
L i s z t: Das Vmk:errlec'h't. Systematisch' dargesteHt v,on Dr. franz 
v. Liszt, 10. o. PrlOreSlsor dier Reťhte der ' Univ'ensitat Be!rQi'n. Sne, um~ 
glearbeitet'e Auf'llag:e; Unv,era1ndertler Neudwck. Be'ra:~n 1920. Vedag ,non 
Julius Springer. Str!élIn :561. - ProsfflU,liá., Inla německý'ch !univerrSitách 
nejvíoe použíVaJnlá UiČlelblnide mez~nárlOdníhlo 'P'ráv,a nlOvě vyš1a; telntokrát 
pouz'e ly př,epr:élIooiVélIném IOtisku z r. 1918. Dílo rlOzdleI'eno jlest vedle 
úVlQldu Vle 'Č'tyři knihy lal příJlohUl, 'Ohsah'uJící text desíti mezÍ!národních 
smluv. Změny, InaJsrt:,aJlré v mezinárodním Ip,rávu míno,Vluu konferencí, r11'e
diosly nlejmernsí plO'ZIO.l1nlOisti. Na .zák,1aJdní vadly kni'hy USlZtlOIVy - lP'ří
liš!nou dletrai1nost a Inelp!ř'e'Medn6 liOzlčll leně:ní látky - poukázaJ již ,prof. 
Hobza v Př,edmauvě k svému "Pr.álvu mezřnánodnímu" r. 1915. Spiso
vatel alni v tomto ISměru :nFČle'hlo ,na uspořádání látl<;y nezměnil. V zMedem 
k vy's'oké oeně (:s dlop,r,alV'ou př.es 50 .. - K:č) př1ekvaJPuj 'e hídná kvahta 
tl,a'P'íru, har . 

Zprávy. 
PrlOSlemi'l1lálřie lna naší ~akuHě. Jest · opravdu trapno posdoucbati kOJli

krrátle zkoušky z ,práva IObchodního, směnečného, z ř'íz,ení civi,l,ního- i tr'e5t
ního, a viděti, že kandid:át :nemá nejmenší zna,~o'sti praktického života 
p'r,ávnrho. MUiS'í odlpovídati l11a těžké mnohuy 'Otázky te()rretickO-p'rávní~ 
a nleví, jak věc vyp'adlá v lžiVlQltě a ve skut,ečnlo,·sti. MI) uví 'O tras'sát;ovi, 
taSlSélIntovi, nemittrentlO'Vi, indolsls,at,á'ř'i ,at&" a nevidé1 směnky, musí 'vyjme
nov,ati IllláuležitlOlsti vkbdní .listiny, všeoibecné i spedeIlllí, a nevt jak má 
si v,ěc p'ř'edstaviti, mJuví "Sle ,Dr Od1vIOM,nÍ, do vo:I,ání a stížnosti, aJ..e výr·oky 
}s'OiJl iblO'hužle,l víoe méně dokonaJ1ou r:ep'l"odru,kcí litografií nehoo zákona -
rep'rod uk cr JJrezžii Vloh. . 

A p1ř 'ece jak JlehIČle}i, radostněji a ú Č leJ ln ě j i by 'se učilo, když 
student viděl Ihy pnáMní Inormu v ži\~otě, viděJ hy raison ďetre ,us ta
nOVlení, jlež kolikdt'e mus,í - 'neibrojme , se to'ho 'SIllOrva - n.adř'íti! Prak
tické ,proOv,edenÍ? V'e~mi ·'Sllladné. J,est mútno· tplouZ!e -~říditi proslemin áře 
jrednotJivých discip:lirn . . Zatím mohli by tQ snad býti: z práva ohchod
ního a směnečinéhro, tr,e:stníhio 'ř-ízení, civill!ního řízení, spr,ávníhQ 'práva. 

