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vyhotovení zákona vyhl{lšenÍm se liší tím, že president podle německé 
ústavy má pouze alternativu zákon předložiti lidu nebo vyhlásiti resp. 
nevyhlásiti. Naproti tomu sněm má vždy moc návrh přijmouti nebo 
zamítnouti a při tom stanoviti přesný obsah zákona v každém případu 
samostatně nebo alternativně. Lid pak má pouze moc návrh - - za to 
však definitivně - přiJmouti nebo zamítnouti. Není tedy právního. roz
dílu mezi usnesením sněmu a rozhodováním lidu. Obojí jest usnese
ním zákonodánl~·m. Avšak jest tu rozdělení funkcí ve smyslu Laban
dově - což přehlíží Triepel - na zákonodárné usnesení a na stano
vení obsahu zákona. Lidu, pokud nevykoná zákonodárnou iniciativu. 
nepřísluší nikdy stanovení obsahu zákona, n~rbrž jen zákonodárné 
usnesenÍ. Sněm naproti tomu je zcela voln}- ve stanovení obsahu 
zákona. 

ZP RA Vy. 
Druhý právnic1íý sjezd. Prof. Weyl' napsal o něm do )Li

dov~ích NoviIl« (16. listopC/du 1924). Z celého článku je patnta 
obava pisatele ----;- zasvěceného jiště podrobně do přípl'avných 
]Jl'uci sjezdových --, že účast · našeho pl'ávnictvu na sjezdu 
nebllde úměrná. .teho význa.mu . »Nedovedu si představit, « píše, 
) větší ostudq a blauláže na.~eho domácího pl'ávnictva, než by 
byla ta, 1;:tel'á bg vznikla nedostatečnou účastí .iclw na s,;ezdu, 
kterÚ má po prvé s.tednotiti veškeré pl'ávnílcq k odborným 
porndám o vlastním. prál:nim řádě. « Nezdá se, že by obavy 
tyto mělq podl~·I(ldl1, poněvad: nechce se prostě věřiti, že bq 
tak inteligentní vrstva národa, lako .iSOll právníci, nepocho
pila významu tohoto velkolepého podniku. Yždyf tll nelde .ten 
() vědecký slezd .tuko pn siezdech odborníků liných věd, nýbrž 
,o věc svrchované důležitosti praktické pro celÚ život národní 
a s/átnf. NeboL' na s,;ezdě hudou řešeny velmi noléhavé otázky 
legislativní a slezdové porady malí býti směrniCÍ pl'O zákono
dál'ce republiky. A j(!-li demokl'acie dislcussí, pak nelze tím 
l'ozuměti ani diskllssi několika ministerských úředníků a od
borníků, _ kteří na Ilrčité zákonné osnově pracll}í, ani diskussi 
politiků z povolání, kteří ~e za.timalí zpravidla výhradně 
o stranicko-poHtické stránky věci) nýbrž přede vším ostatním 
diskzlssí oné Vl'StVq národa, která má od I>orné znalosti a zku
šenosti ve všech odborech aplikace práva a dovede o předlo
žené otázce 'legislativní uvažovati věcně, sine il'a et studio, 
sc. politického, stavovského ntd. 

Bylo bq SlTIutnúnl zjevem neien pro tlItO vrstvu, nýbrž pro 
celý národ, kdyby pl'ávnicivo československé nepochopilo svůj 
úkol při první velké příležitosti k této diskussi. Jde o zkouMal 
celého stavu, ale tím i celého národa, le-li k takové d}skussi 
zl'alý . ji zkllšebním kamenem nebude len úroveň pl'ad, refe
rátů a debat slezdov!ICh, ale. i účasl a zá;em pJ'ávnictva o sjezd 
a .řeho otázky. 
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Za těchto okolností zdá se, že všechnu liné ohledy - snad 
místní (sjezd koná se v Brně!) nebo osobní, -- ustoupí do po
zadí (l že dnešní naše právnictvo ukáže svoji pohotovost 
a úz'OVeil neien vzllledeln k svým předcbůdcl.lm (skvělý práv
nický sjezd 1) roce 1904), ale i k zvýšeným požadavkům dnešní 
dobll a našeho samostatného státního života.*) -n-

