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odstran iti a lt ern ati-\"Ll au tokrac ie - demokracie t. j. parlametarismus, 
poněvadž vžd y n ad těm it o o rgány odb orným i musil by v nejvyšší 
instanci r ozhodova ti opět parlament v n ašem smyslu a o ny by zú
·taly o rgány v podstatě porad ným i. K riti ce těchto v poslední době 
často navrhovan}"ch systémll věn oval pí'ednášející značn ou čá s t sV}lch 
v)rkladL1. Pa rl amenta ri smu s a s ním princip majority (který nelze 
směšovat i s v ládou majority) umožňuj e svobodu kompromisu, k němuž 
nutí pr ávě ex ist ence m enšiny. V ětš i11 a a. m enš in a musí se d o rozuměti , . 
neboť svúboda demokr aci e, jest svob odou sociáln ího míru. 

Celá za jím a\"'á předná š ka jednoho z nej vě t ších i.ijících s tátovědc ii 
vyzně l a, j ak v idn o, y pro jev o pt im i:-; ti cké víry v životnost principu par-
lamentá rn ího. -11-

Výstava průmyslové propagandy. Ústav ku podpoře prLlmyslu 
pražské obchodní čl ŽiVIl . komory, pořádá v umě l ecko-prúmyslovém 
museu tuto pozoruhodnou v)'s tavu r'ekl amních a: propagačních pro
s tředkú, ji chž užívá mod erní prúmysl a obch od. Jsou zde plakáty, bro
žu ry, ceníky, prospekty a jiné rekl am ní tiskopi sy f irem (t ak é železni c) 
domácích, německ)Tc h , francouz ských , angli ck)Tch, am erických, šv~d
sk)Tch, šV)ICarSk}ICh atd . ~tI:yslím , že v t éto mezinárodní so utěži r ekl amy 
pa lm u yítězs tví s i odnáše jí kollekce r eklamn ích plakátú velkých ř í šsko
německ)T c h kovoděln)T ch podnikú, u nich ž najdeme velmi často v)r
tvory umě l ec k)rc h h odn ot, kd ež se upl atií.uj e nová krása s trojú a dě l 
moderní t ec hniky. Než i mnohé do mácí p od niky se mohou tu vykázati 
znamenit)rmi r ek lamním i p ros ti"edky. ReŽn)T. 

LITERllTURf\. 
Dr. Karel Engliš, Národní hospodářství. (Pi"b"učka), Brno 1924. 

N ákl. Franti šek Borov)' v P r aze, 1611
, 610 str. , cen a Kč 50'-. Knížka, 

k ter á zevně i vnitřně vy myká se z o,bvyklé těžkopádné šablony běžné 
II nás pro knihy věd ecké . J est v pra1Vdě » pi"íručkou « forinátem a - přes 
veliký počet str an - i obj emem, který nikoh o pi"edem neod straš í, a k o
n ečně jasn~lm byť zh u š t ěn}Tm zplt sobem podání ob tížné látky, kterým 
stává se přístupnou - až n a n ěkolik n ej obtížnějš í ch kalpitol - š irš ím 
vrstvám int eli gence, ba i vhodnou učebni c í pro sti"ední školy. Obsahuj e 
všec hny hl avn í poznatky z celého k ompl exu věd hárodohospodářsk}'ch , 
tedy nejen z th eo ri e n á ro.dohospodářské, ale i ze všech politik a z fi
nanční vědy . V t om právě p oč ívá j ejí pr aktičn ost a prospěch toho, kdo ' 
po ní s áhne, že nabud e dúk ladnéh o poučení z celého toh oto velikého 
odvětv í vě dníh o . Že bude kniba též dobr)lm vo dítkem a základem 
studia pro kand idáty práv, j e neciJo rné. 

Toli k o kni ze j ako o praktické příručce a o j ejím významu peda
gogickém . A le kniha tato jest kromě t oho i událostí vědeckou . J e právě 
údě l em na š ich - prozatím sn ad - malých poměrlt , že pi"i velikých 
věd eck)T ch podnicích lit erárních musíme spoj o,va ti rúzné úč e ly . Pří
tomná knil1 a j es t dokl adem toh o, j ak dobře j e to proveditelné. Nen í 

·tě.žko s i př e d s t av iti , jak by as i vypadal věd eck~ systém vědy národ 0-

h ospodář sk é od téh ož auto r a s celým odborným aparátem, s lit erár
ními odkazy, s vede c1<:.)im i polemikami atd. A le vz nikl o by díl o ob
j emné a ne pří stupn é, těš ící se p ozornosti , j en hrstky - u nás tak m alé 
- odborníklt. A pro to asi autor - od něh ož ji s tě lze se v budoucnu 
nadíti i takového čistě vědeckého sy stému - volil střední cestu a po
dává díl o, z něhož j sou nám patrny jeh o názory ke všem otázkám 
vědy eko nomické. Z ve lk é části n alézáme tu jeho názory z dřívějších 
jeho děl ( »Sociálni politik a «, »Peníze«, »Zákl ady h ospod ái" ského my
šlení «), a1"e alli zd e s e pros tě neopakuje, nýbrž mnohd e novou formulací 
í novým i postřehy svoje 'výklady oboh acu j e. Jinde pak čteme j eho n á-
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.zory poprvé. ] e celá řada nových myšlenek v díle, z nichž každá by 
stačila na cennou práci revualní, ať už jeto poznatek, že směnná re
lace statku jest dána subjektivním užitkem úkoje každého jednotlivce 
tedy i průměru a celku (str. 50) neb popření rozdílnosti theorie úro
kové a mzdové při zjištění podílu práce a kapitálu z výnosu podniku 
(str. 321) n'ebo rozdělení soustavy daňové (str. 351) a pod. Vědecky 
nejzajímavější na knize však jest její systematika, soustava pod.ávaných 
výkladů, v níž se zračí jednotný pohled autorův na učlenění celého 
komplexu vědy národohospodářské. Jde tu o systém velmi důmyslný 
.a podstatně odlišný od dosavadních soustav za10žených zpravidla na 
koloběhu statku, sys tém , kter)T umožňuje přehlédnouti jednotně celou 
obrovskou látku a umístiti v ní jednotlivé její složky. 

