
)fávnické vědě, ale i sobě pn 
vnické fakulty u mostu Sva
Lsvědčuje tomu předně nízká 
)Valy čiperné ruce tesařů ' pro 
lt auch der Verstand «, je asi 
se z článku v »N ár. Listech « 
pOldrobností. Autor, patrně 

jící se za šifru K. Z., připo
ž šťas tně za námi a jak po 
zvláště když se sice v'šechny 
Kotěra zemřel. »V elké věci 

kutku o velkou věc. Univer
=1, což ovšem nemusí znaine
isíc let . Stavba je ·» nejm éně « 
ek a rok stěhování, dočkáme 
:) za 8 let. Po tu dobu 8 let 
, což je prvá výhoda a druhá 
a t3.k »v době b ytové nouze 
.1stiti se zřetele «, jen ovšem 
čení stavby. Když se sta,vÍ 
rový palác pojišťovny na ná
a půl . roku je vystaven z be
fortem. A bude státi 23 m\1. 
ká fakulta a r ektorát, přijde 
'ázdnily kasy republiky, r Olz
'ční položky po 10 mil. Kč, 
'áno pro právnickou fakultu 
: bude stát vysl anectví v Bě
Duhé d okončení M N O v Bu
tL leteckýc h kasáren ve Kbe-

tedy komfort university se 
jmé. Ubohá »Alma Maten:, 
,vinen. Možná, že Vy byste 
1 naší kultuře a právnickému 
Lm pouze - hubená almužna. 
lVy untv. budov v Brně, nás 
(ll vděčni. že nás trochu vy
" dovolíte, aby pisatel těchto 

~gyně, hlavně pro venkovské, 
pražských vysokých škol ve 
,tavebním družstvem Obrod-

Kolej posluchačel~ vys. škol 
opatřiti nemajetným student
ré a příj emné prostředí těm, 
10U tam úplné zaopattření za 
í zříditi nadační místa. Pobyt 
lOspráva dívek spolu. s ředi
teré by nejlépe vyhovovalo 
,jen malý pensionát pro ženy 
í nejlépe ta dívka, která ce
Poněvadž náklady na stavbu 
ružstvo každý sebemenší dar 
i zápůjčkou , n()lrmálně zúro-

L 

y práva věcného, dědického 
práce vzbudily veliký zájem 
tvo spravedlnosti bvlo zahr
aborát práva dědického jest 
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úp lně r u%.e brán . N a no vé vydání práva dědickéh o žád il mi nis ters tvo spra
v edlnos ti , aby byly předběžné př ihlášky zaslány k záznamu presidiální 
kance l á ři m ini !': t er stva spravedlnosti. Cena bude činiti. přihlás í-li se do 
sta t eČn)T p očet ini.e resen tú, 7-8 Kč za výtisk. Zbývajíc í elab o ráty, totiž 
p rá vo rodinné Zl d ruh á cás t práva obligacn ího , vy jd o u ti sk em j e š tě to-
hoto r Olku. V· 

LITERťiTURll. 

F'evue du d r oit public r oč . XXIX. . č. 1. leden, unor. bi' ezen 1923. 
G. J éze tu publikuje čl án ek »0 aplikaci pravidel soukro m o právních na 
jLCli( .: 'cl · :Il!n~ nebo sm luvní projevy vůle v eřejného právac. Vychází ze 
zá~acly, že ~ v c ,'e ř cjném pr ávu fr ancouzsk ém n ej sou ap lik ovány sam otn é 
t ex ty o l ,č . z. a ji ll ~' c b zákClnú so ukr . pr i v a . . . , ale insp ir uj em e se pouze 
všrobec l '::;111 i zá s adami, kte ré č iní t y to texty op rávměn)Tm i, a spo juj em e 
j e s 1ll'71Jy tn ost m i pr:lV iclclného a nepi-etrž itého fungován í vei-ejné slu žby « 
ukaz uj e p ak na bo haté snú šce judik'atury, j ak se ot ázk a vyví jela ve F ran cii . 
Ta j e patrné kapitolo u z n ového chyst aného vydání spr ávního práva. 
L. Dq.; uit zko umá ;, otázku k oexist ence o,dpověd nost i st átu a osobní od
povédnosti fun kc i onářú«. Tél ké ten t o č lán ek je bohatě dokum entován 
n~jll ovčjš íl jud ikatur ou. V přehl edu jud ikatury Státn í r ady n ejzaj ím a
vější je studi e G. Jéza o všeobecné t eo'rii kompet enc e. V úst avním pi' e
hl edll pl11--lil, l1 :~ Barth élemy zp rávu pod'a n o u pos lanecké s němovně o vo
le bll í p ovinnos ti. Stať je hojně opatř ena pi'ehled y a statistikou ze 
všec!: takřka zemí evrop sk)/ch. Zaj ím avo je, že pokládá celou naS1 
ús t a\' li za ",: llikající dílo ( str. 127) :.t náš Pl·íJ.;:lad vo lební povin nost i do
ražen) sta ti stik o u, uv ádí .i ~k c , 'J rg-um cn t svědč ' cí p ro vo lební pov innost 
( str. 143) yyt)ik á mu však , že j est so udc i pon ec h ánu l1 klád a ~i pokutu dl c ' 
volnéh() uvážení (s . 162 poz,n .) él sám se pi- ikloiíu,i e zh r uh a p ři sankc i 
k sy~: t é. nlu belg ickému . 

Č . 2 . dub en, květen, červ en I 923. Článek t O vyko nu moci ' legisla
ti Vllí v čase« od J éza s e zabývá 100tázkou zániku bezvadn&ch aktů ju
ósdikčních a praví, že je logicky nemožno p o tl ačiti akt jurisdikční pro 
mmu]ost, j e pouze možno vytvořiti nové akty, jež j sou s to na
v r ~ltiti vě ci v pi'edešlý stav. Podobně u aktů legislat ivních možno 

kdyko liv je zru šiti pro budoucn ost , nikdy však pr o' minul os t. V přehl edu 
judikatury přináší toto číslo text zákona o reorganisaci Státní rady. 
V ústavní hlídce referuje Peška o volebním sou d u čs. republiky. Článek je 
de p lr.ěn úpln~'m pi'ekladem textu zákona. Obě čÍsl\a přinášejí v edle uve
deqých C:~l ft nk1.1 pi-ehled literatury a př ehled vývoje franc o uzské admíni-
strativy. . zpa. 