Je mr.oho kontroly. Z denních listů je známo, že v láda vypracovala 
nový návrh zákona o N ej v ~Tšším správním soudě. K'dyby se měl pro
vésti tak, jak byl vypracován, bylo by asi zĎytečno říkati nadále N ej
vyšší správní soud a stači l o by pro stě Se omezit na pouhý správní soud_ 
Zdá se, že někde nesetkala se s náležitým pochopením a s náležitS-m 
uznáním dosavadní činnost tohoto nejvyššího tribunálu správního, 
v němž j e svrchovanému národu, jakožto vládci republiky, zaručen a 
och rana pi-ed pi-ípadnými přehmaty státní administrativy. 

Přehlédneme-Ii jen stručně dosavadní činnost nejvyššího správ
ního soudu od převratu, musíme uznat, že za těchto , šest let vykonal 
nejvyšší správní soud u nás více práce, n ež bývalý správní soudní dvůr 
ve Vídni za dobu mnohem delší. Československé úřady se mu totiž 
O toto větší množství práce náležitě postaraly. Když správní soudní dvůr 
ve Vídni zruš il některému ministerstvu jeho rozhodnutí, pokládal to 
příslušn)T odborový přednosta zpravidla za. svou osobní ostudu a ihned 
vydal poukaz podřízeným úřadům, aby napříště v podobné věci postu
povaly vždy jen podle rozhodnutí správní ho soudu a všichni podřízení 
úředníc i mu za zachování této zása,dy odpovídali. 

U nás je tomu trochu jinak. Už v prvních letech po převratu se 
ve sbírce nálezů nejvyššího správního soudu až příliš často vyskytla 
úvodní věta asi tohoto znění: » Jak už nejvyšší správní soud v nálezu 
ze dne .. .. rozhodl .' _ .«. Úřady zkrátka nebraly kontrolní funkci nej
vyš šího správníh o .soudu příliš vážně, velmi čalsto si rozhodovaly po 
svém bez ohledu na n ejvyšší správní soud. Z osnovy nyní vypracované 
se zdá vyplývati, že československá administrativa chce nejvyššímu 
správnímu soudu usnadnit práci, avšak nikoli tím zpiisobem, kter)' by
chom očekávali, že totiž by se hodlala na příště více, než dosud, říditi 
jeho nálezy, nýbrž 'že prostě hledá všechny jen p oněkud schůdné . cesty, 
aby se vyhnula jeho oprávněné kontrole. Podle osnovy vylučuje se 
(mezi jin)rm) kompetence nejvyššího správního so udu, jde-li o rozhod
nutí nebo opatření v I á d y. Není Pr)1 to totiž správní úi-ad. Je ovšem 
otázkou, co jest pokládati za rozhodnutí nebo .opati-ení vlády. Může 
se stát, že vláda nedo·stane nějakou důležitou zásadu do zákona; pak ji 
prostě vtělí do v ládního naHzení, prohlásí je za. opatření vlády - a věc 
bude vyřízena. V láda se tím dostane z nepříjemné situace, že musila 
dosud často vyslechnout levi ty pánů od nejvyššího správního soudu_ 

Není ani nutno zabývati se podrobnostmi a j en z této ukázky je 
zřejmo, oč Jde. DtlVodová zpráva moudře pod otýká, že je nutno omezit 
působnost nejvyššího správního soudu »dle skutečné potřeby c:. Podle 
jaké skutečné potřeby? Rozumí se přece samo sebou, že podle v I á dn í 
potřeby! -ík. 