Engliš dělí svo~i knížku na 6 oddílů: 1. Rozhled a obecné pojmy, 
.2 . Hospodai-ení jednotlivcovo (z de probrána jest subjektivní theorie 
hospodářská až k zákonu o vyrovnávání relativních užitků a nákladů 
'mezních), 3. Mechanismus směnného společenství (o th eorii směny a 
vysvětlení cen, dále o kategorii času v hospodái'ském myšlení), 4. Ho
spodářství národní, 5. Hospodářství světové (zejm. o mezinárodní 
srr ěně a mezinárodních platech spolu .s problémy měnovými); oddíl 6. 
a, poslední jedná o národním hospodářství jako vědě. V daleko nej
vetší kapitole 4. obsaženy jsou mimo jiné všechny obvyklé výklady 
národohospodái-ské politiky, (pokud jako politika celní a měnová ne
spadají do kapitoly o hospodářství světóvém) i výklady z finanční 
vědy. Dělítkem je tu tedy různá organisace či sociální společenství, které 
klade hospodařícímu jednotlivci různá pouta a úvazky, takže zák0111-
'tost jeho hospodaření sama o sobě, kterou poznáváme v prvé kapi
tole, jest doplněna zákonitostí hospodářského dění celého útvaru SOCI
álního. Tyto společenské sva~ky jsou pak řízeny rovněž hospodaří
cími - zde ho spodai-ícími v jiném sITlyslu t. j. s hlediska objektivního 
postulátu hospodářského - intelekty, které mocensky (právním řádem) 
zasahují do hospodářského dění jedinců i sociálních celků. 

Podati obraz toho všeho, vnésti do těchto na prvý pohled různo
Todých jevů soustavu a pojmový řád, vystihnouti jich mnohostrannou 
'Vzájemnou so.uvislost a podati i v lastní kritiku a zhodnocení, norem 
a institucí, to jest úkolem obvykl}Tch výkladů o nár. hos,podářství, byť 
tu nešlo vždy o poznatky rázu teleogického, nýbrž někdy i o poznatky 
normativní a popisy přírodovědecké. Autor knihy přidržel se obvyklého 
rozsahu i obsahu výkladů národohospodář kých. A ovšem na pro
spěch věci, neboť j en tak lze podati poučení o všech t. zv. zjevech ho
spodářských, na jehož podkladě lze teprve konati úvahy typicky ná
rodohospodáí'ské, 

Kniha podává tedy nikoliv poznatky získané určitou methodou, 
-n ý brž poznatky tý kající se určitého odvětví lidského života a kultury, 
totiž » hospodářst\"Í « . Předmět t ent o sám jest ovšem dán hlediskem, 
Zpllsobem poznávání, sc. teleologickým. 

Jako systém. celého komplexu věd národohospod'ářských jest 
1miha snad jedinečným dílem i v literatuře světové. Jest dalším skvě
lým . dílem svého autora,od něhož lze pevně očekávati, že zanese 
jméno české vědy i za hranice našeho národa. -n-

I Karel Kazbunda: Pout čechů do Moskvy 1876 a rakouská diplo
macie. - Praha 1924. Orbis. Politická Knihovna 1. 4. - 8°, str. 143. -
Dr. Kazbunda, známý svými studiemi o pokusech rakouské vlády o vy
ro vnání s Čechy a o konfinování Havlíčkově, uveřejněn)Tm v Českém 

' Časopise Histrickém (srov. Všehrd 1924, 164 a 1925, 184) Ipodává v této 
'knize výsledek svých prací, k nimž dospě l pí'i prohledávání archivního 
materiálu pro spisovou rozluku ve Vídni zejména' v archivu býv. nej
'vyššího policejního úřadu a ministerstva policie. 

K azbunda vychází jako ze základu ze snahy Rakouska a jeho di
'p l omatů napravit i neblahé následky t. zv. politiky i1evděku. Ale rakou-
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ským ministrllm, j ak Buolovi , tak Beustovi zásadně chybělo pochop en í 
pro vnitřní o tázky. Rozpuštění českého sněmu r oku 1867 a vládní agi
tace pi'i vo lb ác h d o sněmu novéh o musely nezbytně vyvolati reakci se 
strany českýc h poslanců naprav iti ú s ilí v lády. Byla to opravdu »politib. 
odve t} «, j ak to p ozději nazval t ehdy rebelantský exulant Frič, do níž 
zapad lo pozvání n a národopisnou yýstavu moskevskou. Rozhodnutí č e -

kS'ch politikú přijmouti toto p ozvání vzbudilo ve vládních kru zích 
rozpaky čl bezradnost. Na jedné s tr a ně bylo r ad no vystoupiti pro ti 
Čechúm, na druhé však n emohlo t o při s p ěti k utužení p oměru 1'l1 sk o
rakousl éh o. Proto t a h oj ná výměna d epeší mezi pražským mís todrži
telstvím a mini str em Beustem, s t ej ně jako policejní i'editel pražský 
S traub je ve stál én1. spoj ení policejním ministerstvem ve Vídni a 
s t a rá se ze jména dopátrati se bli žš íc h podrobností z českého táb ora. 
A tu opět Kazbunda odh aluj e i'adu novSrch usvědčujících dokl adlI pro 
koníidentství Ka rl a Sabiny, kterSr je veden k onfid entským jmén em 
Roman a kterSr se as i výs lovn ě n abídl' opatřiti o zá jezdu české delegace 
zp r ávy tím zpllsob em , že bude polic ii dodávati dopi sy svého zetě, d eie
gáta Svatobo ru a spo lupra,covníka »N árodních Listú « Emanuela V áv r Yr 
od něhož je vy lákal pod zám inkou, že bude psáti o tomto př edmětu 
články do »Kolnische Zeitung «. Avšak i o jiných o tázkách práci n elze 
upříti pečlivosti. J e t o ze jména v otázce, j ak zachovávala se ruská vláda 
éJ car k této výpravě. Není ofici eln ímu Rusku n em ožno vytknouti vlaž
no st k na šim snallárí1 , j ež se ještě později d okumentuje výroky caro
vSrmi k rakou sk ému vys lanc i Vetserovi. B yl o pak j en samozřejmé, že 
nadš ené projevy vyměněné mezi Rusy a Čechy musily zllstati j en_ 
akademický mi a pokojiti se s efektem mravním, kterSr byl však n e
-porný. Neboť se ru ským záj ezdem utužilo vědom í sp ojitosti s velikým 
národem slovanskS'm, což se t aké p r o jevil o ve zvS-šeném zájmu o slo
vanské věc i v česk<·ch zemíc h. A le to byl také efekt j ed iný. 

