
(č. 179124) dDvDluje" ahX 
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lzemí býv. Uherska (~ák. 
kDnem č. 164/24. Sky. 

do Jablonce n. N. ~6. a\ 27· 
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v.ývDzní dům má vlastní výrDbu jablDneckéhD ZbDŽí (tak př~dní vývDzní 
fri1a ·bří Mahla má Nelkou' tDvárnu na kOVDVé ZbDŽí ve' Smržovce apDd.)'. 

Exk~rse navštívila některé závDdy, které se vyšinuly na úrDveň 
tDvární velkDvýrDby. Tak 26./V. prDhlédnuta byla skelná huť fm y 
S ' u d ek v· HDrním KukDníně, která vyrábí skleněné tyčinky, · pDIDtovar 
fo Úrčený ku dal š ímu zpracDvání ; dále veliká tDvárna na cellulDidové 
desky z Německa (Mannheim, Špýr) a zpracuje je na nejrůznější bi
jouterii. Vše je určeno prD vývDz, zvláště dD Afriky. TéhDž dne pak 
prDhlédnDut ještě VÝVDzní dům f myS a e b s e a · SpD 1. 27./V. na
vštívila exkurse tDvárnu 'na kDVDVé zbDží fmy J a g e r, která zaměst
nává 100 dělníků a vyváží ,dD záp,a,dní EvrDpy a zámOří. Potom Ddjela . 
výprava z J ciblDnce dD Dolní PDlubné, kde navštívila sklárny· fmy 
R i e li e 1. Ohromné tDvárny tytD tVDří v, llastně celou Dsadu DDlní Po
lubny, zaměstnávají 2200' dělníků a . JSDu největšími záJvDdy na výrobu 
dutéhD skla. Zde jsou hutě, bru'sírny, raffinerie a vyrábí se tu duté sklD 
všech druhů, zejména i skleněné perle a t. zv. bangles, tD jest skleněné 
náramky, které kupuje hlavně Indie. VÝVDZ jde mimD Indii zvláště db 
Anglie a U. S. A. ' PDzDruhDdny JSDu museum a VZDrkDvna výrDbků 
těchtD závDdů. Když učastI).íci zájezdu shlédfi ještě desenské vDdD
pády a přehradu, vrátilli se 27./V. pfes Tannwald-Že1. Brod z tétD ne
Dbyčejně bDhaté a zdařilé exkurse zpět dD Prahy. 

Jest nám mi IDU pD~inností pDděkDvati ještě zde p. prof. Patočkovi 
z J ablDnce za jehD anangement celé exkurse, j,a,kož i jednDtliv)Tm pá 
núm ředitelúm a dílD\VedDUcím závodů, které v)'prava navštívila, za 
ve lmi laskavé a ochotné prDvedení a poskytnutí cenných informací. 

St. R eŽn)T. 