Přednáška o obchodní politice. V cyklu národohospodái-ských před
nášek Masarykovy akademie práce pronesl 30. i-íjna významnou řeč býv. 
ministr dr. S c h u s t e r o n a š í ob c hod n í p o I i ti c e. V pod statě 
pravil : 

Československo je stát priimyslový, průmys l je základem našeho 
národního hospodářství, blahobytu i samé existence státní. Hlavním 
úkolem Československa je tudíž zaměstnati plně tento veliký prumys! a 
dáti mu prosperitu; to se múže pro mal)T odbyt domácí (jen 1/4_1/5 naší 
v)Trobní kap,acity) s táti jen ve lkým V)TVOzem. Je proto prvním úkolem 

';') Pozn. red. Pi-ihlášky pi-ijímá adv. dr. Krippner, Brno, Staro
brněnská 19-
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státu, aby v zajmu své existence vývozní podnikavost průmyslu pod
poroval svou obchodní politikou. Ve vývozu je nutno nejprve us ilova.ti 
o export tovarů, poněvadž t ento je národohospodářsky nejcenně j ší : Je 
pak právě nepřízniv)Tm zjevem, že v r. 1923 vývoz tovarů činí perc entu
elně nižší sumu než v r. 192 1; do popře dí se r. 1923 dostává vývoz uhlí , 
dříví a cukru, tedy surovin a produktů zemědělského průmyslu . Stát 
může dn,es vývoz nejúčinněji podporovati o bchodními s mlouv ami a bylo 
by proto hříchem jinde n em ožn)rm , kdyby parlament z dtlvodii strani
ck)rchpráci tuto mařil. Jako s tát exportní máme životní zájem n.a t om, 
ab y po celém světě vládla zása,da volného obchodu; zdá se, že dnes 
V)TVOj světové obchodní po litiky se o ri entuje tímto směrem, což dlužno 
jen vítati. Volnost m ezinárodníh o obcho du se n ejvíce podporuje už ívá·· 
ním klausule nejvyších výhod v obchodních smlouvách a je pruto 
správné, že náš stat hned od p očátku vzal klau suli nejvyšších v)Thod za 
princip své obchodní politiky. Evropa by zahynula, kdyby pokračoval a 
v přehnaném ochranářství v době, kdy jeden stát je hospodářsky odká
zán na druhý a kdy hospodář sk)r prospěch jedné země j e podmíněn pro
spěchem jiných. ř.Ie s lo soběstačnosti j e dn es absurdní, vede jen ku tvo
řitní nezdravé industri e a k snižování životní míry obyvatelstva. Jest 
li tovati, že dva význačné státy a s ice U ni e SV)Tm přemrštěn)Tm ochra
nářstvím a Francie svým opuštěním principu n ejvysších výhod brzdí 
ces tu k volnému obchodu. Náš ce lní t a rif n ení dnes dosti soustav ný;. 
smluvní cestou bude snížen tak, 'že bud e poskytov,a ti j en mírnou a pi-i
měřenou ochranu. Zvláštním úkol em našeho s t átu musí býti vytvoření 
velkého hospodářského territoria ve Sti-ední Evropě , kde by náš prů
mysl, do zemí s tředoevropských (nástupnických s tátů ) hlavně vyvážející 
měl své zabezpečené odbytiště . Nebyly bohuž el využity čl. 222 smlouvy 
St. Germainské a čl. 205 smlouvy Trianonské, které umožňovaly zvlášt
ní preferenční režim m ezi ČSR, Rako usk em a Maďarskem. Ku vytčené
mu c íli nedojdeme pro politické a hospodái-sk é pi- ekážky cestou celní 
unie středoevropské, zb)Tvá nám t edy h l élvně cesta smluvní. První krok 
k tomu bude smlouva čsl.-rakouská. St. Režn)r. 