Ke své studii- připojil Kazbunda oti sky některých diplomatick)'ch 
d01<. umentú, jež n a přání vydavate ls tva (!!) j sou také, pokud jde o cizo
jazyčné, př e l oženy. Tím ru s i vě ji pú sobí , že a uto r často v t eks t vp lé tá 
c iUlty francouzsk é. S tudi e j eh o j e ji s tě urč ena t ak é . širším vrstvám, 
než výhradně o db o rníkúm a n elze t edy p ožadova ti od každého znal os t 
jazyk ovou v té míi- e, j aká j e požadavk em pro p ráv níka neb historika. 
Stejně tak nelze bez vSrtky pi'-ejíti překlady příloh, j ež n evalně r espek-
tují sp isovn ý jazyk český (n a př. jedenfalls = každopádně!). Ča o 

A. Petrov: Národopisná mapa Uher pod~e úředního lexikonu osad 
z roku 1773. Praha 1924. - Známý ruský badatel o národnostních po
měrech v U hrách vúb ec a v Podkarp at ské Rusi zvláště, vydal díl o; 
které --vzniklo z dlouholeté práce badatelské. Au t o r uvádí, že již 1'. 1891 

byl mu lex ikon z 1'. 1773 znám a od té doLy tudíž datuje se počátek 
tét o prác e. ' Úvodem v kapito le l-.rvé autor popisuje rukopi s lexikonu, 
kterSr jes t ve st á tním ar chi vu v Bu d apešti a uvádí t aké vydání t ohoto 
lexikonu r. 1920, kdy lex ikon byl vydán z di'tvodi:t politických pro mí
rovou k onferenci. 

V druh é kapitole auto r popisuje vzn ik lexikonu a j eho pram eny. 
Myšlenka ses t av iti lexikon vzn ikl a v letech sedmdesátých 18. s t o let í 
za tím účelem, aby sebrána byla látka k vojensko-topografické rn apé 
a zár oveií. i za pi-íč i nou urb ariální reformy. Lexikon vznikal dotazní
kovo u akcí zp rvu n a bi skLlpy, později na: osoby a úi-ady světské. V do·
taznících hrála ve lkou úlohu t ak é stránka jazyková, n eboť záleželo těm , 
kt eří se táza li, n a tom, aby se dláci byli dobi' e zpraveni o svých povin
nostech. Bylo tudí ž vyšetřit1, jak se v kt eré obc i mluví. Tím b y la 
zároveú za lož en a ve lká cena lex ikonu a tím také umožněno nyní vydati 
národopisnou ma,pll. V k ap ito le ti- etí auto r pojednáva je o histori ckém 
významu lexikonu. zdťt r azií. uj e tuto j eh o v las tn ost. Frotože nebylo 
v době, kdy byl lexikon psán, náro dnostníh o zápas u v Uhrách, j sou 
údaje j eho h odnověrny. A uto r za j ímá ' se zvl áš tě v t éto kapitole .národ
nostní hrani cí m ezi Karpa t o ru sy a mezi Slováky. Opravuje tu svtli 
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úsudek dí-íve vyslovený, že v Podkarpatské Rusi lid je si vědom jen 
rozdílii náboženských a niko.1i národnostních. Autor upozorňuje, že 
východoslovenská nái-eQí přecházejí v karpatoruská. Oba živly se tů 
prostupují. Protože údaje lexikonu pocházejí od osob, které se na. místě 
z v lastní zkušenosti pí-esvědčily, mají nebyčejný význam pro histori
ckou demografii. Autor sám slibuje, že na podkladě dosavadních studii 
a na základě sbírky Fr. Pestiho »Helység névtara « napíše dílo o slo
venských národnostních poměrech. 

Ve čtvrté části svého spisu autor vysvětluje zásady, na nichž 
založil publikaci své mapy. Zajímavou jest tu otázka, jak uváděti názvy 
osad na mapě. ázvy ty n ejsou rozhodující pro národopisnou _ mapu, 
která uvádí především hranice národnostní, ale autor rozhodl se uvésti 
také názvy jednotliv'ých obcí podle lexikonu a to tak, že podává jméno 
}<:aždé osady v tom jazyku který ovládl v názvu. V území tak národ
nostně smíšeném, jako jsou Uhry, uváděti názvy osad v jejich jazyku, 
byla práce na.dobyčejná. Autor proto popisuje cel), postup své práce 
a zásady pravoíPisu, jak si je určil a vytkl, aby usnadnil tak četbu na 
n1apě. Ku konci uveřejněn jest seznam osad. K tekstu připojena jest 
ma a, vypracovaná ve vojenském ústa .vě zeměpisném, velmi zdal-ih 
a přesná. Rauscher. 

Prof. dr. Josef Macek: Základy sociální politiky. Nákladem Ústř. 
dělnického knihkupectv'Í v Praze, 1925, 8°, stran 366, cena Kč 36 brož. -
Vydání knihy této, věnované známému politikovi Františku Modráč
kovi; vzbudilo rozruch v interesované veí-ejnosti. Již při ohlášené před
běžné subskripci jméno autorovo za ,ručovalo, že obsah knihy bude na 
vys'oké úrovni vědecké i sociální. A očekávání to nebylo zklamáno. 

V prvém díle své práce, dosud vyš lém, probírá prof. dr. Macek 
-úkoly a zásady sociální polItiky. V j ednotliv)'ch kapitolách všímá si 
poměrú výroby a spotí-eby, práce a kapitálu, ženské otázky, práv na 
život, na práci a plody její, jakož i názorů na spravedlnost, rovnost, 
bratrství a svobodu. 

Z díla jest patrno, že autor hluboce promyslil všechny otázky, 
o nichž píše; jeho logika, jdoucí až do nejmenších důsledků, působj 
na čtenáí-e pí-esvědčivě. Kniha psána jest zpúsobem i laikovi pí-ístup'
n)rm a snadno srozumitelným. Dr. Jindřich. ' 

Prof. dr. Louis Verlez: Kontinentální vystěhovalecká statistika 
v Československu. Pí-e1o'žil dr. J Kotek. Praha. Nákladem ministerstva 
sociální péče, 192.5, 8°, stran 36, cena Kč 5. - Autor podává nejprve 
pí-ebled dějin našeho vystěhovalectví, načež pí-echází k československé
mu vystěhovalectví a uvádí statistická data, jeho se týkající. Ku konci 
pojedná-vá o smlouvách, uzaví-ených s Francií, Německem a Rakou-
skem. Dr. Jindřich. 

F. Mézl: Výklad zákona o vystěhovalectví a prováděcího nařízení 
K němu. Nákladem vlastním. V Praze, 1924, 8°, stran 272. Cena Kč 32 . 