Masarykovy »Paměti«. Prvni Z: ís lo nov ě zal oženého čtvrt letního 
s b orníku histo rie našeho osvo boze n í »N aš e Revoluc e« přineslo prvou 
kalJitolu p'amětí presidenta T. G. MaS'aryka nadeps anou »Za války a ve 
válce 1914-I918« a datovanou srpnem až prosincem roku 1914. O jejich 
obs;,Lu, jenž dychtivě očekáván delší dobu, informovaly d'o,state čně denní 
listy. Pre~ident podává v nich své vzpomínky a vysvě tluje své plány 
i myšlenky na počát.ku revoluce. Nechce zajisté p sáti historického díla, 
jak { l!-'tatně ani není m o.žno člověku , který v událostech, o nichž píše, 
hrál význačnou roli, n~rbrž podává tu skutečně své paměti překvapujícím 
lehkÝL1 t=lohem. Proto lecco s pon echává jen hrubě nad.hozeno (na př . 
n ezo-dp'ov ídá hned n.a počátku jméno toho Srba, se kter}"m jednal o smí
i'ení mezi Srby a Bulhary) 8. ponechává historii , aby tyto detaily do
plnila Ji ndy YŠ;Jk opět nasa zuj e syté barvy v líče ní o jednotlivých oso 
bách t o p rvém setkání s drem Benešem) a často zabíhá i dOl minulosti 
(aféra Švlhova). Masarykovými pamětmi přibývá memoárové literatuře 
s'\'ěto \'~' c h státn íkt'i člen nemén ě v~·z nZl čn }; o statních . Ča o 
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Josef Pekař: Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. II. vydán.í . 
»Vesmíre 1923. - Prof. Pekař je ideálním typem konservatlVce, v ~eJ
lepším slova smyslu. Snad to čás tečně nese jeho obor s sebou (c.oz ,ovsem 
nikte rak neznam ená že by vš ichni historici by li konservatlvm), ale 
hlavní v áhu tu má j~ho individualita. Prof. Pekař má zdravý smysl pro 
historická fakta dovede oceniti s tinné i světlé stránky historický ch sku

. tečnos tí a orga~iSmtl, dovede šetrnou, ale obratnou rukou se.tříti vrstvu. 
kte ro \. vášnivá do ba z'ak ry la a zkres li la průvod,n í ~braz ~.lSt,~~I~ a doved~ 
náTll oživiti ten ob r az tak, že při dobré vůli m~)Zno pnbh}.l,t! se ~spo~ 
pochopení s kutečnosti, pro kter é p od zo rným uhl ~rr: n ynej s lch naz?r~ 
máme t i'·é!) é}, j en odso uzení n ebo p r o k.te ré n.en a}ezarr: ~ <?~p,rayedln e~:. 
Ovšem je-li p rof. Pekař shoviv;J.vý k mlDul~s tl , tlm pnsnejSl jek. pn
t cmno:::t i ; t u ustup uj e hi sto ri k a na j eh o m lst o se staVl l~?ns,ervatlve c, 
zdravý, z př esvědčení, který vášnivě potírá všechny chyhy, Jlchz se podle 
jehlO názoru protivn3' tábor dopustil. 

Prof. Pekař hned v úvodě p íš e, že zabývá s ~ v e své knize, vl ast~ě 
pro hlémem víc e národoh'O'spodářským n ež histOrickým . Vlastne C? Je 
n a ce lém probl ému hi storického, je pouze jeden důvod po~emkove r e
kl mv a t o j eště Mw'o'd v íce citový n ež věcn.); . Důvodem narodoh ospo
dá řskjm zabývá se p ro f. .Peka~1 až v e st atí ch,. l~te ré ),~ dnají ? pass lvech 
pozemkové reformy a poukaZUje . na to, ze steJn eho ucmkuI naro~o~lOspO
dářského by s e docíhlo za m enš ích obětí. Ob::,ahově možno rozděhtl kmhu 
prof. Pekaře, n a kritiku příčin a kritiku ná s l edků pozemkové r eformy . 

Pokud kritisuje příčiny pozemkové reformy, je kn.iha Pe.kah?,va !1 ej~ 
zajímavějh Dluzno jí ovsem v ytknouti" z~ h,m, ze klad~ neJv,elsl (1~raz 
na to, ze pozem ková r efol'ma. by la v prve rade o dplat~ u slechte za Bllou 
Horu znacne snizuje morálm vyznam pozemk ove reformy, ba dokonce 
zůst a~L<j e nep·okry ty dojem, j akoby dlivodů vécných a ideovycl~ t~ r;eby l?, 
ne bo á. spoň jakoby byly v mizivé menšině prot.i důvodům agl,tacne poh~ 
ti cky m. Takové hl edisko. věří-li mu prof. l'ekar, bylo by mozno n~zvatl 
škarohlídstvim" I k dyž připustíme, ž e v popřevratové honbě za vehkyml 
činy se v' mnohém př e stř e li lo a že zapol ení politické .J e často vdal eko 
pojmu uSlech t iiosti, nemuzeme upříti pozemkové re tormě práve j ako 
jiným popi"evratovým činům, třeba jejich výsle~~y , zů~taly dal : ko ~a 
naaéjemi v ne skládané, ideového podkladu, p OSltlVl11 vu~e prospetl .na
rodu a vlasti a touze uciniti svět lepší nez by l dosud. A prece t en dOjem 
si z četby histone: pozemkové reformy , j ak ji podáya prof. ~e~,:ř, .ne
ocl.!lcs('me. l'r-oL .t'ekař cituje j,ako prameny d enn l lIsty, a ' to jeste l1.:' ty 
stran nejvíce interesovaných" ačkoli je zřejmo, že tyto p.r,:n:e~y mozno 
dnes, uz uváděti p ouze proti a nikoli pro reformu, a to Jeste jako pra
n tny ~ s ý chologicl(e sn ad, al e nikdy věcné . . . ., 

Objevily-li se po této stránce, kterou,. máme-li ji nazvatl hl.storn, 
n;"zvcme ji historií dneška vl díle prof. Pekaře některé stíny, najdeme 
v jeho ostatní argu'mentaci' hojnost sv.ětla pro to, C? nám d?sud ~ebyl~ 
dc-sti jasno; co jsme instinktivně cítih, ale nevědělI. ~ned Je~o yv<?dm 
kapitoly zabývajl se ,»Slechtou poběl·ohol~skou ne~olJ, hl stonc~yml pred- , 
l-Coldady pozemkové reformye. Prof. Pekar dokaZUje, ze tyto predpoklady 
byly, k ,lesné, avšak nikoli, jak se d'osu.d oby~ejně uvádělo (3L správně)! 
že za tři sta let se příliš mnoho změm.lo. ne.z a~y bylo rr:ozno ~resta~l 
khvdy (když už je vyloučeno je napravovatI) pred. 300 lety sp-achane; 
Prof. Pekai" jde ještě dále a poukazuje, že náz'or, Jakoby konhs~~~ane 
stoc.tky dostala darem cizí šlechta" je chybný, neboť bylo to vetsmou 
šlechta domácí a ta jich nedostala, nýbrž koupila. N ~ní . tu .tedy důvodu 
an.i nacionálně citového) ani věcně právního k revlndlkacL Pokud se 
do~talcl do Čech šlechta cizí, počešti1.a. se ne , sice jazykem, nýbrž smys
lením. Prof. Pekař poukazuje t.u, že z řad této. šlechty vyšh lidé,. kteř,! 
působili na našem obrození měrou ne, práv.ě ~epatrnou~ . ': opravuJ~ s~e 
dobré zdání z rokui 1919, lŽe by nym netvrdIl tak urelte, ze pasly Je 
v n!árodním úCtu české šlechty víc než ,aktiv. Prokázav tuto odůvodneno'll. 
odmítavost našeho národa k č.eské šlechtě, dospívá k názoru: )Rozdílů 
světového názoru, jimiž liší .se šlechta od valné části národa a v nichž 
tkv·í namnoze hlavní zřídlo populárního odporu proti , n í, nevyt)rkám 
zde naopak háj~l bych mínění, že by propagace jejího konserv,altismu 

by la naší přítomnosti 
přeradikalisování, kt 
umně kOlm:ervativní. 
živ ly už u nás mám 
znati, a že ani pojmy 
Pokud se týče šlechty, j 
třemi sty léty přidal a k 
a že , uČlllil a-li co 
pro r eformu byla zac 
vratu zacholVává splen 
st aví ji už svou exi 
není k on se rvati smus, 
z c:.jím é: vou kuriositou" 
při zpÍ1sob i t. Pokud jde 
je, řad a na šlechtě, aby 
šl ech t ick)' původ pi- ílu 
k t er éh o se p rof. P ekař 