LITER~TURll. 
Dr. V. Dvorský: Základy politické geografie a Československý stát, 

Č. Čten. Pr. 1923, str. 132. DVDrskéhD kniha pDdává jednak základní vše
obecné zásady pDlitické geDgrafie, vědy, jež se nezab);vá pDpisem území, 
nýbrž jeho významem prD stát a jehD vývDj,jednak stručnDu pDlitickou 
geDgrafii našeho státu. AutDr zabývá se nejprve poměrem území státu 
a nárDda. Vychází z tese, že stát :vzniká půsDbením vlivů, vycházejic:ch 
z uzemí, (myšl1e/néhD jakD kDmplex i s pDdnebím a organismy ro s tlin
nými i zvířecími); nárDd jest vytvDřen státem, nikDliv Dpačně. Tak na 
př. territDriální stát mezi mořem, Rýnem, Alpami a Pyrenejemi vy
tVDřil z četných ethnických prvků nárDd francDuzský; říše velkDmo
mDravská vytvDřila československý nárDd (proti tomu ovšem lze p o uká
zati na pDIDDstrDv pyrenejský ·a, skandinavsk)T, kde za stejn)Tch podmí
nek a na jednDtném geDgrafickém území vznikly dva nárDdy, viz Duguit: 
Svrchovanost a sVDbDda, kap. 11.) . Veliký význam prD V)-voj státu při
čítá vedle pDvahy území jehD pDIDze genetické, kterDu rDzděluje n a 
hřbetDvDu a pDříční, pD př. přímDřskou~ Vůbec proti llidské slDžce státu 
velmi vyzdvihuje SIDŽku territDriální, obyčejně pDdcetlOvanDu, ale za
bíhá zas dD druhéhD extrému, přehlíží příliš slDžku lidskDu, a kDnec 
konců celé dějiny by vylDžil z vlivů územních. Z pDva,hy území státníhD a jehD pDIDhy, chce také VyvDzDvati směrni.ce prD naši P?litiku vnitřr:í 
i zahraniční, neskrýlVá při tom své názDry naciDnalistlcké a prDtl
so.cialistické a podle -tDhD zahrDcuje své vývDdy. O tétD části nemúžeme 
se zde Dvšem blíže šířiti. Kniha jest u nás svéhD druhu a.si · první , a 
v tDm jest její nepDpíratelný ' význam, ukazuje nám značné mDžn?sti 
zeměpisné vědy ve směru u nás málD pDvšimnutém. SkutečnDu pred
nDstÍ knihy jest, že jest StylDvě velmi pěkně a Dbratně psána, jest pří
stupná téměř 'každému čtenáři; atitDrsnaží ' se býti CD nejDriginelnější, 
velmi rád překvapuje čtenáře svýmiwyšlenkami. J. B . 
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Kolky a poplatky v republice československé. tást první: Poplat
kový sazebník. Sestavili Einil Holík a Ferdinand Tuš - Komentované 
zákony s:v. XI.*) - 'Praha 1924 - 16° - Str. 1258 - Kč 120'00. Autoři 
podnikli dílo opravdu' záslužné. Předpisy poplatkové jsou tak spletité, 
že i odborníku jest těžko věc dobřé proniknouti. Prakse pak stojí 
mnohdy před problémy nerozřešitelnými, zvláště, když předpisy jsou 
od poslledních padesát let velice roztroušeny. Klassickým zákonem, 
jak zákon dělati se nemá, jest v tornto ohledu zák. ze dne 12. srpna 
1921, Č. 337, o dani z obohacení. Neboť myslí-li si zákonodárce, resp. 
ministerstvo financí, že §y 2--4 osvětlilo materii daně z obohacení, pak 
jes~ na velkém omylu. Tento nedostatek snažili se autoři této knihy 
napraviti, a seřaditi veškery platné vzory pod hesla, aby byl o věci 
přehled. Jejich práce by!la jistě úmorná, avšak má velkou cenu. Prakse 
pak nemusí opírati se o Roschnika a jiné příručky, tím spíše, že od 
převratu nastaly v mnohých oborech velice důležité změny a sazby 
se změnily vesměs. Autoři všímají si také práva na Slovénsku platného, 
což jj.ž samo o sobě má velkou cenu. Neboť na Slovensku jest stále 
trapnější nedostatek zákonných pomůcek pro úřednictvo a občanstvo, 
a i volání po něčem podobném, jako učinilo Rakousko pro svoji malou 
zemičku Burgenland, ponechává ministerstvo unifikační nepovšimnuto.**) 
Dílo bylo tedy velice záslužné a prospěšné . Autoři ani vydavatel ml 
nezazlí, mám-li k vydání tomu několik kritických poznámek. V prvé řadě 
toto pěkné dílo nepatří do sbírky komentovaných zákonů rep. čs. 
Jednak to nejsou vůbec komentované zákony, nýbrž úplně nové zpraco
vání l'átky. Autoři postupují způsobem hesel, jich počet a, pořad si 
samostatně IVy tvořili. Zákon také nekomentují, ježto zákoné normy ani 
mnohdy neuvádějí, nýbrž ihned jejich parafrasi. Dílo toto mělo se vy
dati ve formátu větším a mimo sbírku Kompasu. Stále jest pravda, 
co kdysi jsme napsali, že Kompas hledá formu svých vydápí. Autoři 
pak měli uvésti pře hle d hesel , neboť takto, kdo nemá zroy na štěstí, 
v objemné knize malé osmerky stěží věc na!jde. Bez přehledu a ob
sahu prostě příručka se užívati nedá. Zkratky jsou mnohdy voleny 
nevhodně, a měllo i v tomto býti postupováno praktičtěji. Typogra
ficky mělo se odlišiti, co jest zákon, . a kde mluví autoři. Jinak jest kon
trola těžko možná. V jednotlivém heslu každá norma měla býti zvláště 
označena čísly poha,dovými, aby se neztratil pi'·ehled. U většiny hesel 
odvol1ávají se autoři pouze dselně na poplatkový zákon, ač ho nikde 
neuvádějí , na př. zkratkou »H. u t. p , 107 <, což iná znamenati: »pří
s lušné he slo uvedeno jest . v zákoně (pravděpodobně poplatkovém) 
u sazebníkové položky 107«. Při ' veškeré úctě k autorům možno se 
těžko odhodlati k citaci, která by byla pouze z tohoto jejich údaje pi"e
vzata. Věc byla ovšem nad míru těžká pro velkou komplikovanost věci. 
Než i tak jest dílo velice potřebné, a komu cena jest dostupná, ten je 
uvítá s radostí. ' dnk. 

Wasserreform und Industrie. - Von Gustav Fischer - N ákla
dem ústředního svazu německých průmyslníků - Teplice-Šanov - 1923 
- 16° - Str. 29 - Autor jako praktik uvádí několik zajímavých a 
bystrých postřehů k reformě našeho vodního práva. Pravdivé jsou jehO
vývody po zavedení přesné :vodní knihy, kde by veškera vodní díla 
a toky byly zaznamenány. Autor ' pl'aiduje pro společnou práci intere
sentů pO' zdokonalení a zužitkování vodního bohatství a přimlouvá se, 
aby proto byla zřízena zvláštní sdružení hospodářské vodní svazy čili 
ochrané SVla,zy vodní, která by řízena většinou a na podkladě okresního 
rozsahu prováděla organis'ici vodního užívání a využitkování vodního 
bohatství. Řízení ve věcech vodních autor by rád ' viděl soustředěno 

*) Vyšlo nákladem »Kompa,s u« na Smíchově. 
**) Srv. č1>ánek Dr. E. Stodoly: )0 potrebe vytlania právného 

archivu uhorského práva v reči slovenskej < - v České advokacii, roč. 
V'J str. 84. 
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" instanci prostřední, asi v našich župách. a jako nejvyšší instanci na
'vrhuje ministerstvo vnitra. Knížka mrioha plodnými návrhy jest velice 
..z.ajíma:va. dnk . 