V 'krátkém úvodu zmiňuje se autor o vývoji vystěhovaleckého zákono
dárství u nás a přechází pak k výkladu zákona ze dne 15. února 1922, 
č. 71. Sb. z. a n. i prováděcího nařízení ze dne 8. června 1922, Č. 170 . 

Sb. z. a n. Zákon, resp. prováděcí na.řízení cituj e doslovně; za každýnl 
paragrafem pak pí-idává svůj výklad a poznámky. Ku konci otiskuje 
autor znění instrukcí, vydaných pro zastupitelské Mady, pasové úi-ady 
a pro politické úí-ady a státní úřady policejní, a připojuje ' seznam pod
nikatelů oprávněných: dopravovati československé vystěhovalce, i se
znam československých zastupitelský-ch úi-adtl. Jako pí-í1oha jest ke 
knize připojen vzorec dopravní smlouvy. Dr. Jindřich. 

Claudius Schwerin: Die Formen der Haussuchung in indogerma
nischen Rechten. Rechtsgeschichtliche Studien Heft 1. 192 4, str. 47. -
Známý badatel německý o právní historii věnuje pozornost zajíma
vému právn:mu institutu vyskyfajícÍmu se ve všech právech indoger
mánských. Autor nazval ho jménem »Haussl1chung .: . Staré právo 'po-
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skytovalo totiž okradenému právo prohlédnouti cizí dům, aby mohl 
nalézti ukradenou věc. t.Právní tento institut vyvíjel se v různých -prá
vech různě a zvláště podrobnosti se různily. Autor nejprve rozbírá 
otázku v jakém obleku a s jak) mi pomocnými věcmi měl hledající ode
brati se do domu, v němž měla býti ukradená věc. Probírá tu práva 
severská, právo německé, právo římské, právo řecké a obrací se také 
ku právům slovansk)Tm, k ruskému a částečně také k českému. Vysvět~ 
luje některé sporné otázky (v i-ímském právu lanx a licium) snaže se 
o i-ešení zcela nové. Přistupuje potom k podrobnostem při prohledávání 
domu, kdo je mohl prováděti, jakým způsobem mělo se prohledávání 
konati a p. Schwerin věnuje zvláštní pozornost ve své tudii právům 
severským, islandskému a švédskému a po této stránce projevuje zcela 
jasně, že jest žákem Amirovým. Rauscher. 

Zprávy Českého. zemského archivu. Svazek VI. Poi-ádá i-ed. dr. 
Jan B. Novák. - Praha 1924. - Zemský fond. 80

• - Str. 352. - V nově 
vyšlém svazku, který byl již chystán delší dobu, obsažen je článek dra 
Bedi-. Jen š o v s k é h o o knihovně Barberini a českém výzkumu 
v Římě, v němž se podává pi-ehled fondů důležitých pro studium nábo
žensk)Tch poměrů českých. Druhou prací je pojednání dra Rudolfa 
K o s s a o provenienci českých archiválií ve státním. archivu vídeňském. 
Dr. Koss zúčastnil se prací pi-i spisové rozluce vídei1sk)Tch archivů po 
převratu. Pro podporu našich požadavktl bylo třeba zjistiti oprávně
nost historick)'mi doklady a zejména probádati podrobněji otázky, jak 
byly přeneseny di-ívější české archivy do Vídně. Byl to zvláště korunní 
archiv, který za Marie Teresie byl pi-evezen z Prahy. Práce Kossova 
podává výsledky jeho bádání a ukazuje úejmě také rozsáhlost české 
správy i její význam, kter)T velmi dobi-e pochopila - ovšerl1 pro svtij 
prospěch - centralisující správa vídeňská. Konečně v tomto svazku 
obsažena je obšírná práce dra Jaroslava VV e r S t a d t a o střediscích 
dotkumentii a studií z dějin války světové v cizině, v níž náš autor 
seznamuje s archivy a a studijními ústavy cizozemskými, v nicnž jsou 
uloženy dokumen.ty pro toto období. Poněvadž jde tu pi-evážnou vět
šinou o prameny politických dějin, je jeho stať velmi důležitá a je ji 
skutečně uvítati s radostí. Svazek Zpráv je uzavřen podrobnou úřední 
zprávou O činnosti zemského archivu za léta 1918--1922, v níž také se 
pojednává o snahách o organisaci archivnictví v republice lčesko-
slovenské. Čao 

Kallab-Herrnritt: Trestní řád československý' a předpisy jej do
phlující platné v Čechách, na M:oravě a ve Slezsku. Praha 1925. Ko
mentované zákony československé re.publiky sv. XII. N áldadem » Če
skoslovenského Kompasu \!: . - Str. 885. - Cena 96 Kč. - Kdežto 
)Trestní zákony\!: vydané před I} rokem v úpravě týchž autorů měly 
spíše ro.zsah edice studijní, blíží s »Trestní i-ád« vydání pro poti'ebu 
praxe potud, že přihlíží hojnější měrou k ministerským výnosům. Jak 
daleko pi-edčí v tomto směru vydání trestního i-ádu »Trestní zákony «, 
{) tom svědčí srovnání předpisll obsažen);ch v obou sbírkách (zejména 
zákon o podmíněném odsouzení a propuštění). 

Příčinu, proč vydaV'atelé volili tentokráte obšírnější formu, možno 
snad spatřovati též v tom, že kdežto trestní právo hmoné bude od zá
kladli nově vybudováno, není jisto, přikročí-Ii se jen k částečné reformě 
trestního řádu (k reformě a unifikaci na podkladě trestního i-ádu plat
ného v zemích historických) či bude-li vypracován trestní i-ád zcela 
nově. Je pi-irozeno, že možno býti různého názoru o účelnosti výběru 
otištěn:)T ch předpislt,*) jak ministerských v:)Tl1osii k ustanovením trest-

*) Vedlej ší předpisy pi;ipoj eny ve 12. oddílech: 1. Řízení porotní. 
II. Řízení lichevní. III. Řízení vojenské. IV. Řízení pi-ed státním sou
dem. V. Řízení proti mladistvým. VI. Podmíněné odsouzení a propu
štění, odčinění odsouzení. VII. Výkon trestu . VIII. Evidence soudních 
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ního řádu , tak zákontt a nařízení tr es tní řád doplií.ujících. Nebylo snaJ 
tř eba otiskovati v plném znění na pěti stránkách př e dpis, kt er:)T má vět
šinou svého o bsahu význam jen pro tak nepatrný okruh osob jako na 
pi-. výnos mini s terstva spravedlnosti ze dn e 22. prosince 1921 č. 60.783. 
Tím spíš e, když získané místo mohlo b:)Tt i věnováno hoj nějšÍrnu vý
b ě ru judikatury. Za to pos trádáme n ěkt e r}" clJ dosti v:)Tznamných ustano
ve ní. Tak mě l o bý ti alespoií. poukázáno ph § 31 t r . i- . k odst. II. § 26 
cí s. nai-. z 28. června 1916 Č. 207 i-. Z . (l-ád o zbavení svéprávnosti). 
V příloze 18. o 1-ízení proti mladistvým by bylo t éž uvés ti vládní na
i-ízení ze dne 14. listopadu 1919 č. 609 sb . z. a n ., přílohu 22 bylo by 
doplniti odkazem k · instrukcí pro do mácí kornisai-e tr es tni c (výnos min. 
sp r. z 31. prosince 1922 Č. 9884/22 věz . Č. 5 Věst.). 