Národ, stát a národnostní menšina. O tomt o thematě dotýkajícírn 
se problémů mnoho, sice již diskutovan)'ch, ale stále dosud n edosti vy
jasněných přednášel dne I!. li sto'lndu 1924 ve F ilosofické j ednotě v Brně 
prof. J a roslav K a II a b. Dovodiv v úvodě aktualitu .otázky národnos tní 
v politice vnitrostátní a mezinárodní, uvažoval o pojmu národa. Zamít
nuv definici anthropologickou, filologickou i právnickou, definovta,J národ 
jako jed not u vez p ů s o bum y šle n í, c í t ě n í ach tě n í, náro d
nost p.a.k jako vlastnost jednotlivcov u činící jej podí ln íkem v t ét o jed
notě . Jsou' období a epochy, které n ezn ají náro dnos tníh o vědom í, tak 
antika a s tř edověk. Jsou oblasti, kde národn o,stní otázka nevyvinula a 
nevyhroti la se t ak , jako v ob la s tech našich, p oněvadž tam v znikly di-íve 
státy n ež národy. Tak na záp,aldě Evropy a ve světě anglosaském. Odtud 
mají jin_,r poj em národa tam a zde, ve s ti'- ední a jižní Evrop ě, kde se 
nekryje národ se souborem státních pi'·í s lušníktl. Odtud osvícenský 
pojem národa a hE"slo s ebeurčení národů tak, jla.k ho chápala Velká re
voluce francouzská. M:írové smlou'Vy v idouce nutnost přiděliti národu 
státní úz emí obývané přís lu šníky j1l1ého národa zabezpečily mezin.árodně 
práva m enšin. Práva m enšin jsou však vždy právy individuelními, právy 
jednotlivců na národnost, nikoliv právem celé m enšiny jako . kolektiva 
na samo statný státní život. 

Po přednášce rozvinula se či lá debata, která t)rk ala se hlavnč defi
nice pojmu národ a byla zajímavá mimo jiné tím, že s e jí účastnili j ed 
nak filosofové (prof. B láha, prof. Haškovec, prof. Rostohar, doc. Tvrd)r, 
PhC. I-I anák) jednak právníci (prof. Krejčí, dr. N eubau er, dr. Rúžička). 

\ :-úb ec lze pozorovati, že bměnská F il osofi('ká j ednota nezů stává 
spolkem odLorně-vědeck)'m , n)'brž že dove,de - jak právě filo::iofi ck á 
sp olečn ost má - přilákati a k debatám sjednotiti pi-íslušníky oború, 
jichž se dané f il osofické th éma dot)Tká ; tak zejména při thematech rázu 
sociol ogíckého a po litického spolupůsobí v jejích schůzích hojně práv
níci. J e t o zjev velmi p o těš it eln)' j ak o r eakce proti úpln é speciali sac i a 
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isolaci jednoti iv)'ch ' oborů vědních, které k sobě mají mnohdy velmi 
blízko a které by s i vii j vzájemný poměr měly ujasllltl přímou diskusí, 
ti" eba že jsou tradovány nJa rL1Zn)rch fakultách universitních. -n-

Výzkwn slovenských pramenů v Římě pro dějiny církevní započal 
se letos. Dosud totiž byly studovány pouze prameny če ské pro vydání 
sbírky »Monumenta Vaticana«. Po převratu je nyní jisto, že mu sí býti 
dop lněn také výzkum pro SlolVensko, abychom si mohli utvoři t i správ
nou představu o poměru našich zemí k církvi. Skutečně, jak v č l ánku 
»Slovakische Forschungenc v Prager Presse (I2. VIII . 24·) ukázala dr. 
M. Opočenská, která byla pověřena tímto studi em v řím ském českosli0-
venském historickém ústavě, již první studi e ukázaly důležito s t těchto 
badání a zároveií. také i nedostatečnost vydání maďarský c ll. Bylo by si 
jen přáti, aby se ve studiu rychle pokna1č0valo, abychom se zá hy do~kali 
jasného obrazu na církevní dějiny slovenské. Ca. 