Dr. Otakar Klapka: Obecní ústavy či podniky. Kamenice n. Lip . 
192,4 .. 160 • Str. 65. Kč I2·00. - Moderní doba se svým rozvinutým indu

.s tnaltsmcm, využitkováním skvělých vynál'ezů lidského ducha pro lid
ské pohodlí, vyvolala všeobecně vyšší životní úroveň obyvatelstv<l. 
Tento přiroZený vývoj v zemích starých kultur zapadníCh a hlavně 
v zemi vysokého průměrného bohatství byl pochopen jednotliivci kteří 
zjemnělé potřeby svých spoluobčanů dovedli různými zařízeními uko
jovati, ' zřizujíce sami svým nákladem různé podniky k obecnému pro
spěchu, provozujíce je ovšem soukromohospodářsky. Země bohatého 
a podnikavého měšťanstva, a spol.u země uvědomělého individualismu 
A n g I i ei . má )eště n!,ní ::oukromé · pouliční dráhy, plynárny, elektrárn; 
.a pod. Pokud Jednotlivci sami na úkoly tyto nestačili sdružovali se ve 
společnosti, a vedli formou společenskou různé ty p~dniky. Avšak ve 
'v)Tchodních zemích Evropy, a čím východnějších, tím větší měrou mu
sela přispěti inciativa nuceného právního svazku, aby zavedla a' pro
vozovala závody a podniky, ktcré jinak dobi'e ze soukromého podnětu 
zařízeny by býti nemohly, A tak vidíme, že již v Německu má velký 
v ýznam státní a komunální podnikání, hlavně v oborech všeobecně 
užitečných, a ve státech ještě v)Tchodnějších stát a komuny jsou pod
l1ikateli téměř jedinými'. Jet pravda, že příčina zakládání státních pod
niků byla častokráte jiná, než prospěti občanstvu přímo, a.le i dosud 
platí u nás věta, že »stát jest jedním z největších podnikatelů a konsu
~entů « , ne-li snad největším vůbec, Nesmí se však pouštěti se zřetele 
I ostatní společenské podnikání, to jest čl11nost bospodářskou provú-
2'. ~va~ou zeměmi, okresy a obcemi. lndustrialisace a zvyšováni životní 
n:1ry obyvatelstva roste u nás měrou překotnou, .tak že soukromé pou
~'lJk~ní s ním krok prostě udržeti nemůže. A tu jsou povolány v prvé 
rade komuny, aby nedostatek ten nabradily. Jest záslužnou prací dra 
Klapky, že snažil se právě hodnotiti obecní ústavy a podniky. Uvedená 
kniha byla přip!avo;vána pro sjezd československých právníki't v Brně, 
;'l byla podle vsebo kv\a,pně koncipována. Kromě úvodu obsahuje část 
(Jogmatickou a úvahy de lege ferenda. Část prvá pojímá působnost 
·o bc.e, stať .0 obecním ústavu, obecním podniku, o jeho zřízení a o'rgani
s aC1. Úvahy de lege ferenda obsahují právní postavení obecních pod
niků v cizině, a pojednání o obecním podniku jako činiteli národo-
110spodářském. Autor bohužel nedefinuje nikde ani obecní ústa,v ani 
podnik. Správně-li jsem rozuměl, pokládá z,a ob e c n í úst a v určit), 
konglomerát práva zá'vazků, zúízení, v nichž platí předpisy ve.řejného ' 
práva; vznik práyního nároku účastníka vůči ústavu a existence jeho 
pomeru k ústavu spadají ve sféru veřejnoprávní. Obec oproti ústavu 
má postavení vrchnostenského činitele, který vydává všeobecný předpis 
:ze své mo<;:i. Jeho právní zá'Vaznost jest zcel.a. neodvisla od přijetí neb 
nepřijetí užívatele, který ihned vstupem do sféry ústavu tomuto před
pisu podléhá. 

Naproti tomu ob e c n í pod n i k jest obecním podnikem jen 
1>roto, že jeho vlastníkem jest obec. Podnik ten mohl by docela dobře 
býti v rukách jiných, ježto vcházl v řadu soukromoprávnÍch pomeru 
'k užívatelům, kteří nemají subjektivního práva veřejného na užívání 
o becního podniku. 

Názory o věci mohou přirozeně býti rozličné. Než autor z těchto 
myšlenek provádí SiVOU práci, a sebral .,k ní velice obsáhlý materiáll. 

Zmínil jsem se, že práce činí dojem · práce chvatné, a na mnohých 
místech dokonce mosaikové, uvádějíc citát za citátem, takže mínění a 
individualita autorova ustupuje úplně do pozadí. Jistě že nečiním výtku 
.autorovi, jehož práce si velice vážím uvedu-li, ·že přílišné citování také 
někdy škodí. Nikdo přece nebude o' autorovi dnešního díla vědeckého 
míti za to, že se neseznámil s danou literaturou; znalost literatury 
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ostatně nečiní ještě vědce: nýbrž to, jak literaturu prožil a dovedl uvés ti 
rv systém) a jak své vlastní myšlenky dovede uplatniti. II německých 
knihách vědeckých bývá často každá věta doložena citátem jiného díla. 
A knihy anglické a francouzské? Jak málo citací, a jak bystré postřehy 
věcí! J i$tě že jen přehllédnutím slavný družstevník francouzský, profe
Sor na Sorbonně ' Charles G i d e, byl prohlášen za Angličana (sÚ. 58), 
a věc ta nepadá na váhu, než mám za to, že jest škoda, že autor v této, 
jinak velice pěkné, knížce nedal více proniknouti své individualitě. Než 
i tak dlužno vítati tento p očin, neboť právní úpravu obecn.ího podni
kání, resp. jeho právnická specifikace j est : pro praxi i vědu :velice po 
:řebná, zvláště v našich zemích, kde bude tento obor komunální poli
tiky' hráti značnou úlohu i ,; budoucnosti. A možno říci, že autor k to-
muto cíli velice přispěl ujasněním názorů. Dr. Karel Novák. 