Práci vydavateltt jistě z t ěžovala n esnadná ev idence n epublikova
ných př edpi sů. Omyly tím způsob e n é n elze jim ovšem přičít ati k tíži_ 
Tak uvádějí e na s tr. 797 domácí i-ády pro věznice sborových SOUdtl 
z r. 1906 a pro věznice okresních soud tt z r. 1899. Tyto pi-edpi sy byly 
však v:)Tnosem min. sp rav. ze dne 12. lis t opadu 1921 č. 52078/21 znovu 
vyd ány v i- eč i č eské a některá ustanovení pozměněna. 

í T aké stránce jazyk ové byla věnována zvýše liá pozo rnos t, ač i ten-
tokráte zachovali vydavate lé k ))autentickém u « pi-ekladu še trnos t ve 
mnohých phpadech n emístno u (slovosled !). Uvážír:ne-li však, jak málo 
mě l i půdu pi-ipravenou, oceníme veliko u práci, kt ero u i n a tomto poli 
vykona,li. 

Dostává se tudíž našim praktick)Tm právníkům i studujícím práv 
nov:)Tm vydáním tres tního i-ádu pomůcky znamenité, kt er á množs tvím a 
~l p l no stí otiš těných předpi S tt í formální úpravou pi-ekonává daleko vše, 
co v tomto oboru bylo u nás dosud po skytováno. O díl e lze i- Íc i p lným 
právem, že citelnou m eze rl,! naší právnické litúatury vyplnilo dokonale. 

Dr. S olnai-. 
Karol Gzalczynski: Projekty K odeksu Karnego P olskiego (1922) 

a Prawo karne w Królestwie S. H. S. przed reformq i unifikacjq. -
Kultura Slo'wiariska 192 4. No 4 a 6-7. - A uto r podává v obo u infor
mativnícll článcí ch přehled nyněj š ího právního stavu v Polsku a J ugo
s lavii a nastiií.uje postup unifikace a reformy tres tníh o práva. - Trest
ní zákoník rakouský, německý a ru ský má nahraditi polská osnov:! 
z r. 1922; Czalczynski podává př ehled j ejích ustanovení sr ovnávaj e je 
se zvláštním návrhem prof. Ma-kowského, jemuž dává pi-edno st jako 
mod ernějšímu a lo gičtěj šímu . - Je š tě větší ro zmanitos t právní byl a 
v Jugos lavi i, kd e bylo celkem šest rttznýc h právních oblastí (Srb sko, 
území di- ive' uher ské, Cho rva t sko a Slavonie, Če rná Hora, Dalmacie a 
K rajina , Bosn a a Herc egovina) . Proto byla platnost srbskéh o trestníhú 
zákon a r ozšíi-ena na ce lý st á t a ,u s il ovně pracováno o osnově nového 
tres tního zákona, kťe rá byla d okonč ena r. 1921. - Přehledy, které autor 
z p estřil stručným nástinem právního v:)Tvoje j ednotli výc h oblastí (tu 
uvádí v druhém čl ánku nepi- es ně, že v Rakousku vzorem J osefiny byla 
Theresiana), dobře informují širší kruhy čtenářstva čtrnáctidenníku 
pro šíi'-ení vědomostí o životě národů s lovansk)'ch o problém ech i p o
stupu kodifikačních prací ' a bylo by s i pi-áti, aDy s i spi sovat el p ovš iml 
též Československa, kde jsou poměry zce la po,dobné. -i-o 

Wilhelm Kloubek: Die Staatsbiirgerschaft und Heimatsrecht in 
der tschechoslovakischen Republik. - Nákladem bratří S tiepltt v Li
b~rci. - 1925. - 160 • - Str. 231. - Váz. Kč 24. - - Rada n ejvyššího 
správního soudu Vi lém Kloubek, j enž již svéh o času n ákl adem Kom
pasu vydal Obecní zřízení v československé republic e, vydává n y n í 
u brati-í Stiepltt v Liberci sbírku zákonů a nai-ízení z oboru státníh o 
občan s tví a domovsk ého práva. Otázky s t outo materií souvi sící s t a ly 

provinilct1. I X. Náhrada ško dy za vyšc ti-ovací vazbu a osobám n eprá
vem odsouze n-{·l11. X. Am ne sti e. X I. Náklady trestního i-ízení. X II. Ří
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:se akutní zvláště v době popřevratové, kdy obyvatelé najednou, mnohdy 
ve lice neradi, byli nuceni starati se o své státní občanství, jež bylo 
pi' edpokladem k mnoha otázkám velice ožehavým .. Uvádím jen cel)' 
l<011lplex otázek spojených s finanční úpravou poválečn)Tch poměríi , 
jak mezi státy tak zv. nástupnickými, tak státy dříve nepřátelskými 
-j přát elskými, úpravu pen s í, volitelnosti atd. J\,nrové smlouvy snažily 
·se poměry tyto upraviti, než mnohdy velice nedokonale, a státy při
rozeně musely dbáti toh o, aby změny ve státním občanství jednotli
v)rch osob nepi'inášely ji m značné finanční újmy. Proto j ak pro české 
i<lk německé zájemce bylo od převratu vydáno několik pi-í
Tuček sestavujících n o rmy, j ež pi'ipadaly v úvahu. Z nich Kloubkova 
'sbírka jest z nejlepších, a to hlavně úplností počtu norem, jež, pokud 
je nám známo, obsahuje do nejmenších podrobností. Jednotlivá ustano
veni jsou doprovázena rozhodnutími nejvyššího správního soudu, než 
zdá se nám , že na některých místech doporučovalo by se tato rozhod-
11Utí rozšířiti. Kniha obsahuje také normy platné pro obvod práva uh er
ského, jakož i ch'iležité pi-edpi sy z dob star}' ch, j ež nutno znáti také, a 
io z toho důvodu, že jak právo domovské, tak státní občanství u ná .:; 
buduje na principu filiace jako na principu základním, a j es t proto 
'pro r ozhodnutí o tázky pří s lušnosti rQzhodna pi-íslušnost pi-edkll osoby, 
·0 níž jde. Knížka jes t jinak velice pečlivě vypravena, což u naklada
telství Stieplova rozumí Se samo sebou. Jen měli bychom skromné 
'pi-ání, aby nakladatel s tví zákonných sbírek uvádělo v nadpisu svých 
-publikací správný název československé republiky, tak jak podl e ústavy 
:a skutečnos ti ji nutno psáti. Rok 1925 n ení již rokem 1918. dnk. 