Napsal-li jsem v '· 
niko li výsledky p ozem 
Pekař zabývá se více p 
zcela vyhov uj e titulu ) 
ovšem stává se spis 
lati p ravdivého de jm 
přec e vynikající pol emi 
které přes to, že jsou 
při zna ti sV'ou chybu 
kniha byla nap sána, do 
liIŽ nepř[pouštějí pochyb 
p ro svi\i závěr, že poz 
n )Tch (, b ě tí a vznáší v 
a hlavní 1:1 čel knih y moz 

Publikací So 
áln : {l~ t av Če sko slov e 
imtituce p ro studium 
sten:tv a s'olciální péče. 
až J 922) jedná J. číslo j 
sledcích práce mladého 
v 'Sociáiním ústavu jest 
teoretIcké bla,dání, II. p 
pro soci ali saci, 1"V . tec 
Každý z členů , jmeno 
nistrém sociální péče , 
přihlá s iti se aspo:ú do j 
z teoretiků i praktiků v 
muže býti nejvýše 90, 
vaných byl nižší: 84 
v rámci své činnosti p 
V) pravenou čitárnu a 
Předsedou Sociálního 
1925) univ . prof. Dr. 
jímavé rozpra'vě o z 
i n s p e k t o r ů. Živnost 
troly rÍ1zných opatření 
v ti~k em vydávané zpr 
II entů pro posouzení 
aby bylo obnoveno 
vinuvšÍ se po úvod 
inž. J. Šantrůčka, ph 
ži, nost. inspektori'l. 
c h u l!řináší 3. číslo 
stéltisti _Kým oddělení 
Če~ko:::c.·venské repub 



>zemkové reformy. II. vydáni. 
m. typem konservativce v nej 
~ Jeho obor s sebou (což ovšem 
:or ici byli ,konservativní), ale 
f:- :t:ekar, ma z~ravý smysl pro 
vetle stranky hIst orických sku-

obratnou rukou setříti vrstvu 
i1vodní obraz historie a doved; 
vů!i m?žno přiblížiti se aspolí. 
rnym uhl em nynějších názoru 
eré nenalézáme ospravedln ěni. 
1uJ~sti, tím přísnější jek pří
, m.lsto se s tavl konservativec, 
l. vsechny chyhy, jichž se podle 

:abývá se ve své knize vlastně 
ž ~1istoric~ým. Vlastně co je 
e Jeden duvod pozemkové re-
věcn.:)- . Důvodem národohospo
t ích, které jednají o passivech 
: s.tejnéh~ úči~ku; národohospo
o [)::-:ahove mozno rozděliti knihu 
následků pozemkové reformy. 

~formy, j e kniha Pekařo'va nej
~~ tl.m, ze klade nejvetŠl auraz 
rade odp lato Ll šlechtě za Bílou 

Izemkové reformy, ba dokonce 
; vécn~cho a ideovych tu nebylO, 
~ prot} duvodům agitačně poli-
Pekar, bylo by možno nazvati 
opř,evratové ~onbě za velikými 
Ilem pohtlcke Je často daleko 
)zemkové reformě právě jako 
il výsledky zůstaly daleko za 
du, positlvní; vůle prospěti ná-

byl. dosu~. A přece ten dojem 
ak Jl podaya prof. Pekař, ne
n;y den!l1 lI sty, a to j eš tě li sty 
eJmo, ze tyto prameny možno 
,reformu, a to ještě jako pra
e. 
)U,. máme-li ji nazvati historií 
Pekaře některé . stíny, najdem~ 

pro t?, .c? nám dosud nebylo 
le nevedeh. Hned jeho úvodní 
,kou ne~oli historickými před-
do~a~u~e, ž~ tyto předpoklady 

oby<:eJne uvadělo (a správně), 
• nez aby bylo možno trestati 
).vati), před. 300 léty spáchané. 
ze naz'o r, Jakoby konfiskované 
iybný,. neboť bylo to většinou 
,koupIla. N.ení . tu tedy důvodu 

lIho k revIndlkaci. Pokud se 
ne ,sice. jazykem, nýbrž smýš

l,d }eto. slechty vyšh lidé, kteH 
ave ~epatrnou, a opravuje své 
:tvrd~l . t~k určitě., že pasiv je :v. Pro~a:;av tuto odůvodněnou 
.e, dosplva k názoru: »Rozdílů 
l valné části národa a v nichž 
)dporu ,proti . ní, nevytýkám _ 
ropagace jejího konserv.artismu 
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byla naší přítomnosti s pro.spěchem - potřebujeme JI Z dávno proti 
přeradikalisování, kterým trpíme, jako protiváh y politické skupiny roz
umně kOiil8ervativní.t: - K tomu dlužno připomenouti, že konservativní 
živly už u nás máme, avšak 'obtíž je v tom, že si to nikdo nechce při
znati, a že ani pojmy konservativní a radikální se často docela nevylučují. 
Pokud se týče šlechty, její nepopulárnost jest v tom, že se tehdy před 
třemi . sty !éty přidal,a k tomu, jenž připravil konec samostatnosti česke, 
a že, UČInIla- li co p'ozději nla! obha jobu těch státních práv" která j e ště 
pro reformu byla zachována, učinila tak pro svůj prospěch, a že po pře
vratu zachrolVává splendit isolation, neboť poznala, že její rodová práva ne
staví ji už svou existencí v če l o národa . To už není světový ruázor, to 
není konservatismu s, to j el historický aIlJJchlonismus, který je Slnad 
Z2. jíl11 2VOU kuriositou,] a le neznameniá nikterak, že by se mu národ měl 
přizpuso bit. Pokud jde o pi-izpůsobení - a tu není kompromisu -
je. řada na · šlechtě, aby se uplatnil'a a podle toho bude oceněna. Že neni 
šlechtick)T Plivod př í hanou, toho skvěl)Tm příp::tdem je hrabě Lutzow, 
kterého se prof. Pekař t ak často, ovšem v jiném smys lu , dovolává. 