Pno IprrlOlsleminá'ř' 'práva ó;])c'ho·dlníhlb a srrlěnečnérhó bylo ,by (l1ut!1loJ 

vyžádati si ,od' .nektleré z inašich Ibra'nk v:šechny Jistiny, s nim'iž v o'b
chodu banka 'p'řichází db sltylm,a jistě by ,ná'V'štěVlnÍ,ci hyl i ;() f'Ormál
ním 'žiVíOiě olhc'hlOdním a Ismělnre'Člném in fo rmov;áln i d~()rstateóně. - Stejně 
by to:mu mohJo býti i u IQistatníc'h- :prlOlslemin.ářlŮ. Jistě nejvyšší soůď i nej
vyšší 'Spr.:l,vní s·oud, i 'Slondy jiné mB,y by dosti mat'eriá~u, .na němž Dy se 
studentům mohlI ukázati aspoň typický průběh jednání IOd počátku až, 
k ,nejvyšší 'instanci. 

V iPfrOls'eminá!říťh Iprohíraily by "Se .ovšem otázky fo r m á[ ln e 
p r á v n í, v slemÍ'ná'říc'h1 plak po většině otázky ' rn a t e r i e ,1 n ě Ip r ,á v J1 L 

Ned~i()Iu'hlo tomu, 00 Ůls[!a'Vluva:1 ,se všude velký :.tČ'it'el ni,rodů 
Jan Amos KomemlSký. S'llaVinOlstní 'řlečníci zdŮrazňova.ili vžd'y mimo jiné 
tu je'ho zá'sadu, žle n á ZlO r 'e m Illutrno se Účiti. Památka jledlnoho· z nej
l'epšíč:h' 'Čllenú na~eh'o ,nároida osJaví Ise nejkráJsněji tím, uvedlou~fi se 
v· liv·ot J,tho myšI'enky. ZI~lleží na vlŮH V'š,ech' -účastněných' čiriitdú, sta:
ne-~~ se !ak, na

v 
p~í v fakuUěv , zav,edení~ p:rosleminárřlů:, čímž' budle ~ea:ti-

Sr(I\'I,l'na c.av'l1a plram tech, ktlen s,e nedlorckah.*) ~.a'-

Přelb~led záJkonroldlárstvi r-e'piulbliky českolslovlenské'. 

NalříZlenÍ VlHdy rlep. :čisL Zle dne 13. září 1920, 'čís. 532 Sb. z. a '11., 

o 'JI 'ř i Ip u š t ě 'll í c i z o z le m 'S k Ý c 'h a k ,c i o v Ý o h S pl o i 'e· "" 'll I() :s t í 
p ie něž:n í c'h k 'pr·o:voz,()!Vlá1ní obchlOdu v tuzemsku. Cestoll1J na'řízení LSta
.noví se Ziásada - 'na záktlatďě zákiollM z 15. dubna 1920, ČÍs . . 337 Sh. 
z. ;a 111. - lžle ci.Z!OIZlemské ,akciov.é peněŽ!ní S'plOJečnolSti jsou vyl.ouče.ny 

*) Jak rSe dovídáme, !bude plříštím rokem ~plOřád'áno. plrakti.cké- cvi.6elú 
z pr,áva oo'chod.ního a Isměnečného iprof. drem Wenigem·. 
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z 'bankmnníťh a :peněžních dbidhlocLů v tU2emsku. Výjimk'Ou 'P'fip;~těny 
spo1leč,nlOlsti, kt'eré 28. ifíjlna 1918 měJy v tU.zlemsku své 'Odbočky. Při
pušt ěn í TI ad t,O vázéÍJno }es t zvJ áš t ní 'piřj'Máš k'O u spoj,e nlOu s řad oiU! 'P r Ů -
kazů a podmínek. Při'pruště,ní ISplOCleČ'I1lO lstí cizo,z,emskýeh' Jest p:ouz!e tem
por,41rnÍ (5 Jlet) a 'Qme~en'O zákazem z'řiZlOvati nové pobočky a 'Obchodo
vati zib!ožÍm. Přijímání vka,adrů j:est rovněž stíženo. Spo~'eč'flostmi vydá
vané z,ástavní ~Í1sty musí !býti pojištěny zřízlením z\TJl,áštních fondů. Ne
vyhovění plOldmí.nká,m slplOjlelno ,s nUGenou aikvidací podniku. Vyhláškou 
ministra školstvÍ a n;árlOldlní lO~v,ěty zle dne 15. zwří 1920, Č'ís. 542 Sb. 
z. a tll., 'P'r,O'h'1ašujle iSle Ip!Odl,e ZiáklO!lla z,e dnle 20. května 1874, čís. 68 
ř. z. (§ 2.), eírk lev č lesko 's ll lovansk ,á za círk1ev . stát,em oznanou. 