T. B. BE.PHA,ZI:CKIll, OqepK'I> JICTopiI1 npaBa PYCCI~aro rucy~apcTBa 
-XVIII-XIX BB (IIepio~'b lmmepiI1) Praha 1924. - Profesor na právni-
-cké fakultě ruské v Praze Vernadskij uvei-ejňuje své přednášky konané 
v roc e 1923-24. Jeh o kniha obsa huj e pi-ehled velmi zajímavé periody 
·t. zv. císařské . J ak au tor upozorňuje, tV'oi-í tato perioda samostatnou 
část právních dějin ruského tátu. Knížka Vernadského jes t pouh)rm 
přehledem. A utor sám upozorňuje na pi-ekážky, které se mu stavěly 
v cestu: nedostatek pramenll pro dějiny ruského práva v Praze. Knížk<t 
však nabývá tím více clúležitosti, protože sk),tá m ožnost nahlédnouti 
·clo dějin velmi zajímavé periody ru sk:)Tch dějin. . 

Kniha Vernadského dělí se na dvě části. První část pojednává 
o vládě a její organisaci. Autor ob rací se nejprve ku vylíčení vlády 
císařovy. Sama. látka tak nabádala. A tu líčí autor nejprve poměr vlády 

·císařovy k církvi. Část tato jest jednou z nejzajímavějších z celé knihy, 
neboť tu sledujeme vývoj samoděržaví pod vlivem názorů církevních. 
Paragraf druh ý až čtvrtý této kapitoly jedná o pokusech omeziti samo

·děržaví až do r. 1882. Pak autor obrací se k zákonodárné a. soudní 
-moci císařově a k povinnostem císai-ovým vúči národu a státu a končí 
první kapitolu pi-ehledem o trll11ní!ll právu až d o Mikuláše 1. Kapitola 
druhá prvé části jedná o n ej vyšších úi-adecl1 I tlepXOllllhlC ytlpeJKf{eHiH) 

'v dějinném jich v:)Tvoji a s ice o senátu, o n ejvyšší tajné radě, o kabi
netu, o konferenci ministrú pi-i Alžbětě řl. Petru III., o císařské a státní 
-radě a konečně o sv. synodu' v 18. a 19. s toletí. Pak líčí sp rávu cen
·trální a místní. 

Oddíl cl ru h:)T jedná o obyvatel stvu a územ;. Oproti oddílu prvému 
jest tato část velmi zkrácena. Probírá tu nejprve třídu šlechty, pak 
duchovenstvo, města a selské o1:)yvatelstvo. Paragrafy o se lském oby
'vatelstvu opět se rozšii-ují a je patrno, že autor se touto látkou blíže 
zabýval. Část druhá zakončena jest kapitolou o státním území. Ku 
knize pi'ipojeny jsou ještě dva doplňky a sice o pramenech vei-ejného 

-práva v této periodě, zvláště o vodu zákonll a dále krátk)T pi-ehled 
literatury. 

Jak patrno z pi-ehledu obsahu kniha jest zajíma;vou studií a po
s louží nejen po sluchačúm právnick é fakulty ru sk é, nýbrž i širší ve-
ie jnosti. Rauscher. 

, I 
. I 
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Dr. A. Sum: Americký dělník, nákladem Státovědecké společnosti
v Praze, 1924, 8°, stran 24, cena Kč 3'-. - Autor pojednává o ameri
ckém dělníku, v Americe zrozeném a vychovaném, všímá si jeho cha
rakteru a životní míry, zmiňuje se o dělnických organisa'CÍch ameri
ckých, stávkách, továrních radách, sp rostředkovnách práce, neza
městnanosti a o ochranném zákonodárství dělnickém . Ku konci pro
mlouvá o práci dětí a žen, o dělnickém vzdělání, výchově, o knihov
nách dělnick)' ch a o dělnickém tisku. 

Spisek podává čtenáři ucelený obraz života a životní míry ame
rického dělníka, obraz přízniv)", z něhož patrno, že americký dělník 
necítí se utiskovan)Tm proletái' em, nýbrž obča,nem rovnocenným s ji
nými , a to ne snad jen '.' e smyslu formálně-právním, n)/brž i fakticky~ 

Dr. Jindřich. 
Přehled průměrných mezd dělnictva a obchodního zaměstnanectva 

v Českeslovenské republice v obdebí 1921-1923, nákladem Sociálního 
ústavu v Praze, 1924, 8°, stran 9, s 20 tabulka:mi, přehledy a grafickými 
obrazci , cena není označena. - Knížka sestavena jest vlastně z tabulek,. 
které podávají seuvÍslý přehled priiměrných týdenních mezd mužů 
a / žen. dle stavu 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října každéhO' roku~ 
vždy zvláště prO' skupinu dělnictva mladistvého, pomecného, odborného,. 
předního a mistrú. Obraz vývoje mezd podán jest dle kolektivních 
smluv, nezachycují se tedy jimi skutečné výdělky. Dr. Jindřich. 

Ján Robl: Úprava právnehe perneru medzi zamestn'avatel'mi a 
pol'nohO'spodárskymi robetnikmi, nákladem Slevenskej Domoviny 
v Bratislavě, 8°, dva. díly; 1. díl: stran 64, cena Kč 3'-, II. díl: stran 70,. 
cena Kč 5'-. - Prvý clíl věnován jest sezonnímu dělnictvu a náde
níkúm; autor uvádí text nařízení ministra s plnou mecí prO' Slovensko, 
ze dne 20. února 1919, Č. 34.919 o úpravě sprostředkování práce prO' ze
mědělské dělnictvo a text zákonnéhO' článku z r. 1898 O' úpravě práv-o 
ního poměru mezi zaměstnavateli a zemědělsk:)Tmi dělníky. Omezuje se· 
témě!- jen na uvedení textu; jen některá hlavní vysvětlení a upozorněnÍ
uvádí pod čarou. 