Napsal-li j sem výše, že prof. Pekař v druhé čá ;ti kritisuje následky, 
nikoli výsledky pozemkové reformy, chtěl jsem tí~ naznačiti , že prof. 
Pekař zabývá se více passivy než aktivy pou mlw,vé reformy, což ostatně 
zcela vyhov uj e titulu )nedostatky a nebezpeč í pozemkové reformy<. Tím 
ovšem stává se spis prof. Pekaře jednostranným, neboť nemůže vyvo
lati pravdivého dcjmu, když uka,zuje pouze na stíny, ztlstává však 
přece vynikající polemikou s riiznými poho·dlnými názory a výmluvarl11, 
které přes to, že jsou si vědomy své chabosti, nemají odvahy upř ímně 
přiznati svou chybu. Prof. Pel<iař pracuje fakty, která od té doby, co 
kniha byla napsána, doznala znamen itého obohacení a, možno říci , nyní 
1:.1Ž nepřipouštějí pochybnosti. Prof. Pekař skvěJ .\'m zpúsobem kupí dŮv1o-dy 
pro SVL1.i závěr, že pozemková reforma provedena by la u nás za zbyteč
n}'ch (,bětí a vznáší výzvu, aby zákon byl noveli·sován. A tento konečný 
a hlavní úče l knih y možno podepsati, i když je to úč e l negativní. dj1. 

Publikací Sociálního ústavu Československé repubniky Č. 1.-5. Soci
áln: ú~tav Československé republiky byl utvořen jednak jako vědecká 
imtituce pro studium otázek sociálních, jednak jako poradní sbor mini
sten:tva. s'olc iální péče. O činno st i jeho v prvém tříletí j eho trvání (1920 
až 1922) jedná J. čís l o jeho Publikací. Podává se tu zpráva jednak o vý
sledcích práce mladého tohoto inst itutu, j ednak o jeho organisaci. Práce 
v 'Sociáiním ústavu jest rorzdělena na 5 sekcí (pracovních o dborů c: 1. pro 
teoretické bta,dání, II. pro dělnickou ochranu a sociální pojišl'ování, III. 
pro socialisaci, 1'v. technicko-zdravotnick~T, V. v)'chovný a humanitní). 
Každý z členú, jmenovaných buď ze dvou třetin celkového počtu mi
nistrem sociální péče, buď volený představe'nstvem ústavu, je povinen 
přihlásiti st;! aspoň do jedné z uvedených sekcí. Počet členů , vybí raných 
z teoretiků i praktiků v sociálních otázkách, je obmezen (řádných členů 
muže býti nejvýše 90, dopisujíc ích 120) . Počet členů skutečně jmeno
vaných byl nižší: 84 členové řádníl a 5 dopisujících. Sociální ústav 
v rámci své činnosti pořádá SOIciální archiv a museum, má velmi krásně 
v)praver:.ou čitárnu a vydává vlastní list Sociální revui (šestkrát do roka)_ 
Předsedou Sociálního ústavu byl jmenován na další tříletí (až do roku ' 
1925) univ. prof. Dr. J. Gruber. Druhý sešit publikací je věno'ván za
jímavé rozpra1vě o zprávách O činn,os: ti ž ·iivnoste.nských 
i rL S P e k t O r Ů. ŽivnostenštÍ: i'nspektoři,významný to orgán účinné kon
troly různých opatření ve prospěch dělnictva, shrnovali svoje poznatky 
v tiskem vydávané zprávy, jež byly vždy velmi 'cennou ~bírkou doku
II entů pro posouzení stavu průmyslového: dělnictva. Jedná se nyní o to, 
aby bylo obnoveno vydáváni takových zpráv i u nás. :Debata; roz
vinuvší se po úvodn.Jm proslovu ústředního živnostenského insp ektOr'a 
inž. J. Šantrůčka, pi-Ínesla leckterý zajímavý námět k další činnosti čsl. 
ži\nost. inspektori't. O výsledcích zákonů o stavebním ru
c h u l!řináší 3. číslo Publikací podrobn,ý statistický přehled, zpracovaný 
stéltistickým oddělením ministerstva sociální péče - V 'Sociálním úst'avu 
Če~ko~:(.'venské republiky vznikl institut velm významný pro další rOlz-
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voj ~, tedia spec ielních soc iálních otázek. J eho činpost a v:);znam i sku
tečný vli v na ře šení jich bude zaj is t é ještě vzrůstat i. J eho publikace, 
poaedrh-ající dos ud o aktu1a,litách sodálního záko nodárství, n ebud'Ou 
L7.<!vi"-eny, doufé1 m e, ani t eo retickým úvahám v obo ru, Soc iálnímu ústavu 
v l a~. t n.ím , 2 př i s pějí t ak je š tě více k obo h acen í né:š í literatu ry na tomto 
poE de, sud nikte11ak zvláště rozvinuté. -1 K-

Odb. rada Dr. Evžen Štern: Úprava pracovních poměrů domáckých 
aělníků. publikac e Sociálníh o ústavu č. 4. , nákl adem téhož, v P raze 1923, 
16°, 24 stran. - A utor snaží 'se podati dílkem tímto jasný výklad zákona 
ze dne I2. XJI, 191 9, Č. 29 Sb. z. a n. ) jímž upraveny byly poměry do
n ,tlckvch dělníků. Zár'o,vei'Í poskytu je osobám, j ímž zákonem tímto bylo 
ul 0Žt:i'lO peČ!oIVati o zV:)Tše:ní soc iá ln í i llmotné úrovně domácký'ch dělnÍků , 
praktickou příručku, z níž patrna j est snaha auto roV3, pi-i spět i k úplnému 
rrováclění tnhoto zákona i k j eho sp rávnému c h áp:í ní. 

Bylo by si jen přáti. aby kní žk a tato dosla co největšího rozšíření 
mezi vrstvami, jichž se týče , hlavně však mezi zaměstnavateli domáckých 
dělll íkú. Jest uvítati publ ikac i tuto, poněvadž jest ji sto . že l)ude-li zákon 
SV 1 'C ~1t1 v edený' sp rávně -: hápán L~ ,pro.váděn.. pOJTIi'tže se tím vrstvám ná
roeLt nejen soc i á l ně sbb:)rm , nýbrž i vrstvám, často sociftl n ě ut iskovaným. 

Dr. Jinclřich. 

»Sociá.lní pojištěni: v Československé republice«, publikace S o ciá l
níh o ú ~.tavt1 č . 5., náklad em téhož ú st1av u , v Praze 1923, 16°, I29 stra n, 
ccn ~l nen; označena -

V úvodu kn illY min, rada Dr. J an Brablec ujasií.uj e čtenáři stav n a
šeh o sociálníh o zákonodárství v době přítomné . Dále pak zab);v á se 
vy l íčením pi-íp r:wJl:\,c h pr ací soc iálníh o pojištění a sled uj e c el:)T pos tup 
j ejic h. 

V da lš í část i uvedeny jsou texty pi- ednáš ek, j ež proslovi li v Soci
álním\ ú .stavě pp . pos l. Dr. L. Vvinter, t a jemník Všeobecného pens ijníh o 
ústavu Dr. J. Gallas, univ. prof. D r E. Sch onbaum dne IL, 18. a 25· 
k" etné! 1923. 