Die Handelsvertdige der Tschechoslowakischen Republik od dra 
10sefa Waltera, konsulent,a obchodní a ' živnostenské komory v Liberci. 
ná)dadem firmy Gebruder Stiepel Ges. m. b. H., Liberec, 1924. 1. díl. 
218 str. Díl'o má za účel poskytnouti hospodářským kruhům nepostrád,a.
tel no u pomi:tcku. V předmluvě adresuje autor knihu jak praktiktim tak 
theoretiki:tm a naznačeným směrem vykládá ve všeobecné části V)TVOj 
obchodní pollitiky v našem státě. M'entorovsky rozčleňuje jednotlivé 
fáse našich obchodních vztahů k cizině, nezapomíná dcfinov,a,ti význač
nější termíny, osvětliti jich v)'znam. Válkou přetrhány byly obchodní 
vztahy a v nov)Tchstátech nepozbyly pi:tsobnosti jedině smlouvy staré 
monarchie s některými neutrálními státy jako se Švýcarskem. 

Pilířem pro další vývoj naší obchodní politiky byl samostatn)T 
celní tarif z r. 1919. První ujednání naší vlády s cizinou na obéhodú
politickém poli míři1la k výměně zboží. Autor poukazuje na stano'visko 

;V lády, jež přikázala administrativně úpravu dovozu a vývozu a neuve
řejnila tudíž kontingentních synluv ve sbírce zákoni:t. Rozhodoval tu , 
vlastně úřad dle volného uvážení. 

Dále vyznačeny jsou jednotlivé tendence naší obchodní politiky. 
Nejprve snažili se naši hospodáři získati z ciziny ma-teriáliy nutné pro 
tuzemskou spotřebu, později však vzdistala snaha čeliti dovozu z jin)' ch 
zemí. Znázorněna jest též nepřímá závislost povolujícího řízení na 
ochraně celní, kteráž vstupuje v popi'edí, jak uvolňují se zákazy do
vozní a vývozní. Spisovatel rozřaďuje také výstižně obchodní smlouvy 
dle jich významu. Prvotní smlouvy obilOvují smluvní stav z doby m ú _O 
narchie, k nim později přistupují smlouvy provisorní a konečně ujednali 

, jstne již vlastní obchodní smlouvy dob předválečných a to s Rakou s
kem, ltalií, Francií a Polskem; Při naskycování formy obchodních 
smluv poukazuje se na smlouvu s Francií z loňského roku - jedinou, 
jež určuje zvláštní cellní sazby. Také doložce největších výhod věno -

, vána jest l'áležitá pozornost. Zmocťíovací zákony z r. 1919 a 1923 přímo 
naznačují, .že prozatímní obchodní vztahy mají býti upraveny na zá
sadě výhodnostní. Autor dává také - sice velmi zdrželivě - prozáí-iti 
své idei, že naše ~bchodní politika má zakotviti tam, k 2m směřovala 
před válkou, navázati své vztahy k nástupnickým státi:tm, zejména za
jistiti průmyslu přednostní místo na rakouských trzích zvláště celními 
výhodami. 

Z uvedeného di:tvodu vyt)iká naší vládě, že příliš uzavírala hranice 
a ztr-a.tilli jsme prý odbytiště v nástupnických státech, což prý nemUZ é 
býti nahraženo orientací k západu - spisovatel uznává však sám, že 
nemohlo dojíti k úmluvám o celních tarifech se sousedními státy hlavně 
pro jich neurovnané valutní poměry. 

Poznovu při otázce reciprocity naráží na smlouvu s Francií a také 
se Španělskem - prý nevybudovanou na úplné vzájemnosti, správně 
poukazuje však také na úskalí, jež hrozí nám ze smlouvy rakousko
německé o cejvětších výhodách a radí k dohodě s Německeni o vzdání 
se téhož celníc'h výhod ujednaných mezi námi a Rakouskem. Ku konci 
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zdůrazňuje autor zásadu přiměře né . ochrany, by nezapomnělo se při 
mezinárodních dohodách na cenné kompensace. 

Po té citovány jsou zákonné normy, o něž opírají se obchodní 
s rn llouvy a to po stránce formální: ústavní listina a zmocňovací zákony 
o prozatímní úpravě obchodních styků s CIzinou a po stránce mat e
rie lní : mírové .s mlouvy a. následující jednotlivé obch odní smlouvy, uza:
vi' cné do I. prosince I923. 

Díh ve,lmi slibné postrádalo by snad jen komentujících poznámek, 
poukazů a vysvětlivek k jednotlivým místům. ,Snad ve II. díle nalezne
me ved lle geografického · rozdělení pro praktiky vítané rozčlenění věcné, 
aby dle oborů, dle předmětů obchoďních smluv a dle druhu zboží vy
z načena byla úprav:a ke všem státt"tm - třebas ve formě složitějších 
r ej s tříki'1. Dr. Fr. 

V. Dundr, A. Hampl: Kolektivní smlouvy pracovní, publikace So
-ciá lnho ús tavu č. 9., nákl adem téhož úst<iVU, v Praze 1924, 8°, 42 s tran 
s přijojenými tabulkami, cena nen udána. 

Knížka tato s leduje nejprve historick)T V)Ivoj · kolektivních smluv, 
:v ymezuje pojem smlouvy této a pojednává o obsahu jejím. V další své 
čás ti podává přehled kolekti~V'ních smluv, sjedna.ných v létech 19I9-1922 
v Českosl oven sku, všímá si p odrobně některých důležitÝ'ch ustanovení 
S111luv těchto a v ymezuje, kdo a jak četně jest jejich kontrahentem. 
Ku konci líčí nynější právní stav na poli tomto a požadavky, kterým 
má b)Iti vyhověno úpravou zákona. 

Ku konci dí1!ka připojen,y jsou tabulky, které podávají přehled 
o tom, kolik a kdy bylo uzavřeno kolektivních sml,uv, s kolika zaměs t
nanci a v kterém · prÍtmyslo\vém oboru. 