N a:řÍzením v:M,dY r,epubEky Čres!wlslov,e.nské ze dne 23. září 1920, 
čís. 543 Sb. Z. ,d n., z~řizu}e se Ist ,á 'lá k ,o-mis le 'pro určování ,ob
e hod n í c h hlO cl 'll 'O t Ipro Istati.stiku zahraničníhlO obchodu. Ku 'P ro -
ved,ení zákona z 18. září 1919, Č'Ís. 518 Sb.z. a 'no nařizujle iS'e: Při 
Státním Mardě statistickém zřízena komisle Iplro ur'člO 'v, á'llí obchodních 
hod:not. Zjišťujle hodnlOtu ldoipir,avlOv a,ných' ip:ř:edmět,Ů! v olbch!odě :zahra
mC!l11m a 'prrov,ádí 'sro,\1inávaC'í iplráoe 10 stavu zahraničního 'olhdhIOdu, O< změ- ' 
nách, j.ak co do hodnot, tak ,00, dio množ'stvÍ i druhu zlbroží. 

N a'říZlením v:l,ády f,epub1iky CeskrQ:s~lQv,ernské ze dne 23. září 1920., 
čís. 545 Sb. z. a '11., vyd;áiVá s,e nový 'ř ád O z 'e m s k é a o bile c'll í 
d .á v ce z P' ř í f Ů s t k II 'h od!n1O t Y 'll ,e ni o v i t o ,s t í 'v Cechách, na 
Mo'ravě a v'e Sn.e.~sku. - V T,ámci zákona zle dne 9. dulbrna 1920., Č'Íls. 270 
Sb. z. a 'll., o zvM'št'11íc'h oipatlř:e:ních v o'bloru ,samolsprávy v Čedhách~ ~na 
Mor,avě a Vle S:'ez'sku, na1řizujle 'Sle vybírání 'prog,flesivní dávky z plřír.ůstkij 
hJ()ldnlOty :nemovitostí. Přínůstk1em hodnoty rOlZumÍ se frOlZd:w mezi cenou 
zcizovací a cenou 'llabyvac'Í. Dávku IpU,atí zcizitrel" pOiUze Plod1plŮ:r:ně rUiN 
nalbyvat,d. Vy'bír,á'ním 'pověřen v Č1erhách zemský inspektorát p'ro vybí
r.iní dá\TJek, ve větší,~h oibdch můžle vybírání 'Sv ě ř'it i s'e · obcím. S'Oudy 
mají spo~uplůsoibiti ~Mnamovlá:ním l<Jnihmrně prov1edených plřrevod,ů vlast
nictví k 'nemovitostem. VýnlOsu dávky po odečtení r'ežijnÍho 'P'Hspěvku: 
p'oužijle Is'e pro ~emské fondy a pioJd,adny obcí v ohvodě, jich:ž Ipiřievod 
s'e stai1. (P,oměr dotace zemskélho fondu a 'poklaJdJen 'Ohecníreh' 1: 1.) 