Díl druhý všímá si pomědi domácí čeledi a činosti paritních ke
misí. Autor i zde uvádí podobně jako v díle prvém jen text příslušných 
ustanevení zákonných a naí-ízení. Vhstních vysvětlivek a poznámek 
autorových tu není. Dr. Jindřich. 

Josef Beránek: Propouštění zaměstnanců a závodní výbory, ná-· 
kladem Odborového sdružení československého v Praze, 1924, 8°, stratL 
96, cena Kč 6·-. - Autor zmiňuje se nejprve o rozsahu zákonné· 
echrany pracovního po,měru zaměstnancú, O' formách této ochra,ny a. 
platnosti její, pak pojednává o ochraně pracovního poměru dělníků. 
a zřízencú, kteří jsou déle než tři léta v podniku zaměstnáni, načež 
promlouvá a propouštění zaměstnancú a o živnostenských soudech. 
V další části svého ' spisku zmiiíuje se o ochraně pra.covního poměru 
při hromadném propouštění zaměstnancú, jakož i o ochraně pracO,vníhO' , 
poměru členú a náhradníkú závodních výború. Ku koci pak probírá 
pracovní poměr kandidátů do závodních výború a členú výború vo~
lebních. V knize uvedena jsO'u vždy pHslušná sO'udní rozhodnutÍ. 

Dr. Jindřich. 
Josef Beránek: Zřizování závedních výberů, nákladem Odboro

vého sdružení československého v Praze, 8°, stran 40, cena Kč 2'50. -
Autor shrnuje tu poznatky z dosavadní praxe s přehledem judikatury 
rozhodčích komisí a nejvyššího správního soudu. Pojednává nejprve 
o poslání a vzniku závodních výborů, pak o jejich zřizování; největší 
část své práce věnuj e volbám závodních výború. Ku konci připojuje
sbírku nejdúležitějších vzorcú. Knížka uspořádána jest přehledně tím 
způsobem, že výklad jednotlivých pojmú podán jest ve formě otázek. 
a odpovědí, jasně a i laikovi přístupně. Dr. Jindřich. 
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Pracovru doba v průmyslu Československé republiky, nákladem 
Sociálního ústavu v Praze, 1924, 8°, stran 56, cena Kč 8·- - Po krát-o 
kém úvodu podává práce tato čtenáh pi'ehled platného zákonodárstvl 
a probírá ustanovení o pracovní době, vztahující se nejprve na veškery 
podl11ky, pak na podniky železniční a zmiií. uj e se o omezeních čt vý
jimkách, jednak trvalých, jednak dočasných. Potom podává nám zprávu 
o tom, jak byl zákon o pracovní době v praxi zachováván a kolik bylu 
dáno povolení k práci pi'es čas v létech minulých, načež přechazL 
k úpravě pracovní doby v jednotlivých oborech průmyslových kolek- . 
tivními smlouvami; při tom probírá jednotlivé kolektivní smlouvy a 
všímá si jich hlavních ustanolvení. 

Ku konci připojen jest text zákona ze dne 19. prosince 1918, Č. 91 . 
Sb. z. a n. o osmihodinné době pracovní, prováděcího nařízení k němu 
ze dne 11. ledna 1919, Č. 11. Sb, z. a n, a V)Tl10SU mini sterstva sociální 
péče ze dne 21. března 1919, č. j, 4751/III.-19 ke všem úřadům poli
tické správy, jak jest vykládati pi'edpisy o osmibodinné době pracovní. 

Dr. Jindřich, 
Univ. prof. dr. Kamil Krofta: O úkolech slovenské historiografie. 

- »Sbírka přednášek a rOZprél.V extense univ. Komenského« sv. 8. -
Bratislava, Academia 8o~ str. 18, Kč 3.00, - Ve chvíli velikého sporu. 
o knihu Chaloupeckého x· Staré Slovensko « a zásadu svobody věde-' 
ckého ,proj evu přichází táto úvaha velmi vhod. Náš vyslanec a univ, 
prof. dr. Krofta odcházeje ze svého dosa,vadního působiště ve Vídni 
do Berlína a zároveú opouštěje i br3.tislavskou universitu, na jejíž fi
losofické fakultě působil přednáškami z oboru československé historie,. 
proslovil na večírku poi;ádaném jemu na rozloučenou v Slovenském 
klubu přednášku o úkolech slovenské historiografie. Prof. Krofta pře
devším připam3.to,val , že osvobozením Slováků ze jha uherského vy-
vstaly naší historiograJii sice vděčné a lákavé, ale také nesnadné a 
z0dpovědné úkoly zpracovati dějiny Slovenska, Maďaři nestarali 'se 
o dějiny tohoto samostatného území ze zásadních, vlastně politických. 
dúvodll a čeští dějepisci nemajíce naopak p1-ístupu k pramenúm dějin 
slovensk)Tch, poněvadž zejména maďarské archivy jim zůstávaly uza
vřeny, tak učiniti nemohli, Proto historie :::'lovenska až do převratu 
zústala až na nepatrné zlomky nezpracována. Ale největší cenu má 
úvaha Kroftova nikoliv v letmém přehledu, co bylo na tomto poli vy · 
konáno, ani v tom, že nejen poukáz1.1 na vzájemnost, aby Slováci ba-o 
dali o dějinách českých stejně jako Čechové pracují na historii Sloven
ska, nýbrž že historiografii slovenské půjde zejména o to, aby od
stranila dosavadní mylné názory na minulost Slovenska. Takovout.o 
cestu nastoupil ' zakladatel moderního dějepisu českého Dobner, který' 
»mentiendi finem fecit« odha1iv hodnotu zpráv Hájkových, totéž se 
opakovalo v boji o pravost kr;ilovédvoľského a zelenohorského ruko
pisu a v mnoha drobných, než pr0 utkvělou představu národa stejně 
bolestivých, názorech. Nesmíme ovšem v zájmu pravdy nikterak se za-o 
vírati před zklamáp,ími, nýbrž 8hodně jako tomu bylo v historii české . 
musíme se připrav,iti, že i pokrocilejší hadání v dějinách slovenských 
mnoho nám sice dá, ale ta1ké i leccos vezme. V tomto odhodlání tkví 
již veliký kus práce a je zásluhou Kro.ftovou, že naň tak výstižně po-
ukázal. Čao 