Dílko toto bylo poctěno akcesitem v soutěži o cenu, vypsanou v r. 
1 9~3 »Soc iálním ústavem Českos lovenské republikY-l: a podává instink
tivní informac i o kolektivních smlouvác h všem, kdož ~e zajímají o tuto 
.část sociállní politiky. Dr: Jindřich. 

Dr. Václav Dusil: Ceskoslov. právo spolkové. (Knihovna naučných 
s pisÍt Aventina sv. 1., Praha I924). Systema.tick)T ·vý'klad českosloven
,ského práva spolkového naráží na celou řadu obt.íŽí. Jednou z nich 
jcst rozsáhlost látky, neboť do širého pojmu »Spolku < patří ri'tzn é ' 
zjevy společenského a hospodářského života, jichž právní úprava jes t 
zcc la od!lišná. Jinou překážkou jest dosavadní rozeklanost če skosloven 
s kého právníh o i-ádu (normy pře,vzaté z právníh o řádu b)Iv. Rakouska 
čl b}/v. U herska i normy již původně česko s lovenskc) . Proto auto r 
-o mezuje s i látku na zpracování úpravy spolki'l dle zák. z 15. listopadu 
1867 č. ]34 r. z., za to však probírá také bý-v . prá-~'o uherské . (min. 
nař. z 29. dubna 1873 Č. 1394 pres. B. M., a ze dpe 2. května 1875 č. 
150~ B. M.), plaťné q0sud na Slovensku a Podkarpatske Rusi. Poněvadž 
s pi sova tel přihlíží k rakouské i československé judikatuř e ve věcech 
.spo lkových a t ím v hodně doplňuje svúj systematický v)-kUad, bude 
lmiha jistě hledanou příručkou pro spol~ový život. V systematickém 
:zpracování autorově osvětluje se 'Zcela zř-ejmě na,léhavá potřeba n ejen 
"unifikace, nýbrž i liberali sace příští právní úpravy spo lkového práv :.t . 

-1 K-
, Dr. Antonín Pařízek: Řád o zbavení svéprávnosti. S dodatky. -

"11ladá Bolesllav 1924. - Vyd áno s podpo rou ministerstva spravedlnosti. 
_3211. - Str. 205. - Kč. 24'-. - Tuto knihu m ožno b ez výhrady dopo
ručiti . Řád o zbavení svéprávnosti byl v'ydán v létech válečn)I ch a tím 
Se Ivysvětluje, že tato materie jes t poměrně málo vědecky ;zpracována, 
a v č.eské lit e ratuř e vůbec j eště lle. _J\.lIto.r nedx.ž.i s.e ... pl·ekla.du-~ ... ř.íšském 
zákoníku , nýb rž počíná s i v českém převodu samostatně. Na mno ha 
místech podařil s e mu pěkný český pi'eklad, než mám za t o, ž e není 
vhodno pi-ekládati s lovo : Beistand (§ I , od. 2. řádu aj.) výrazeill: za
s tance. V)/r az podpihce se ji ž vžil, třeba s sl~vo n ení nej lepší, a j e ji sto, 
ie r a,žení nové ho nezvykléh o s lova zavádí zmate~( do mluvy právnické, 
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která má 'býti jasná. Kniha jest velice pěkně komentována a obsahu~ e
veškery příslušné prameny. Příklady a vzorce velice poslot,1ží praxf;.. 
tím spíše, že prováděny jsou soudcem. dnk. 

Dávka z majetku a přírůstku na majetku. Část II. Vydal , ďr. ' BoL 
Fux :za pomoci dra Fr. Lorenze. , - KomeptovaQých zákonů českoslo
venské republiky, sv. I. B. - V Praze 1924. - Syazek tento jest pokra
čováním velké}1o komentáře" ktery vyšel před dvěma roky a k němuž: , 
bylo, nutně , zapotřebí doplňku, jelikož za tuto >dobu nahromadila se 
v oboru ,dáv.ky majetkové značná látka nová. Cena této příručky spo
čívá hlavně v přehledu změn a dop lií.ků a účelném uspořádání látky., 
Mnoho ,~přík~ladů osvětlí komplikovaný, postup při výpočtu dávky ti. její 
slev, zejména vlivem zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 6 Sb. z. a n . , 
z roku 1924. -á--

Václav VojtÍ'šek: Radnice staroměstská v Praze. "O jejím v)'znam u. 
čl památkách . S podporou min. škol. 'a nár. OSv. Praha 1923. A. B. Čern~'_ 
80. 149 str., 16. , příl. - I kdyby šlo pouze ubniti zmínku o deskriptivní 
lčásti této knihy, v níž~e popisují radniční pamětnosti, bylo by nutno 
tak , učit;-~ti, tím. :však sI?~še, k?yž l spis ,zabý:vá~. se , V)Tyoje~ r~dnicé~,," 