Několik poznámek k nedostatku právnického dorostu ve finanční 
službě státní. V 9. Císle minulého ročníku uvei'-ej ni! p. min. rada Fux 
úva hu o poměrech, nastalých vyhýbáním se č.eského právnického do
ro stu s lužbě státní a finanční zvl áště a do tknul se nás l edků, které toto 
v budoucnosti pro celý stát může míti. Celkem vzato uvedené s kut eč
nosti odpovídají pravdě, a kdo aspoií. poněkud nahlédl do poměrů ve 
finanční službě státní, bude s nimi jistě souhlas iti . Chci jen dotknouti 
se některých tvrzení, s nimiž nesouhlasím úplně a kromě toho upozor
niti na některé okolnosti, které autorem zmíněného článku byly opo
menuty, avšak mají značn:)T vliv na rozhodování mladých právníkú před 
vstupem do státní, resp. finanční služby. Ovšem na rozdíl od autora 
-chci všímati si více poměrů na Slovensku, kde tato otázka jistě je pal
čivější než v zemích českých. Neboť je-li v historických zemích ne
dostatek právníků, jest na Slovensku v tomto ohlle-du stav p1-ímo kri·· 
ti ck)r. A všechna opatření svépomocná, ku kterým finanční správa na 
Slovensku sáhla, minula se. dosud účinkem. Nic nepomáhají . tip endia 
pro posluchače III. a IV. ročníku právnických fakult Kč 4000 - příp. 
Kč 8000.- s podmínkou, že se po dostudování zaváže 5-6 let sloužiti 
ve finanční správě na ' S lovensku. Zústávají většinou nepoužita. Rovněž 
dosti lákavá nabídka hotovým právníkům Kč 4000'--': jakési odměny za 
to, že se zaváží sloužiti aspoií. 5 let ve finanční službě na Sllovensku. 
Povol ování studií vlastním úředn íkům může míti výsledek až za nějaký 
čas, po jejich dostudování. Jaké jsou vlastně příčiny těchto těžkostí 
fina nční správy? Špatnému hmotnému postavení bych ani tak nedával 
viny, poněvadž to platí o všech státních úřednících, ohledně požitků 
platí stejný zákon pro všechny. A přece je celá řada resortú, kde práv
nického dorostu je jakž takž dostatek, příp. systemisovaný stav úplně ' 
jest obsazen. Mysllím, že jedním z důvodů jest špatné vysvědčení, které 
dávaj í finanční správě její vlastní zaměstnanci . Jest divné a zdá se 
n epochopitelnou skutečnost, že stále a stále se mluví a píš e o mimořád
ném zatížení finančních úřadů a o mimořádných požadavcích, které 
v dt1sledku toho kladou se na finanční úředníky, ale nikde dosud nebylo 
proneseno mínění, že mimořádná výkonnost vyžaduje zvÝšené odměny. 
Neboť je-li nutno napnouti síly nad normál .výkonnosti, požadované ve 
státní službě a nutnost tato všeobecně se uznává, jest třeba též odměny 
mim u normální služební požitky. Dosud bohužel vždy mluvilo se jed
n ak o povinnostech větších, odměně za ně však nikoli. Toho měl by si , 
b j'rti vědom v prvé ř adě stát jako z aměstnavatel. Neboť je-li na jedné 
s tral1ě strážcem sociálních práv hospodái'-sky slab ých vrstev, a to stráž
cem pi'-ísným, měl by sám viiči svým zaměstnancům předcházeti dobrým 
příkl adem. N ežá,dají jeho úředníci tak sk.vělých odměn, jaké dávají 
soukromí zaměstnavatelé svým úi'-edníkům, ale co požadují, je dobrá 
vúle pomoci alespoií. v mezích možnosti. Nechci pronášeti žádný kate
gorický soud, alle podle všeobecně dnes rozšířeného mínění tohoto 
smyslu se nedostává u finanční správy. Mezitím co mnohé r.esorty, 
o nichž se mluví, že pracují za normálních podmínek a tedy jistě nejsou 
prací pi-etíženy, na mimořádn:)Tch v)Tpomocích" yánočních remuneracích 
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a jin)rch nejrůznějších odměnách a propočítáních, kter)Tmi dotyčný 
resort aspoň částečně může svým úi-edníkům vypomoci, nikterak ne
šetří, finanční správa přímo škrtí každým halířem. Co je přirozenějšího, 
než že mladí lidé do takové služby neradi vstupují. Neboť slyšeti z ofi
cielních míst o mimořádném zatíiení prací a nutnosti zvýšené výkon
nosti z míst p,ak sice neoficielních, ale přes to věrohodných, málo licho
tivé názory o finanční sllužbě, jest jistě velmi nepůsobivou reklamou. 
A každý, jen poněkud obezřetný, se napi'-ed informuje_ Dle mého zdání 
by se případně i zvýšené náklady, které by nedělaly žádné horentní 
sumy, státu mnohonásobně vyplatily. Co ztrácí stát pozdním pi'- edpiso
váním daní a poplatků, co ztratil pozdním předpisem na dávce z ma
jetku, jak trpí tímto též poplatníci, kterým mimo toho vznikají nejrůz
nější těžkostí pozdním vYbavováním podání a apelací, mohlo by se čí
tati ne na milionové, nýbrž na desetimilionové obno:sy. V rozpočtu se 
sice nějaká suma zdánl'ivě ušetH, aby - se na druhé s traně v několika 
násobné výši ztratila. Ať se odstraní mínění, které dnes všeobecně po 
této stránce o finanční službě panuje a budeme na nejlepší c estě zbaviti 
se nedostatku právnického dorostu. Nepomohou žádné konkursy, s ti
pendia a lamentace. Může se sice v budoucnosti stát, že bude nadbytek 
pnívníků, ale půjde-li finanční sprá.va dosavadními cestami v personální 