N alříz1ení vMdy ze drne 12. října 1920., ,Ns. 575 Sb. z. a n., a:by Ipr'o
vleden lb yl 'S 10 U Ip i 's z a m ě IS t :n a ;n C IŮ n a z a b ran é m pi ,o z 'e m k 10 -
v .é m m aj le t k 'u. - Aby hyh zjredná,na ,statistika a pn), plříprad:né ná
roky !pozděj.Ší, nutnlO do 5. prosince 1920 oznámiti p'OIz'emkOlvému lÚ'ř'adu 
po6et zaměstnanců lna majJetku po ze mkolv,ém , kte'ří pod~é'hají plensi}n ~ 
povin:nosti p!Ord[le z,áklOlna roku 1920, ČÍs. 89 Sb. z. a n., dál,e plOčret pen- ' 
sÍlSÍJŮ tlla tomto maj'etku. PlOvinni k této o'hllá:šoe jlsou osolby na zahrané 
nemovitosti 'hlOslpoda:řící, n'e!b1O jrejich :úř,edlnírCi a p[lnomlO'dníei. Nes'P1'11ě,nt 
této 'povinnosti tr,está Plo~itický úřad I. ,stolice na návrh PIOZ'emkového 
ú'řadu pokutlOu až do 50.000 K,č. a věZlením dia j,ed,nlO'ho mě,síae. 

Na'říZiení vMdy Zle dUle 12. říj lna 1920, 'ČÍ:s. 536 Sb. z. a n. 101 m ěH ě 
n a P D cl k a r 'p a t 19 k éRu s i a na SllOv!e'nlsku, plOkrud tam nebylio jrešte 
O'NoCko'vánlO. - Zákoln:nou měnou v těchito úZ!emích stanoví 'Se koruna-
6esk,QrsPuoV'enlská. Pro směnu hlotiO:vIosti: lbaln~oV'ek ne1<iorlkiO:vaných' Inebo 
rumunsky koJkovainých stanoví s 'e zvláštní IjJioměr prř'epolč'ÍtacÍ. Stelně 
tak Ipro poh~ledávky a závazky, prlO vkLady a .daně lSrt:át'l1í vznik1é V' rrŮ'z
ných čalsových olbdobíCh. 

OpaťřJením SMJ,ého výboru 2e dne 8. říjlna 1920, čís. 578 Sbl. z. a 
n., rOsvobozuj'e 'S'e 'p!Ů j 'č k a mě IS, taB r a t i s~' ,a v y v1e výši 50,000.00 Kč 
od p!Oiplatl<Jů a titr.ům tét!O půjlč'ky přizná.vá lSIe sirotčí jilstO'ta. 

N a:říz'ením Y~ády Z!e dOle 23. října 1920, ,Ns. 581 SIb. z. a n., z'řizuje 
se c u ker II í k IQ m i'S le, a!by j,ak!Ožto lOr:g~ á,n státní blděla ,nad výroboU." 
zásobováním a 'hOrs'plOda1říe'l1ím cukrem. V1eškerý nezdaněný cukr, jakož 
i cukr přic'h:ízejíd z ciziny, jest pod z.ávěrou čl, .n:elní miOž,no jím bez, 
souhlasu komise nakládati. Komi:s'e skMdá sle z 24 čIlJenů: 8 pěstiteLů 
cukrovky, 8 z 'pTrůmysa!níků cukrru ,a 8 z kjolnls:ume,ntů. Přiedls'eda VlOlí se 
z !p1lťna komise. Náklady komisle IUťS!OJU tov;ár.ny na cukr. Sipory IQ účto-
v,ání a vybírání IpIllatů mezi komisí a jred~lOt1ivými továrnami rozh'odule 
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rozhodčí soud. Př,edseda tohoto soudu j'est jmenov,án ministrem financí, 
dv.a ~:lJe:OIovlé j:slOu voJleni komisí a dva jmenuje súčastně'ná strana. Řízení 
soudu Hdí se 'př 'edp'isy c. ř. s. o soudech rozhodČ'Ích'. Proti jinÝm opa
f,řením ,a rozhlOdnutím komise liZle si s,těžlOvati k příslušným minister
stvum (§ 22 t. n.). 