. kolem nlZ od pocatku naslch mest se kUPl cely ZIVOt mestsky. Zaroven 
úsilí , měšťanů dosíci vlastního radničního domu je těsně spjato se zá
pasem o městskou samosprávu a tak radnice stálvá se vlastněprogra
mem celého boje, 'který se rozviřuje již od konce stol. XIII. Alle sta
roměstská radnice pražská měla osudy přece · poněkud jiné,odchylné, 
od vývoje radních domů v německých i , ostatních městech: stala se' 
středem národnho života od dob válek husitských a s ním prošla poli
tickými dějinami česk~h,o státu od radostnS·ch chvil jako hf'd.ého ma-o 
nifestu z 3. dubna 1420 p.roti koncilu . kostnickému" prohlášení kompaktát 
i volby Jiříka za krále, až po ' smutné ,okamžiky pohynutí českého vzdo
ru proti panovníkům, kdy viděla nejen popravu J anla Roháče z Dubé ... 
odnětí samosprávy po zllomení odboje šmalkaldského, nýbrž i krvavo u 
hekatombu 21. června r-621. ' A 'V nové , době opět k ní , se soustřeďoval y 
sna.hy po samostatnosti státní, třebas že v posledních létech světové' 
války ' nedovedly vůdčí jejich osobnosti pochopiti ,. kde je jejich pravé 
místo, až do 14 . . listopadu 1918, k,dy nový správní sbor s drem Šáma-
lem v. čele převzal řízení hlavního města. Konečně osudem bylo jí 
přá.no státi se středem Veliké Prahy Cl! tak uskutečnil se dávný program
s9ustřediti v ní hospOdářský život všech měst pražskSrch , cíl, který byli 
sledován již od pol. století XIV., kdy na , kra~ší -dobu poprvé splynula 
v ní správa Starého .i Nového města,. Tak radnice staroměstská s·vůj 
vý'zpam . stupňovala , i důležitostí hospodářskou a o všem tom, vedle po'
drobn.ého po,pisu radničních památností, dočtete se v této knize, kterou 
autor jistě pracoval chutí, takže je průvodcem po rozmanitých otáz-
kách ,městského živoÍ!al našeho. Čao 

Dr. Zd,. V. Tobolka: Počátky dě1n'ického hnutí N Čechách. ÚstřednF 
dělnické knihk. a nak!. CA. Svěcený). Praha 1923 . . Kč 6.-,-. Autor pro
mlouvá v deseti kapitolách o, vzniku dělnickéhO', hnutí u nás. Dělnické 
hnutí sledujeme na poměru ti:skařů kartounů se zaměstnavatelstvem . 
Příznaky dělnické otázky jeví se právě nejlépe na tiskařích kartounů" . 
protože bavlnářský průmysl a barvení kartonů u n'ás zapustily záhy své 
Příznaky ,dělnick~ otázky jeví se právě nejlépe na tiskařích kartounů . 
protože bavlnářský průmysl al barvení kartounii u nás zapustily záhy své .. 
kořeny a vyrostly netu'šenou měrou . '- V roce 1763 zřízena první továrna 
na kartouny, náležející hr. Kinskému, a po ní přicházely hustě další, tak 
že na začátku XIX. stol. má již samotná Praha 14 továren. Tímto vel
kým rozmachem začíná současně boj zaměstnancii těchto továren se z ::t 
městnavClteli, s kapitálem. Dle líčení Tobolkov-a byly ' poměry dělnictva 
v elmi zlé : pracovn~ doba dlouhá, práce nepatrně honoro\"aná, prac-Q
valy ženy, pracovaly děti , před osmačtyřicátým rokem se nikdo o děl
níka k práci trvale neschopného, onemocnělého neb nezaměstnaného n e-

staral. Dělnícl p 
ba zřizovati doko 
štěstí ,zmírií.ovaly 
roby se nezaměs 
i1utím státní aut 
ve sv~-ch počátcíc 
dělnic'kých tříd so 
trvalého léku nep 
znal. - S tak 
ctva, nelze svalov 
doba r.ozmachu, 
rozvoj, pokrok 
které tak dlouho 
také prožívá své 
Krise .j sou jen , p 
llořují a zase zap 
zkušeností. 

Dr. Friedri 
Wien 1921, Ver 
jednání, jež povs 
snaží se dokázati 
né samostatného 
už mluví sám 
gumentovati, že 
rakiouského průmy 
rak.·uh. pr.ůmyslu 
správně české z 
jící pro R. Č. S. 
z tvrzení, že Víd 
ních Rakousích p 
země; ' ostatku na 
průrrlysl Rakou ska 
Rakousko velmi ži 
mu přistupuje jal{iQI 
Polní hospodářství 

K otázce p 
že je t.o vlastně 
produktivních ' z 
nezvyklé jinde p 
Proto se autrovi 
ekla-u. Otázka prod 
ců mnoho. Přibylo 

, pracovní doby, pro 
v oborech soudni 
přispělo zrentabil 

Pasivní o 
sledek války. Si 
stika' nevykaz 
j. v.' Hospodář 
váznoucí průmysl 
stavuje nynější r 
býv. rak.-uh. p 
prý stihá 1. enten 
způsobené, 3. celní 
této katastflofy je p 
s otázkou reparací) 

Autor konst 
se rakousk)' prúmy 
cký a že není příči 
důvěry. Rakousko 
hatství, nýbrž škol 



ice pěkně komentována a obsahuj e
ly a vzorce v.elice poslot,1ží praxr~ 
'm. dnk. 

la majetku. Část II. Vydal , ďr. "BoL 
KomePtoval)ých zákonů českoslo

~e. 192 4 .. - S.vazek tento jest pokra
'y~el pred dvěma roky a k němuž: , 
:oz za tuto >dobu nahromadila se 
tI:a pová; . Cena této příručky spo
lInku a ucelném uspořádání látky. 
Ý' postup při výpočtu dávky a. jeh 
2I. prosince 1923, č. 6 Sb. z. a n . , 

-á-

n~tská v Praz~. rO je'jím.významl{ 
nar. o~Y'. ~raha 1923. A. B. Čern3' _ 

ouze UClllIÍl, zmínku o deskriptivní 
ld~1ičllí pamětnosti, bylo by, nutno 
;plS zabývá se , vývojem radnicé· . 
~upí celý život městský. Zárove; 

11ho domu je těsně spjato se zá
,:~dnice stáJvá se vlastně progra
jlZ od konce stol. XIII. Alle sta
cly přec~ . poněkud jiné,odchylné
ch i , ostatních městech: stala se
k husitských a s ním proš la po li
l.do.stnS·ch chvil. jako hpdého ma-
ostni<:,kému" prohlášení kompaktát 
Dkamzlky pohynutí českého vzdo-
11 popravu J anra Roháče z Dubé 
, šmalkaldského, nýbrž i krvavo~
\ d?bě opět k ní. se soustřeďovaly 
. ze v posledních létech světové ' 

tl pochopiti,. kde je jejich pravé 
lOvý správní sbor s drem Šáma-
lěsta. Konečně os~dem bylo jí 
tak uvskutečr:,il se dávný program
:h mest p,razsk)rch, cíl, který byl! 