Dr. L. \\Tinter pro bírá n ejprve v e své pi-ednášce histolrický vývoJ 
dě!t,ického pojištění v Rakousku al tl inás, přechází pak na pojištěni 
s( ciální, p o j ednává o rozsahu a organ is2c i j eh o i o pojišťovacím 
s oudnictví. 

Dr. J. ( ; all as prom louvá n.e jprve všeo b ecně o zásadác h , na kter}'ch 
spočívá osnova o sociá lním pojištění a uvádí různé systémy , které prak
ticky v lltzných státech se provádějí a potlkaztije záľoveň na j ejich před
nosti i s tinné str ánky. V dla.lší části své pi"'ednášky zabývá se materiel
ním i 11 ~ tan0" eními osnovy zákona o soc iá lním pojištění. Ke konci pak 
zdůl élí'lluje zac h o,vání autonomi e soc i,á lního ',po ji š těn í a zmiňuje se 
o zvláštním tlčelu soci álníh o pojištění - položiti u nás základ pro r oz-
sál-dot: sociální hyg ienu. ' 

Dľ. E. Sc h oenbaum pojednává o dávkách a o úhľadě nákladů soci
álního pojištění. V prvél části poukazuje na různé druhy dávek a j ejich 
v,á'cmné r ozd íl y, niačež přechází k úhrad ám , rozbírá různé systémy 
úhr~ldové a poukazuje n a j ejich vý hody i n evýh ody. Ke konci p odotýká, 
že ..p ři výpočtu; pojistných d ávek bylo pamatováno n a léčebnou péči ; 
tímto pl rleve ntivním o p-atř ením má býti působeno k tomu, aby důchody 
ill\'~lidní pi'-íliš nestoupaly; zároveň tím bude zahájen boj proti nej
většímu škiidci národního zdraví - tuberkulos e. 

Na ' k on c i knih y otištěna je osnova zákona o poji š tění pro případ 
nem oc i, invalidity a s táří tak , jak vyšI'a, z prací výboru pro přípravu 
sociálníh o pojištění. Odděleně pak poznamenány jsou úchylky a změny, 
kt eré jsou od osnovy této v e vládním návrhu zákona. 

Kniha tato je v době nyněj š í obj ektivn ím informačním dílem o soc i
álním pojiště ní ; ' bylo jí třeba, neboť v naší veřejnosti\ nejsou dosud 
s'právné náz o'ry ;]1 pl-edstav)' o tom. čím jest vl astně připravované soci-
ální pojištění. Dr. Jindřich . 

. f'říručka hospodářského života československého vyšla právě v Ber
lín ě. Je t o pěkný svazek velikéh o formátu s mnoha illustrac emi a m ap-

kami, s textem českým 
111 e r , ger .er ální ředitel In 
p<,'dati touto knihou povš 
skéh o náro dního, hosp od 
zákjé : (~ně a j eho odbyto 
dCI.· fé,vě, poštách a pen 
sp:ňuje a je prozatím n ej 
nár cc!ním hospodářství. Čl 
nosti u n!ás p s ali odborní 
tak němečtí. Je přirozené 
stejně podrobné, poněv ' 
jednotlivým autori'1l11, a p 
mvs!cv}'ch obor ech nebo 
rozsáhlou a pozbyla by 
hospodářství , kteří by se 
~ašeho obch odu, prúmysl 
rrůckoLi . 'Poněkud vadí 
troch<1 príliš vysoká, rľa 
dem k tomu, že valná v 

tut,) příručku n1.1tn,o prad 
bohuž el, patrně pi-íkladem 
rozšíi'-(~ ní knihy tl nás nep 

Die Finanz- und 
wendige Erganzungen und 
des Dr. Rašín. - Von Dr 
tsch e Arb eit e:. Hamburg' 
pagační sdružení v Praze 
knize zemřelého ministra 
poměrů u nás do konce 
Rašínově uváděná mají 
s t aviti se n a půdu nestr 
novy; avšak již první ř 
nestranný kritik díla li 
detailech, n:)Tbrž politicky 
pro r eální hodno.cení prá 
novy knihy věci řádu 
si tvrzení, že finační náz 
na pravém poznání pomě 
volený nebyl správný. J e 
fakta sama, výs ledek' my 
o pravém stavu věcí, pak 
o barvZLch. Také kritika s 
různ}' c h dob j est chatrné 
ex istence na.3í republiky P 
zapomínat, ú zakládal se 
ji"tě nákh:.du hmotného. P 
ladění obyvrltelstva, poch 
snad nestaly. V t é věci 
ficit našich rozpoč.ti't nepo 
a dávek veřejných , v níž . 
od té do by se velic'e zrn 
vané mohly se b r áti vá 
s oblibou na vojenský ro 
a jemu podobný m není v 
je človčk milita·ristou , musí 
nosti a že vojsko naše již 
chopitelno, že Rašín dostal 
půjček. Ve věci této jest 
tl apné. V Rakousku ovšem 
pan Dr. Worliczek uzná, 
kouské jest tl naší daleko v 

*) Viz ) Všehrd« roč. 



J eho čin~10st a v),-znam i sku
ještě vzrůstati . Jeho publikace, 
ťá!.ního zákonodárství , nebudn u 
lám v oboru, Sociálnímu ústavu 
,ha cení n ;:š í literatury na tomto 
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pracovních poměrů domáckých 
, nákladem téhož, v Praze 1923, 
lkem tímt o jasný výklad zákona 
ímž upraveny byly poměry do
,bám, jímž zákol1 l" m t ímto bylo 
Jtné úrovně domácký·ch dělníků, 
.ha au to rova, při s p ě ti k úplnému 
nému chápání. 
to doš la co n e j většího ro zšíi-ení 
mezi zaměstnavateli domáckých 
radž jest ji sto , že bud e- Ii zákon 
~ n. . p ornúže se tím vrstvám ná
ám , ča s to <: oci iln ě ut iskovaným. 

Dr. Jindřicl1. 