- politice, bude jistě nejposlednější resort, který si je opatří. 1> Jak jest 
situace dnes, přichází - až nejposlednější v úvahu. Napřed zkusím štěstí 
jinde, nepochodím-li, půjdu k financím, tam mne vezmou jistě., A i 
v tomto případě, nezjedná-li nápravu, bude pracovat s personálem ne
spokojeným a znechuceným. Rozdíll mezi prací úřednictva, zvl~ště ve
doucího, spokojeného a pracujícího s chutí a úřednictva znechuceného, 
jest jistě nepopírateIný. Toto chtěl jsem připojiti ku zmíněnému člán
ku poněvadž uvedené pokládám za jednu z příčin, proč se mladí práv
níci finanční službě vyhýbají. Práce se tak nebojí, tato výtka dnes již 
tolik neplatí, jako před několika léty. Práce sama přes nesnadnost a 
namáhavost jest zajímavá. 

Rovněž s názorem o nedostatku idealismu u dnešní mládeže možno 
polemisovat, poněvadž tato vlastnost jest silně relativní. Dnešní dorost 
jest výrazem doby. Ty generace starší, o nichž se autor zmiňuje, by 
dnes byly sotva ideálněji založeny, než je generace dnešnÍ. Odvážil 
bych se tvrditi, že idealismu je i dnes u mládeže dosti, ovšem je čá
stečně tl'umen palCivostí otázek sociálních a nejistotou doby, která dnes 
vždy j eště je. 

Doufám však pevně, že jako se překonaly větší obtíže počátků naší 
státní samostatnosti, tak se překonají i tyto zůstatky bouřlivých prvních 
dnů. Přičinit se však musí všichni, nestačí pouhé stěžování si na dorost. 
Mhdých lidí, odhodlaných věrně a poctivě sloužit republice a vykonávat 
její funkce i v odvětvích nejtěžších a nejnamáhavějších, jest dosti . 
Chtějí jí opatřovat unum necessarium - peníze. Chuť k tomu též mají, 
jen se jim nesmí brát. Slavický, Bratislava. 

Zmenšení konsumu v Evropě. »Schweizerische Bankvereinigungc 
uvei-ejií.uje ve svém finančním a obchodním věstníku velice zajímavé
údaje o světové spotřebě olova, mědi, zinku a oceli. Dávají však na
hlédnouti i do jiných oborů, což lze posouditi dle následujících tabu}ek :: 

(Čísla označují spotřebu v 10.000 tunách.) 

Olovo: 
1913 1921 1922 1923 

Evropa 725,6 338,1 492,2 480,0 
Asie 25,4 50,3 60,8 70,0 
Afrika 6,2 4,0 5,0 5,0 
Amerika 434,5 428,1 498,7 570,0 
Oceánské souostroví 9,6 9,8 10,0 12,0 

1201,3 83°,3 1066,7 II 37,0 
Na Evropu připadá 0/0 : (60,4) (4°,7) (46,1) (42,2) 

Evropa 
As ie 
Afrika 
Amerika 
Oceánské 

N a Evropu pi-i 

Evropa 
Asie 
Afrika 
Amerika 
Oceanské sou 

Na Evropu 

Evropa 
Asie 
Afrika 
Amerika 
Oceanské souo 

Na Evropu 
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izer~sch~ Bankvereinigungc 
1 vestntl~u velice zajímavé 
~ a oceh. Dávají však na-
1 dle následujících tabulek " 
)00 tunách.) .. 