na kratsl :dobu poprvé splynula 
, Tak radi1Jce staroměstská s'vůj , 

.arsk?u a ,o všem tom, vedle po~ 
!, odoctete se v této knize, kterou 
Iruvo,dcem po rozmanitých otáz-

Čao 

ického hnutí oV Čechách. ÚstřednF 
~ra.ha ,1923 .. Kč 6·-,-. Autor pro- o 
lelnlckeho', hnutí u nás . Dělnické 
~art0l:ll;ů se za.městnavatelstvem . 
~ nejlepe na tIskařích kartounů 
:arton~u rÚs zapustily záhy sv{ 

nejlepe na tiskařích kartounů 
artounů u nás zapustily záhy sv&' 
, roce 1763 zřízena první továrna 
po ní přicházely hustě další tak 
lá Praha 14 továren. Tímto' vel
městnanců těchto továren se Z:1-

)bolkova byly ' poměry dělr:lictva 
e nepatrně hono-rol"aná, prac() 
řicátým rokem se nikdo o děl
:nělého neb nezaměstnaného ne-

:?-I 

staraJ.Dělnícl proto sami byli nuceni starati se o sebe, organisovati se, 
ba zřizovati dokonce vlastní fondy, které -by jim a jejich rodinám v ne
štěstí ,zmírňovaly bídu . Technickým pokrokem a zavedením strojnív)r
roby se nezaměstnanosti, a utrpení dělnictva zhoršily. Pozdějším zasáh-

, outím státní autority se poměry trochu zrvedly. Naše dělnické hnutí bylo 
ve sv:}-ch počátcích třídně neuvědomělé. Dělnictvo nalézalo někde II ne
dělnických tříd soucit, někde z důvodů politických i trochu podpory, ale 
trvalého léku nepodal mu :; nikdo, poněvadž tehdy účinného léku nikdo ne
znal. - S tak smutnými. poměry neshledáváme se -jen u továrního dě l ni
ctva, nelze svalovat vinu rna toho, neb onoho, byla to krutá doba přerodu . 
doba r.ozmachu, která prinesla s sebou utrpení, ale také mnoho dobrého. 
rozvoj, pokrok a úlevu. Vzpomeňme jen obyvatelstva venkov'ského. 
které tak dlouho úpělo pod jhem' roboty a nevolnictví, obchod a průmysl 
také prožívá své krise, proti kterým je též velmi těžký a namáhavý boj. 
Krise- .jsou jen _ př_echodná stadia, která se během dějinného vývoje vy
nořují a zase zapadají, aby přinesly nový pr,ospěch -: třeba . jen ve formě 
zkušeností. E. p---:-Sr . 

- ' 

Dr. Friedrich Hertz: 1st Oesterreich wirtschaftlich lebensfahig~ 
Wien 1921, Verband osterreichisc-her Banken und Bankiers. Kratší po":' 
jednání, jež povstalo v době rozvratu rakouského hospodářského života~ 
snaží se dokázati (proti Stolprovi), že Rakousko je hospodářsky schop
né s.amostatného života, ovšem jen s napětím vS ech sil. Pro tento směr 
už mluví sám název vydavatelstva spisu. Autor se pokouší v úvodě ar
gumentovati, že Československo nemá, jak se tvrdívá, 8oo/~ bývaleho 
rak!Qiuského průmyslu, nýbrž že percentuálný podíl českJ'Tch zemí na býv~ 
rak.-uh. pr.ůmyslu je 55'4, Rakouska ' pak ' 34'2. Zaměňuje tu ovšem ne": 
správně české země s Československem a přezírá úsudek odborníků, zně
jící pro R. Č. S. asi na 70.%. Protičeská tendence spisu patrna dále též: 
z tvrzení, že Vídeií. byla postavena jen z dolnorakouských peněz. V Dol
ních Rakousích prý se užilo dříve jen 50% ,odvedených daní ve prospěch 
země, ostatku na hospodářsky zaostalé slovanské země. Obyvatelstvo a 
průnnsl Rakouska j-sou téměř' tak velké jako Čechy. Mimo průmysl má 
Rakousko velmi živý cizinecký ruch, víée než dvakrát větší Čech. K to
mu přistupuje jak;Qi další podklad samostatnosti státu rozvětvený obchod._
Polní hospodářství potřebuje zracionalisování. 

K otázce produktivnosti rakouského obyvatelstva podotýká ' autor; 
že je t,o vlastně otázka státních zaměstnancú, poně,radž tři , pětiny všech 
produktivních zaměstnanců jsou ve státních podnicích (vl tom ovšem 
nezvyklé jinde procento ' žen). , Většina jich má zaměstnání manuelní~ 
Proto se autrovi jeví rakouská otázka ' sociální převážně otázkou dělni
cklo,u. Otázka produktivnosti ' záleží v tom, není-li zmíněných zaměstnán
ců mnoho. Přibylo jich sice povállce jako jinde zavedením osmihodinové 
pracovní doby, pro zvýšenou poválečnou zločinnost pak mimo to h ·lavně
v oborech soudnictví a sociální péč.e. K vyřešení této otázky hy velic~ 
přispělo zrentabilisování státníchp'o>dniků. 