é republice«, publikace Sociá l-
1, v Praze 1923, 16°, 129 stran, 

rablec uja sňuje i:t enáři stav na
,i-ítomné. D ále pak zab).-vá se 
)Ojištění ;.) sleduj e cel)T postup 

ednáš ek, jež proslovili v Soci
iemník V šeobecného pensijního 
Schonbaum dn e II., 18. a 25 · 

;vé pí- ednášce histolrick)T vývoJ 
ás, pi'- echází pak na pojištěni 
1is2Ci jeho i o pojišťovacím 

obec1lě o zásadách, na kter)'ch 
ádí různé systémy, které prak
lkaztije zároveň na jejic h před
pi'·ednášky zabývá se materiel
álním pojištění. Ke konci pak 
ního .pojištění a zmii1uje se 
položiti u nás základ pro roz-

kách a o úhradě nákladů soci-
1a různé druhy dávek a jejich 
adám, rozbírá rů zné systémy 
nevýhody. Ke konci podotýká, 
amatováno n a léčebnou péči; 
ůsobeno k tomu, aby důchody 
bude zahájen boj proti nej

kulos e. 
~ákona o pojištění pro případ 
z prací výboru pro přípravu 

tenány jsou úchylky čl změny, 
rhu zákona. 
1ím informačním dílem o soci
naší veřejnosti\ nejsou dosud 
est vla s tně připravované soc1-

Dr. Jindřich . 

lovenského vyšla právě v Ber
s ·mnoha illustracemi a m ap-
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kami, s textem českým a německ)rm. Vydavate l, Dr. K a t z-F o e-r s t
ne r, ger.erá lní ředitel Inter11'ationale-Verlags-Gesellschaft v Berlíně chce 
pcdati touto knihou povšechné informace o nynějším stavu českosloven
ského národního, hospodářství, a to nejen o průmyslu, j eho výrobní 
zák j ,:(;ně a jeho odbytových možnostech, nýbrž i o zemědělství, obchodu, 
dq: rélvě, poštách a peněžnictví. Příručka svůj úlwl poměrně dobře 
sp:ňuje a j e prozatím nejlepším dílem tohoto druhu o československém 
nárcc!ním hospodái-ství . Články o jednotlivých oborech hospodái-ské čin
nosti u niás psali odborníci z Československé republiky, a to j1ak čeští, 
tak němečtí. Je přirozené, že podané informace o různých oborech nejsou 
stejně podrobné, poněvadž vypracování článků bylo ponecháno úplně 
jednotlivým autOrllm , a p oněvadž také příliš podrobnými údaji o prů
mvs1cv-\'ch oborech nebo jiných odvětvích by příručka se sťala p1-íliš 
rozsáh(ou a pozbyla by své pi-ehlednosti. Pro intereserity o národní 
hospodářství , kteří by se chtěli informolvati povšechněo· nynějším stavu 
rjašeho obchodu, průmyslu, peněžnictví a pod., je příručka výbornou po
rrůckoli. Poněkud vadí ovšem iejí vysoká cena, která je na n.aše poměry 
trochu příliš vysoká. Pražští k'nihkupci nabízejí knihu za 340 Kč; vzhle
dem k tomu že valná část knihy je vyp lněna inseráty, nebylo by asi 
tut.) pi- íru čk~l nutno prodávati tald draho. Nakladatelství řídi lo se tu: 
bohužel, patrně pi-íkladem dnešního něm eckého knižního obchodu, coz 
rozšíi-t:: ní knihy u nás neprospěje. -ík. 

Die Finanz- und Wirtschaftspo)litik der Tschechoslowakei, not
wendige Erganzungen una Berichtigungen zu dem gleichnamigen Buche 
des Dr. Rašín. - Von Dr. Adalb ert Worliczek. - Zvláštní otisk z »Deu
tsche Arbeit«. Hamburg 1923 16°. Str. lS. Kč 5'--. - Německé pro
pagační sdružení v Praze vydalo z pera! Dra Vojtěcha Worliczka proti 
knize z emře l ého mini stra Rašína o v)'voji finan.čn í ch a hospodářských 
poměrů u nás do konce roku 1921*) pojednání, jímž prý tvrzení o knize 
Rašínové uváděná mají býti doplněna a opf'a,vena. Autor se snaží po
staviti se na půdu nestrariíOlu1 a s tohoto místa posuzovati házory Raší
novy; avšak již první řádky p·o.sudku toho nám ukazují , že práci nepsal 
nestranný kritik díla lidského, které 'ani nemůže býti dokonalé ve všech 
detailech, n)Tbrž politicky a národně zaujatý odpůrce, jenž nemá smyslu 
pro reální hodnolcení práce vykonané. - Dr. Vlorliczek vybírá z Raší
novy knihy věci řádu vedlejšího a n a těchto hledí pak zkonstruovati 
si tvrzení, že finačnÍ názor Rašínův při založení státu našeho nespočíval 
na pravém poznání poměrů, v důsledku čehož prý .ani postup ministrem 
volený nebyl správný. Je zbytečno vyvraceti tento: názor autorův. Když 
fakta sam a, výsledek myšlenek Rašínových, nedovedpoU ho pi-esvědčiti 
o pravém stavu věcí, pak bylo by marno široce a dlouze vykládati slepému 
o barv5.ch. 'T aké kritika státního hospodářství s poukazem na rozpočty 
různých tlob jest chatrné ceny. Nikdo jistě nelituj e vydání prvních dob 
existence n a3 í r epublik)'- Pravda, že dalo se šetřIt, sn-ad, avš ak nesmí se 
zapomínat, ~e · za kládal se nový stát z ničeho , a že práce t a vyžadova,la 
ji"tě náklé:.du hm otného. Přičteme-li k tomu pováleonou psychosu a na
ladění obyvél telstva, pochopíme tak i mnohé výdaje, které jindy by se 
snad nesta ly . V té věci tedy p. Dr. Worliczek poukazem na stálý de
ficit našich rozpoč.ttl nepochodil. Stejnou cenu m á jeho. statistika daní 
a dávek veřejných, v níž jest i srovnání s daty předválečnými . Poměry 
od t é doby se velic"e změnily, ab y st ati stika t a a dúsledky z ní vyvozo
vané mo'hly se bráti vážně. Zajímavo j est , že autor kritiky poukazuje 
s obli bou na v ojenský rozpočet naš eho státu . Chápeme ovš em , že jemu 
a jemu podobným n ení vojenský rozp očet příliš pochuti , avšak aniž 
je človčk milita'ri s t ou , musí se uznati, že armáda u l1jás jest dosud nut
nost í a že voj sko n aše již své op rávnění si zas loužilo. Jest rovněž po
chopitelno že Rašín dosta l svúj díl i p okud jde o otázku válečných 
půj ček. Ve ' věci této jest volání soudruhů autora kritiky již opravdu 
tI aplié. V R akousku ovšem byly pt'tjčky vyplaceny c.el:)Tm penízem, avšak 
pan D r. Worliczek uzná, že finanční efekt naší úpravy a úpravy ra
ko uské jest u n aš í daleko větš í. Zde se pánt'1m nechce s pravdou ven. -

*) Viz ) Vš ehrd « roč . IV., str. 75 . 
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Jisto jest, že republika československá stojí ve střední Evropě jako 
h.)spodářský pilíř, jehož důsledky války dotkly se nejméně. Nebyl jiCh 
ušetřen, avšak nikoli jimi poražen. Není to zásluhou jen vnějších okol
ností, které p. Dr. Worliczek uvádí, nýbrž i vnitřní hodnotou česko
slovemkého lidu, a tím, že měli jsme lidi druhu prvního ministra financí. 
Nenávistné kritiky na věci té nic nezměnÍ. Lid náš a vůdci jeho vědomI 
'Si své zodpovědnosti před budoucími gener,acemi založili stát proto, 
aby vzkvétal, ro'stl a byl vzorem státům jiným. A to bude jejich cílem 
·stále. Dr. Karel Novák. 