1921 1922 1923 
338,1 492,2 480,0 

50,3 60,8 70,0 
4,0 5,0 5,0 

428,1 498,7 570,0 
9,8 10,0 12,0 

830,3 ro66,7 II 37,0 
(40,7) (46,1) (42,2) 
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Měď: 
1913 1921 1922 1923 

Evropa 644,2 283,5 349,3 412,0 
As ie 41,7 86,0 95,1 100,0 
A frika 7,2 7,0 8,0 10,0 
A m erika 344,9 223,5 527,6 640,0 
Oceánské souo stroví 14,0 8,8 6,0 8,0 

1052,0 603,8 986,0 1170,0 
Na E vro pu p1-ipadá %: (61,2) (46,9) (35,6) 35,2) 

Z i n e k: 
1913 1921 1922 1923 

Evropa 696,6 231,6 360,6 460,0 
Asie 16,3 28,2 51 ,7 60,0 

A frika 0,6 1,0 1,5 2,0 
A merika 283,1 186,7 345,1 4°0,0 
O ceanské so uostroví 4,4 5,1 5,0 5,0 

roOI,O 452,6 763,9 927,0 
N a E vropu připadá %: (69,6) (5 1,1) (47,2) (49,6) 

O c e 1: 
1913 1921 1922 1923 

E vropa 70,1 36,5 51,4 52,0 
A si e 8,7 8,0 8,5 8,0 
A frika 0,5 05, 0,5 0,5 
A m erika 48,4 36,4 68,4 70,0 
O ceanské souostroví 1,4 1,2 1,0 1,5 

II29,I 82,6 129,8 132,0 
N a E vropu připadá %: (54.3) (44,1) (39,6) ( 39,4) 

Ačkoli spotřeba v A m erice proti době př edválečn é značně stoupla,. 
v Evropě zaznamenává doba poválečná značné minus. Rovněž překva-
puje spotřební plus 
tost i Východu. 

v Asii - znamení to vzrůstající průmyslové důlieži -
' M . Jirásek. 

LITERl\TURl\. · 
Der politische Nachlass des Grafen Eduard Taaffe. Herausgegeben. 

von Dr. A . Skedl. N ákl. Rikola, Vídeň, 1921, str. 767. - Taaffeova ko
r espondence jest výborným příspěvkem pro politické dějiny rakouské 
v letech šedesátých a,ž devadesátých. I tam, kde jde o věci již odjinud 
znám é, osvětluje velmi dobře pozadí jednotlivých událostí, ukazuj e' 
v elmi dobř e celkové ovzduší a charakterisuje velmi pěkně přední osoby 
té doby. Pro nás jest zvláště zajímavá, poněvadž Taaffeova politická 
d ráha hned od počátku byla spjata s Čechami; proto také nejvíce dopisů 
a nejzajímavějších se týk á! právě českých poměrů. Jsou tu otištěny ne
jen dopisy došlé Taaffeovi a koncepty jeho dopisů, nýbrž i mnoho do
p isii cizích, jež mu byly odevzdány. Pro nás nejzajímavější jsou do
pisy týkající se stálých pokusů o česko-německé vyrovnání, ,zejména 
vyrovnávacího zemského sněmu z r. 1890, a dopisy a akty ° výstavě 
r. 1891, velmi charakteristické pro r,aJkouský režim. Kromě toh~ jest. 
tu i řada zaljímavých roztroušených dopisů na př. Klaudyho, Rlegra,. 
Jindř. i Rich. Clama-Martinice, Jiřího Lobkovice a mno j. Vydání 1?0-
zůstalos ti jest krásné zevnější · úpravou a zejména uspořádáním. DopIsy 
j sou přehledriě roztříděny a opatřeny četnými poznámkami, které jed
n ak uvádějí literaturu, jednak i vykládají události souvisící, takže se 
kniha za pramen hodí výborně. J. B. 


