstř,ehů a zdůrazňování psychollOgických 'elementů 
stranictví obnažu.j1e z á;kladlnu dnešního stranictVÍ, kter;é; tak konsoJidad 
lI1aš,eho státu zdržuj-e. Spis'ek dra Bene'š'ť chce 'právlě. yyburcovaU širší 
v1e'i",ejnost z pwtin.árodního stram:ktvÍ a kdyby toho .bylo dosaž'eflo, 
múž'e býti a'utor slpisku siplokojen. Sphek dOlporll'čuje činnost autorova 
v zahrani'čí , a jeho jmé;no, Í akž'e netř,eba zvláště v}"bí.zeU k lehů sbdiu. 

DT. Boh'umiJ Ku(:,era. 

Zprávy. 

Rdorm:a tnesÍlní:hio ť:á:diUi. Záko,n Zle dne 18. rprosince 1919, ,Č. 1 
sb. z. a n .. 'kt,erým s'e mělnÍ !flrelder,á U'sbnov'ení trestníhlO řádiu z 23. 
kv~tna 1873, 'č. 119 ř. z. 

Kdo Čleka~, ž,e dojde k vydání nového trestního řádu, neho aSp!o,ň 
k ifdormě oelých Ipartií, blutdíe zkl.amáin. 1 zde nasi:olllPlena cesta l11e
patrných op r av, .kterél týkají s'e ustanov'ení různých paragrafů, tres:
ního řádu: élJ mají za .úČtel vyhovJěti ,n,ejvíoe tisnícím ,nedostatkům', ne 
sn<:lJdl Vre struktuř'e oelléiho tr,estního ř. árdu, nýbrž ,riedostatklum, IplynoLi- . 
dm ,Zle státního !p,fevrat:.L a, oellét J lnešní si:tuace. 
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