Sborník žižkův. Uspořádal Rudolf Urbánek. Vydal Vědecký 
ústav vojenský v Praze, 1924, 80 , str. 336 a. 48 pří!. - K Žižkovým 
oslavám minulého roku vydal tento sborník. Vědecký ústav vojenský,. 
v němž s mnoha hledisek byla osvětlena postava Žižkova. Stejně se tu 
vzpomíná Žižky jako stratéga, a spo':Iu se tu vyzdvihuje význam jeho 
jako organisátora zavádějícího tuhou kázeň nejen ve vojsku, n)"brž 
v celém národě, ale ze sbírky těchto statí vystoupí i význam Žižky pro · 
české dejiny a literaturu vúbec. [ Ani právní otázky nebyly přehlédnuty. 
Tak je tomu nejprve již o uvedené husitské kázni a řád~ch vojenských, . 
stej'ně jako nalezneme tu studii o poměrech v městě Táboře po smrti, 
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vojevůdcově (1434-1450), kdy Tábor vřadil se i svým úízením meZI 
os tatní· města česká, nezústávají nadále lpěti na prvním základu . . Čao 

»Časopis pro železniční právo a politiku« vydávaný redakcí Dra 
]. Č e r 111 á k a a Dra ]. H a ve l k y Spo,lkem čsl. že l ezničních práv
níků v Praze, zahájil právě vydaným číslem I, ročník IV. - Cílem jeho 
je seznamova,ti čtenářstvo se všemi .otázkami jak právní tak hospo
dářské povahy, t)'Tkajícími se oboru železničníh o, i má proto »Časopis c 
v)'Tznam nejen pro kruhy že l ezniční, n)'Tbrž i pro každého, kdo přicház í 
·dc. jakéhokoliv styku se železnicemi nebo se zajímá o otázky národo
hospodářské . Dokončené již ti" i ročníky, a 1. čí s l o ročníku IV., ob sa huj e 
-vedle rozhl edll p o< železniční po litice (Pokrok v reorganisaci rakou
sk)'Tch spo lkových drah), literárního pi~ehledu, glos a poznámek, cenné 
s tudie E. vViždálka »Zánik nárokLl z nákladní smlouvy, a Dra F. Mazla 
.l> Pi'-iznání práva ku spoluužívání v l ečky « . 

K časo pi s u pí-ip o jeny jso u dvě přílohy , a sice »Sbírka zákonů ž e
l ezničních platn)'rch v čSR. v českém překladě, a ' dále » Přehled judi
katury ve věcech že l ez ni čních « . Sbírka zákonú dosáhla již 432 stran. 
Přehled judikatu ry pak pi'-in es l až dos ud 343 rozhodnutí nejvyššího 
o udu i 11i žš ích st o li c soudn ~ ch a nálezll nejvyššího správního soudu, 

dotýka.jících se o bo ru že l ezn ičníh o ať přímo nebo nepřímo. (-v-) 

Prof. Dr. František Hýbl: Dějiny starého věku. Díl I. Orient a 
Řekové. - Praha. - Vesmír 1924. - 80 . - Str. 265. - Vydavatelství 
.) Vesmí ru « n eúnavně rozšii'-uje svo je publikace o historii všech národú 
a věkú. Také nový .svaz ek o d prof. Hýbla j e podobného rázu vědeckého, 
al e při tom populárního výkladu o starověkých dějinách, jimž je pře
cl es lán úvod o nejstarším v)"voji lidstva v prehistorii. Pak následuje 
část o nejstarších kulturních národech, hlavně Sumerech, Akkadech, 
Semitech a Egypťanech, na to se pojednává o stycích starého světa 
s Indoevropany, pak o Řecích a o ostatní Evropě až do r. sao př. Kr. 
a konečně o vítězství Západu s Východem. Auto r všímá si hojně otá
zek politických a t ak toto dílo j e i po t éto s tránc e velmi prospěšné. 

Č : l. 
Dr. Aleš Hrdlička, O původu a vývoji lidstva i budoucnosti lid

stva. - Praha. - Kočí - 160 - s tr. 79 - l-':: č 8. - Americký Čech, dr. 
_-\ Ieš Hrdlička, kurátor (ředitel) odděl ení pro fysickou antropologii pi-i 
Národním Museu ve \Vashingtoně, konal v Praze několik pi'-ednášek, 
které tehdy vzbudily pozornost n ej en svou vědeckou hl o ubkou, nýbrž 
i velmi pří s tupn)'rm po dáním, k tei-Ý' m byly urč eny pro nejširší akade
mickou veřejnost. Přednášky byly t ehdy te nografovány a vyšly ny1lÍ 
ti skem. P ro ná s mají v~T znam zejména ty čá st i , v nichž pokusil se 
o vysvětlení někt e rých soc iologick)" ch neb hi storick)'ch jevll jako válek, 
t.zv. s těhování národll a pod. Z kapitol n ej zajímavější je poslední, v níž 
'promluvil o budoucnos ti Slovanll a Čechos l ovákú zv l áště a již PosuzuJe 
se svého stanoviska byť pi-í s ně kriticky, pi- ece zcela optimisticky_ 

Ča_ 
JUDr. Zdenko Stibic: Družstevnictví československé podle judi

Katury nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu. Nákladem 
Úsúední jednoty hospodái-skýc h družs tev v Praze, 19:?4, 80, stran 424, 
cen a Kč 40·-. - Kni h a jest - jak ji ž titul ukazuje - sbírkou soudních 
Tozhodnutí v praxi družstevní. Rozdě l e na j es t na ti-i díly. Prvý díl ob
sahuje rozhodnutí nejvyššího soudu k zákonu o spo l ečenstvech ze dne 
9. dubna 1873, č. 70, i-. z., díl druhý r ozhodnutí nejvyššího správníh o 
_soudu ve věcech finančních, v díle ti-etím uvedena jsou pak rozhod
nutí, týkající se činnosti společen s tev. Přednost knihy spočívá v tom, 
že pi-ehledně soustřeďuj e ze soudní judikatury to, co i praktický práv-
11ik mnohdy v.e lmi n esn adno a se značnou ztrátou času musí shledávati , 
má-li řešiti určit o u otázku v o bo ru družstevnictví. Dr. Jindi-ich. 

ákladem S_ Č. P. » Všehrd~ v Praze. Redaktor dr. František Čáda. 
TisklB. Stýblo v Praze, Václavské nám. 28. 
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