Pasivní obchodní bilanci rakouskou považuje autor také) za ná
sledek války.Situace není však tak zlá, jak se myslívá, poněva-dž stati
stika nevykazuje na př. velikých zisků z cizineckého ruchu, provozu a 
j. v. ' Hospodářská krise byla způsobena z části nedQistatkem uhlí a tím 
váznoucí pr:ůmyslovou výrobou. Třetina býv. rak. uh. průmyslu, již před-o 
stavuje nynější rakouský průmysl, vytvořila v poslední době jen čtvrtinu ' 
býv. rak.-uh. průmyslové produkce. Vina na hospodářské krisi Rakouska 
prý stihá 1. ententu, 2. nesprávnou hospodářskou politiku Rakouska a JÍ! 
způsobené, 3. celní uzavření sousedních států proti Rakousku. 4. příčinou 
této katastllofy je pesimistická nálada v zemi a 5. pád marky (související 
s otázkou reparací), jež strhla s sebou rakouskou korunu. .. 

Autor konstatuje k<;mečně, že v posledních deseti letech před válkou 
se rakouskJ" prtlmysl vyvíjel stejným tempem jako průmysl říšskoněme
cký a že není příčin, pflOČ by se neměl dále slibně vyvíjeti. Je však třeba 
důvěry. Rakousko nezachrání podle Hertze zemědělství a přírodní bo
hatství, nýbrž školené dělnictvo a sV,obodný _ obchod, hlavně s cizími státy_ 
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Ač je spis psán zreJmě v: zájmu rakouských bank, přece ukazuje . 
několik správných cest k hospodářskému 110zkvětu Rakouska a dovozuje, 
že spojení Rakouska s Německem není nikterak třeba k dosažení hospo-:-
dářského blahobytu v Rakousku. Gustav Zvěřina. 

»Naše Samospráva« list .Sdružení č.inovniků samosprávy republi
kánské strany zemědělského a malorollnického lidu" velmi doJ:>če redI
govaný sekč šéfem drem Bedřichem Bobkem přinesl v posledním dvoj
čísle (5.-6.) instruktivní rejstřík ,věcí týkajících se samosprávy ve sbír-
ce zákonů a nařízení . V. 

Nový slovník naučný. Čilé , nakladatelství B. Kočího v Praze (Ma· 
sarykovyo nábřeží I4.) přichystalo vydání malého slovníku naučného, 
který jjstě přijde vhod ;všem, kdož hledaji rychlého poučenÍ. Je jistě 
nutno upozorniti na tento podnik tím spíše, že dávno oh1:ašovan)" ,Ma-

. sarykův Slolvník « stále se neuskutečňuje. Připočte1l1~-li k tomu, že na
kladatelství Ottovo již dříve oznámilo vydání dodatků ke svému slov
níku, máme u nás v programu tři velké obecné encyklopedie, z nichž 
však jistě a nejdříve vyjde při známé, jeho rychlosti . publikace Kočího. 

v. 

Kleines Ortsverzeichnis der tschechoslovakishen Republik. Von 
Prof. Ernst Pfohl. - Gebruder Stiepe1. Reichenberg. 16°. 277 + Anhang 
76 str. - Stieplova firma v Liberci velmi čile chrlí potřebné příručky 
zejména pro práJvní praksi, a lze jen právem záviděti, že nenašel se du
sud nikdo, kdo by nám podobným způsobem posloužil v českém jazycé, 
ačkoliv je jisto, že náklad takovéto příručky neskytá risika. Stieplové 
mají také znamenitého pořadatele těchto příruček proL Pfohla, známé
ho e,ditora »Priimyslového Atlasu~, Orientierungslexikonu atd. I nej
novější publikace, v níž nalezneme údaje o politickém okresu, okres
ním soudě, poloze,počtu obyvatel a nejbližší železniční a poštovní sta
nici všech místních obcí československých, vyhoví plinou měrou zá
roveií. i s ' dodatkem přejmenování železničních stanic. Je všakradnu 
upozorniti vydavatele, a,by přesně dbal nové nomenklatury úřední, ze
jména pokud jde o německa jména, aby Se užívatel příručky její vinou 
nedostal do konfliktu se zákonem o úředních názvech míst, což by mu 
a's i nebylo právě vítáno. Čao 

V. Gutwirth: Ma~aryk a studentstvo. ,N ák1. Bursíka a Kohouta, 
Praha I924, str. 89. Kniha obsahuje pečlivě vybraná míst.a, z Masaryko-

_ .V)' Cll spisll a článkll, v nichž jsou obsaženy jeho názory na studentstvo 
ci jeho úkoly. Jest vylíčen také vnější poměr a styky Masarylwlvy se 
s,tudenty, ale otázka, jaký měli Masaryk myšlenkový vliv na české stu -
deh'tstvo, tu není dostatečně probrána. J. ]~. ' 

Družstevní práce (Pralha VII., Skuherského ul. 30)jest název druž
s tevního podniku knižního, který se u nás před ověma léty us tavil. Pi" cs
úým plněním svého programu vzrostl ve veliký podnik jedinečný svéh o 
druhu v Evropě, který sklidil ,nyní značné úspěchy na Mezinárodní 
družstevní výstavě v Gentu. K celému dnešnímu nákladu přl10ženy j sou 
pro s-i=,ekty vydavatelstva, ktéré. naší Plávnické veřejnosti doporuču
jeme k úvaze. Seóosní práce vydavatellstva doporučuje se sama. 

Toto číslo vyšlo 1. října 1924. 

N úkladem S. Č . P . »Vš ehrd « v Praze. Redaktor dr. František Čáda 
Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 28. 
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'des organisace, 
Předválečrn'r 

zlatá měna, 
stvím zlata, 
kdykoli za 
spendována, 
mince zmizel 
a když žádná 
volena cesta 

Avšak 
snad zdálo, 
tivní vYm 
straně. Posi 
'plynou z vy 
pírová, ~. 