Frant. Teplý: Při hranici vitorazské. Tábor 1922. R. Hrdlička 
l Stare letopisy táb.c: 7., 8°, str. 48., Kč 6,00 . - Jindřichohradecký archi
vář T ep l}' v této knížce uveřejňňuje výsledky svého zajímavého badání 
o hranici Vitorazska a tím tedy i hranici Čech. Sleduje proměny hranic 
a vkazuje, jak zcela bezprávně pouze l1jednánírn mezi dvěma vrchnostmi, 
které mělYP'anství při hranici, se často měnily zem ské meze, jako tomu 
bylo na př. ve sporu A. P. Slavaty na Bystřici :l Ondřejem Mrakšem na 
1. ičově. N,i konci své podrobné práce čerpající skoro vesměs z pramenů 
archivních konstatuje, jak málo d'OIs raJa Československá republika zpět. 
Celé území m ezi Kostěnickým potokem a Hosticí tiše ubylo a r. 1921 
při delin-ita.ci nebyl - žel - na oprávněné české nároky vzat dostatečný 
zřetel. Čao 

Sammlung der Rechtssatze der Obersten Gerichte. Oberstes Ver
wa-Itungsgericht. 1. díl. Nákladem Rudolfa M. Rohrera. Brno 1923. 16'. 
Str. 172. Kč 22'-. - Pro theoretika, stejně jako pro právníka stojícího 
v praktickém povolání, jest velice důležito· znáti, jak ta která norma 
právní v životě se aplikuje. To nám podávají nejlépe rozhodnutí nejvyšších 
instancí soudních, u nichž se materie sbíhá, a jež se snaží zachovávati 
.stejnou judikaturu. Ač PľO olbor práva trestního a civilního jsou roz
hodnutí nejvyššího soudu po zákonu irrelevantní, přece jednotná pralXe, 
hlavně ve spletitějších případech" má vliv i na rozhodování instancí 
nižších. Větší měrou působí pak v tomto ohledu nálezy nejvyššího správ
ního soudu, podle jehož náhledů pak nejvyšší správní instance přímo 
podřízeným úřadům udílejí pokyny. Oficielní tvydání rozhodnutí nej
vyšších soudních stolic u nás vychází s oldůvodněním, někdy velice za
jímavým, a'Však sbírka, která před námi leží, má tu velkou přednosf, že 
uvádí jen zásady, p,rávní větu, a nezabývá se odů'vodněním, čímž velice 
získává na přehlednosti. Vždy pak uvedeno jest také rozhodnutí, z něhož 
bylo čerpáno, takže bližší možno pak nalézti na příslušném místě. Díl 1. 
(rozhodnutí nejvyššího správního soudu) proveden jest do konce roku 
1921 oficielní sbírky, při čemž věci zalstaralé byly z uveřejnění -vyřaděny. 
Slouží proto sbírka tat-ol v prvé řadě potřebám praxe. dnk. 

Čtyři publikace o péči o mládež. Minulého roku v srpnu byla v Brně 
pořádána výstava soc. péče o mládež. Při této příležitosti bylo předne
·seno několik přednášek o dítěti ochrany a péče potřebném. Čtyři z nich 
- vydané nyní Čes. zemskou péčí o mládež na Moravě tiskem - jsou 
předmětem této recense: 

Prof. A. Miřička: .Péče o mládež soudně stíhanou«. Ve svém po
jednání ,Péče o ml. s. stíhanouc rozbírá PI;of. Dr. A. Miřička časovou a 
-akutní otázku, jakou právní a sociální péči je třeba věnovati mládeži 
soudně stíhané. Péče o mladistvé deliquenty má býti předně podmíněna 
zavedením zvláštního soudnictví pro mládež a dále zvláštní výcho'Vou. Na 
stanovisku specielního soudnictví stojí podrobně vypracovaná osnova čs. 
zákona, který má pO'staviti soudnictví nad mládeží na nové a moderní 
-principy: podmíněná příčetnost, jedin)' trestný čin, jediný trest,. specielní 
soudce, neveřejnost hl. přelíčení, obligatorní obhájce. Zvláštní důraz; 
klade se na ochranná opatření, kterými se má čeliti proti dalšímu úpadku 
mládeže trestané neb žijící v prostředí, které jest v tomto ohledu ne
bezpečné. 
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Zvláštní soudnictví pro míádež nevyčerpává veškeru peCl o mla
distvé deliquenty. Jest třeba další pozornosti ve výchově . V tomto ohledu 
bylo by si pi"-áti, aby se rozšířily v některých městech již existující do
brbvolné pomocné orgány při soudech pro mládež. Jejich hlavním úko
lem jest, aby jejich členové zkoumali osobní poměry a prostředí, v němž 
mladiství žii í, aby na ně sv:§-m vlivem působili. J ej ich informace v tomto 
směru budou zároveií vydatnou pomocí pro soudy. 

Rakouské zákonodárství nevěnovalo soudnictví nad mladistvými 
náležité péče. Znamená tedy chystaný zákon o soudnictví nad mládeží 
pokrok pro zákonodárství českoslovensl<é a je zajisté žádoucno, aby dané 
programy právní a sociální byly cO' nejdi-íve uvedeny v život. 

Josef Zapletal: "Dítě duševně úchylné v rámci péče sociální«. Autor 
tétn brožury zcll'1razňuje nutnost zvláštní pozornosti ve výchově dětí ab
nc-rmálních, duševně úchylných. Péče o děti duševně úchylné jest povin
ností vei"-ejnosti. V některých našich městech bylo o tyto děti již po-
staráno - as 4000 dětí celkem - měrou však nedostatečnou. . 

, Dva základní požadavky péče o děti duš. vadné jsou: p o moc n á 
š k o I a a úst a v. Pomocnou školou rozumí se odborná škola pro děd 
trpící nejmenší úchylností (děti debilní), v ústavě pak meškají stále děti 
imbecilní a idioti (těžší případ). Právní základ těchto institucí byl po
ložen zvláštní osnovou čs. zákona o pomocných školách. Zde uvádí autor 
návrhy a pedagogické zkušenosti, na které třeba bráti zřetel při zařizo
vání pomocných škol. 

Bude-li věnována tomuto odvětví výchovy náležitá péče, umožní se 
dětem duševně úchylným uplatniti se přes svůj nedostatek v hospodář
ském životě. 

Dr. Vl. Pospíšil, řeď. stát. dětského domova v Košicích: Péče o dítě 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi dříve a nyní. MUDr. Pospíšil uvádí 
nedostatky a stinné stránky státní soc. péče o dítě na Slov. a Podkarp. 
Rusi v době předpřevratové. V zákonech maďarských - upravujících 
tuto otázku - na pohled vysoce humanních. tajila se palčivá otázka ná
rodnostní - maďarisace slovenských dětL Naše zákonná ustanovení, če
kající na své uskutečnění, postrádají této tendence politické. Vyčerpá
vají všechny potřeby přítomné soc. péče o dítě. Střediskem této péče 
jsou státní dětské domovy na Slov. a Podkarp. Rusi. Další základní 
podmínkou soc. péče o děti opuštěné jso,u rodiny pěstounů, jichž však je 
značný nedostatek. . 