Na!řízlením vMdlním Zle ď:nle 19. říjlna 1920, ČÍs'. 587 Sb. z. a n. u'pra
vují sle Ulsta!OIoiVte:ní 10' 'p 10 lpi a a t k o v é, m e k v i Vi ale"ll t u ;na: desíhletí 
1921-1930. Piřizná:n má býti ma,jdek mo,vitý a :n'emovitý !plOd1e stavu 
1. ~ Ied:na 1921, jienž ;nálle'ží Iprávlnickým oSlObám o. nalNZlení stanoví se poJ
d'rohnosti Ipro oC'eňolv:ální Inemovitostí (§§ 7-16) a movitostí i(§§ 17 
až 24). Osvoboz1eoo od d;ávky jtest jmění ISIpoJků, a ústav,ů k účdům vy
učov,acím, dlOlbročinným a HdumL,ným, 'PlOkud: toto j mění S~Olu!ží tplOu'Z'e 
těmto ,úČle,]Ů;m. Mimo to jlSIOU 1Od' ,ekvivaautu osvobtoZleny spol!ečn;osti, 
pokud 'stpIOI: :eč'enská sm11()uva ibyQa :UlčÍiněna na doblu! menší 15 let nelDIO' lna 
uoživotí lúč:a:stníků. P'ř'iZ'n,ání Ipodává sle u finan'Činí'ho, úřadiu I. st'Ollioe 
místně p!řísa:u 'šnéh1o. - Po'dlle phzinCÍlní tQ,hOtlO vYměřujle. s'e plOtom rO'Č'ní 
d:ivka, tSpbtná V1e st'ejnýc'h' :čtvrtLetiilích' Jh'Ůtá,ch. - Pokud nebude vy
měřen IpOipa,at'ek nl()vý, jlest 'P~atiti tpolpbtek 'starý, Jenž bude ovsem za., 
po,čten do výměry nlOlvié. 

VMdním na:říz'ením z,e dne 19. října 1920 Č'Ís. 588 SIb. z. a n. tpfi() 

Čechy :1. 'Č'Ís. 589 Ip'ro Mor,avu stanlO'ví 's'e vý\Šle Š k o ~ 'll í ll' o ' pi 'ř í s p ' ě v k u 
ze jmění ;p'odrohenéhlO plppIT,a,tkovému ,ekvivallentu. piřísp'ěvek tento !Činí 
v obou z'emích 2010/0 fplOlphtklOvého, ,ekviva:lielntu. 

N a'řÍzlenÍm vM'd1ním Zle dne 30. října 1920, Ns. 592 Sb. z. a n. 'pro
v:áďí s'e z,ákon 10 's čít á ln í ~ i d u (z r. 1920 Čí'S. 256 Sb. z. a n. -Stí
t.ámí [jdu :p'ro:vledte s,e pod[le 'Stavu v půllnoci z 15 na 16. února '1921. 
táni" to~o řídí ipohtické úřady, lna S:lJOvlelnslku a na Podkarpatské Rusi 
'administrativlní vrchlno.sti. ObCle Ispolup!Ůlsoihí a pomáhají těmto úl1adům. 
Bude Ise zjišťovati zlejmé:na: 'pl()hcr'aví, rlOdinný 'sta,v, ' věk, dlomovlská pTí
slušnost, národnolSt, náblO,žlenstvÍ a IplQ:voiánÍ. V ohcíchl p1řies 20.000 o!b-yv. 
provede 'Sle mimo to soupis thytů. S~ítá:ní prlOvádí s'e }ed/nak archy 
s č i·t a c í m i, jlež vy1p[ňuj:e majitel !bytu, jtednak P' o' P' i s n Ý m i archy, 
jež vyprrňuj 'e ,sčítaCÍ komi'Sa'ř. - Za účdem 's'čítá:nÍ Udu budo,u, p'rove
deny !piřípravy v 'otbcíc'h, hudlQu jmenlOv,áJni sčítaCÍ komisaři, IOsoby t ,o 
p~,no~teté a svépr,áv'né, kt,er:é 'Poskytují záruku, žle p'rlOvedlOt:.t 'Plfáce sčí
tací svědomitě. Sčítací komisa'ř dOlstéline ~'ť!gitimad a jleho, 'P'0 vin'l1o stí 
bude vyzvednouti sčíta,cí archy, ;plř:esvědlčiti s,e tO s:právnosti údaj:ů, po 