Ku koncI zdttraziíuje Dr. P. hlavní zásady, v jichž duchu má se 
nésti pi"-ítomná soc. péče o dítě: jednotnost veškeré péče sociální - do~ 
brovolné i státní - vedení rozumu a I1ozvahy, závažnost otázky, komu 
dát svolení k výchově a. j . 

J. Štěpaníková, Jarošov u Uh. Hradiště: Stíny a světla moravského 
Slovácka. Autorka ve svém pojednání provází život slováckého dítěte od 
jeho pocetí až k době dospívání. Vytýká vady a nedostaky jevící se 
hlavně "Ii nedostatku čistoty a ošetření lékařského. V některých směrech 
konstatuj e v poslední době obrat k lepšímu: matky, které sloužily ve 
městě, naučily se lepšímu zacházení s dětmi, rodičei nahlíží nutnost vzdě
lání, jak o tom svědčí mnoho nových měšťanských škol na Slovácku. 
Žaluje na krutý osud nemanželských dětí a jejich matek, vytýká ne
správný názor slováckého lidu na otázku pohlavní. Na tuto důležitou 
otázku 8e velice zapomíná; následky jeví se v statistice dětí nemanžel
sk)Tch, opuštěných, mravně zchátralých. 

Svoru přednášku končí několika návrhy, jichž uskutečnění by bylo 
v zájmu obrody tělesného zdraví i duševního života slováckého dítěte 
i lidll velice žádoucno. · -mil-

Sbírka technických protokol1ů s příslušnými zákony. Sestavil Ing . 
Filip Vávra. - Nákladem vlastním. - V Opavě I923. - 8° - str. 290 
- Kč 40.-. - Spis psán jest pro techniky ve veřejné službě, a zabývá 
se poměry v živnostech, školách , farách . ve stavbách vodních a vysokých, 
kde vsude technici musí býti přibíráni, aby podali dobrozdání o účelnosti 
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a vhodnosti zamýšleného technického opatření. Specielní formuláře pl 'O
tokolů o schvalování provozove.n různých živnstí jsou velice instruk
tivní i pro právníky, a zvláště úředníky politické. Velice zajímavy jsou 
vzory protoko lů v oboru staveb vodních, jež vyčerpávají látku do úpl
nosti. Pi-i rozeno, že právní důsledky těchto staveb ponechává autor strCt
nou až na nepatrné výjimky, ale i tak upozorií.ujerne .na tuto knihu práv
ník;, již mají co dělati s poměry druhu toho, a mají smysl pro práci 
techniktt. Pro technické úředníky samy má kniha ne ocenitelnou cenu 
praktického rádce. ' dnk. 

Průmysl podléhající dani ze spotřeby. Napsal inž. Jan Karas. -
N ákl. SI-olku úředníků důchodkové kontroly v Čechách. - Praha 1923. 
- 8° - Str. 198. - Kč 27.30. - Úi-ednictvo, provádějící zákony o nepi-í
mých daních z cukru, lihu, piva a minerálních o.lejů, musí býti vzděláno 
i v ohledu výroby těchto látek, aby znalo postup prací výrobních, aby 
v závodě, z nichž některé dosahují rázu veliké tovClrny, dovedli se řidně 
orientovati a kontrolovati, zda výroba děje se v mezích zákonem dovo
lených, a zda proti právtl státu neuniká daň. Knih a inž. Jana Karase 
jde cílevědomě za tímto účelem. Probírá postupně za sebou, způsobem 
ne sice úplně populárním. ale přece ne suše vfdeckým , výrobu cukni, 
lihu, piva a zpracování minerálních ollejů. Pro lepší názor uvedeno jest 
v knize množství nárysů strojů pi-i výrobě potřebných. Pro právníky, 
kteří pracují v oboru tědto daní spotřebníc11, jest to kniha nepostrá- . 
datelná. d.nk. 

Rukověť života spolkového. Napsal Dr. .T os. V. Bohuslav. -- II. vy
dání. - ] indi-o Bačkovský". - Praha 1923. - 160. - Str. 252. - Kč 18·--. 
- Spisek tento v dílu A. cituje doslovně zákon o právu spolčovacím ze 
dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z. a na to v díle B. soustavně v pěkných 
kapitolách probírá zákonné ustanovení spolkll se týkající od založení až 
do zániku, a to nejen z ohoru práva spolčovacího, nýbrž i ustanovení 
civilně-právní, trestní , daňová a poplatková. Mož.no říci, že v kapitolách 
těch není zapomenuto ani na jeden poměr právně upravený, a že naop::l.k 
funkcionáři i právně vzdělaní najdou v nich různá ustanovení, která by 
jinde marně hledali. Pro spolky jest uved ená příručka nepostrád .ltelná. 
K tomu při8pívá i známý- Bohuslavův popu1arisační lehký sloh, i laikltm 
přístupný. I předpisy pro Slorvensko platné jsou uvedeny, čímž i platnost 
a užívatelnost příručky se zvětšuje. Možno .ii vi-ele do·poru~iti. dnk. 

Co nového na cizozemském knižním trhu. C.1) Knihkupectví Léon 
Pommeret, Praha, uvádí následující novinky finny Arthur Rousseau, 
Paris: Ale i x, Traité élémentaire de sociences des fin ances et de légi- . 
slation fir.anciere franc;aise. Bar thé 1 e m y H., Traité élémentaire de 
droit administratif. Ch. B e u d a n t, Le droit individuel et l'État. B o i 1 e
cha n d P a u 1, L'Économie soci~-tle. H. B Ol nf i 1 s. Traité de droit inter
national public, určeno těm, kteří hodlají pracovati 've služb ě konsulární 
a diplom;:Jtické. Dem o g u e, Traité d es obligations. Dílo- vyj de asi v 7 
svazcích, prozatím vydány dva. R. · D o i g ne t vydal celou řadu příru
ček pro právo I-ímské, občanské, ústavní, národohospodářství, a to pro 
různé běhy universitní. P.-F. G v i ar d, Manuel élémentaire de droit ro
mam, již 8edmé vydání. G u i II e 111 a i 11, Les monopoles et privileges 
1789-1920. L a fon G., Les chemins de fer franc;,ais _ pendant la guerre. 
Leva s s e ur, Histoire des c1asses oll1vrieres et de l'industrie cn France. 
Ma r cel M a r i on, Histoire financiere de la France depuis SHS. N é
z ar d H e n r y, Éléments de droit publíc. Pe t i t , Traité élémentaire 
de droit romain. R e d s lob, Histoire du droit des gens. Rip e r t, Le drolt 
maritime. Třetí díl je právě v tisku. R. R o u s s e a u a L. G a II i é vy
dali: Traité pratique de droit Financier. L u r v i 11 e a Art h u y s, Cours 
é1émentaire de droit internationa.1 privé. E. T hall e r: Traité élémentaire 
de droit commercial, šesté vydání. V i dal, Cours de droit eriminel et 
science pén.itentiaire. Marhan. 

Nákladem ~. C. P. "Všehrd" v Praze. Redaktor dr. Frantjšek Cáda. 
Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 2.8. 
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