, plřípadě archy ,polpi'Sill'é :s'ám v)'lprr'ní rpiodie' lútdlajů: majitel!e bytu. Udaje 
o národnosti musí !býti :zva,ášť Ibled1ivě r,evidovány. Jlest ' otb'z.vIláště :sta
JlOVlenO, že s'čítacÍ komi:sa!ř Ismí mělniti ,útďaj o národnosti jleln tehdy, 
když jd!e o. Z:ř:ejmou ll'es1pr,áV'ilIo'St (§ 20'), a i tu olslolba, o níž' jde, musí 
změnu potvrditi ,svým Ipl()dpislem. - Všechen 'S lč'ítacÍ mat'eriál, plOdrobí 
se h:n'ed po 'skonČte'ní Ip'r,áoe r 'e v i si. N ~ j:ejím výs~:edku záleží potom, 
zda: má se :S lčHání v j<edulO't3.iv,ém tO!bvo1d/ě 'ptrolv:ésti Zlnlo,vu (Ha pf. při :zá
'y,ažnýc'h In!eslpftáVin'Dtstech a !plOlď.). Na zák1,a:dě p1řlezklOtušených' 'obecních' 
přle'Medů 'Slestaví ,úřad :poEtický (piO tpHp:adiě administrativní vrcll'nost) 
ip1ř'e'Med ,oknesnÍ. Jeden ,ex,e!TIP~á,ř 'Po~[:e ,* i h'ln.cd! :státnímu úřadu stati
stickému. - Mat'erÍ:Í/l (archy IsčítaCÍ, ipiř 'ehiledy \oheoní atd.) zašlle :se 
Statistickému ,ú'ř'adu na jeho žádost IplQ:zdlěji. N ák11ady na :SlČ'Ítání hradí 
stát. (Pokra/člQvá'Dí.) 

Rledak,(:tní ISldlě1ltmí. Příští ČísJ.o vyjde 15. ,února. Jak se nám sděluJe 
z Chrudimi, ibyQlo, IOmY[lem v refterláttu 10 Is,la'vnIOIsŤ'ech Viktodna Koroda Zle 
Všehrd u v'ede no, 'ž'e :s~ , avnlOlsti v Ch'rudimi ptolř!áJd,ány ,, 'p:é,čí 'Občanského 
klubu a Akademické'hlo ,s,po[l(;u". Má !býti: "péčí Literárního kl:-.ltbU 'a 
Spdku akademik,ů chrudimských, za úč'a'sti 'pr,ávníků ,chrudimských ,a 
města Chrudimě." - Pditické Istrany j:ako 'P'r,á,vlnické 'Ois'olby. V IplOsiedlním 
čí's~le ve st'ej!il'ojmen:ném 'Čillá:nku zŮ'sta10 vinlOu velmi vadné'hlo rukop'is'-l 
několik rušivých tiskových chyb, kt.eré op'favu~ leme. Str. 55 'ř ' . 17 !'S'hora· 
mí'sto (13. UsL, S. z. a ln. 37) 'čti 13. 1 i ,s t. 1918. Str. 55 Qo.l'e místo 
,.,j:nlstauCle" čti "i 'll s t i t u c 'e". Str. 56 iř', 3 ZldoU'a místlO "jistě pt() 
jiné, 'strá:noe" 'Čti "j ,e š tě". Str. 57 !ř. 9 zdd:a místlO ,,'ethický dt" ,čIti 
"c í [", v plOznámC'e čti "BaEcki: Parlamentarism". Str. 58 v 'PlOzn.ámce 
čti (f.3 zdola) ,,1 lex impterfata". 

Majdt'el a vyda:vatle1 S. C. P. VŠlehrd:. R,eda1kto,r R. Rauscher. 
Tdls'k,em štorkán a s'pot v Ž.ižkpVlě~ Husova 68. 


