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Veškeré tyto disposice však svoji podstatou nenasvědčují 
tomu, že by zde šlo o v~Tkon svě,tovlády v onom státop'rávním 
pojetí, jak bychOln dnes rozunlěli uspořádání státu. Naopak 
veškeré ony zásahy papežů nebo cJs.ařú přímo poč.Í1taly s tím, 
že po stránce obsahové n eliší se pr,3Jvomoc jednotlivých částí 
in1Jperia od vlastní lllnd říše, která vYlstupuje nanejvý,še jako 
formální pramen veškeré jejich moci. Z3' takovéhoto stavu ovšem 
idea jediné vlády světa, pŮ'suzuvána s dnešního hlediska , ne
mohla by býti zařazena m ezi formy státoprávní. Naopak vyka
zuje ve š k e r é z n a k y o r g a n i s a č n í hop ·r -i n c i IP u nI e~ 
z i n á ro d n í h o, a to vrcholné :a dosud nedosažené jeho fás.e~ 
totiž moci nadstátní. \ 

Zjev ten umožněn byl okolností, že projednávaným dobúnl 
byla naprosto cizí jakákoli nauka o prerogativách státu. A tak 
zjevem zcela přípustným bylo, aby území, jsoucí částí svěItového 
státního celku, těšilo se rtým.ž prerlOgativám, které podle dneš
ního nazírání příslušejí jen státu, tvoříce jeho pojmový zIwk. 

Jen těmto toler3.ntním názorúln vděčila světová říse v poz
dějších dobách za svoji alespoň fonuální existenci. ' 

ZPRAVY. 
Naše jubileum. Ve cJwili , kdy vzpomínáme tolika jubileí jistě 

velmi významných pro náš celý státní a kulturní život, budi't 
dovoleno i připomenouti si tiché jubileum zpusobem co nej
skromnějším: Končíme pI'vní desítku ročníku na,šeho čajsopisu, 

našeho» Všehl'du «. V životě časopisu, zejména cizích, není desíli
letí nijak vzácné . . ~ly však máme právo na/i vzpomenout, proto
že jsme se snažilž od chníle založení vytvořiti nový! typ' právnic
kého časopisu. Do jaké míry se to podařilo ,. patří posouditi ne
stranné kritžce. Z nepatrného počátku, vlastně flpolkovúch zpráv,. 
vyrostli jsm,e v odborný časopis a mužeme bez sebechl}álg říci, 
že neuchýlili isme se na škodu od linie pej}ně vytčené. »Všehrd « 

.~. je a chce být orgánem mladé generace právnické, ne věkem, ale 
duchem. Proto by bylo m.ylné tvrdit. že se neuzavírá neimlad
ším, nýbrž je správné říci, že právě nejmlad,~ínl lest otevřen. 
Nelekáme se novinek fl pouze rozváha, že lépe zustat c~vtli sta} 
než jíti později nuceně zpět. vede nás k pomalému, ale stálému 
pokroku. Nejkrásnější však na té desítce prvních svazku Cr sva
zečku »Všehrdu « je našp spolupráce: všichni kolťgové ať z 1{te
rékoliv redakce druží se ke společnému dílu, obětavě a nadšeně. 
Jen tak bylo a bude možno s nepatrnými prostředky dos1hnouti 
všech vgtč.ených cílů . Dnes, kdy» Všehrd « čte 3000 čtená Ní, DIU-

zeme klidněpřisloupiii z první desitky do dalšL Cáda. 
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Jubilea. 8. května tohoto roku bylo vzpomenuto velmi zajímavého 
jubilea pro naše s tátní právo, totiž p1-ipojení Podkarpatské Rusi k naš í 
republice. - Dne 24. června tohoto roku dosáhne padesáti let JuDr. 
J a ro s lav K a II a b, řádný profesor t,estního práva i řádu a dějin právní 
fi lo sofie na právnické faku lt~ Masarykovy unive rs it y v Brně . V r. 

Úmrtí v řadách právnických za květen 1929. Kromě úmrtí býv. 
ministra Fořta (ll . května v Kehlu nad Rýnem) a PhDr. iKosse (14. 
května v Praze) s luší zaznamenati především ze dne 8. května úmrtí 
profesora J03efa Z u k a 1 a, někdy středoškol ského profesora v K 1'0-
měříži, který ve své plodné, dlouhol eté činnost i zabýval se probl émy 
p rávně":1 i storickými ze Slezska a zejména pros lul jako nejlepš í znalec 
konfiska~ních dějin slezských. - Dále 12. května zemřel sekční šéf 
mini3terstva obchodu Dr. Hanuš Vo ves , který byl po převratu šéfem 
ti skové kanceláře a dosta l tehdy plnou moc llvolií.ovat dos avadní vá
zanost tisku censurou. Dr. Voves byl také beletristicky činný a psal 
svoje četné básně pod p3eudonymem 'Anatol Rubín. - Z dubn a .10110.10 
roku zaznamenáváme do,datečně ještě úmrtí Dr. B. F I' a nt y, někdej
s ího pi'-edsedy Českého zemského správního výboru. Jeho jménem by! 
označen zejména známý »lex Franta « z roku I9I7, který zltstane zapsán 
vždy v dějinách parlamentarismu rakouského. Čao 

Úmrtí JUDr. Josefa Fořta. Již 'V denním ti i2 ku byly oceněny ve
liké zás lu;1Y zesnulého, kterých s i získal jak svou činností politickou, 
tak i zvlá ště svou úsilovnou prací o zlepšení našich poměrlt ho spodář
ských. Foi'-t byl jedním z nejpřednějších če3kých námdohospodářú a 
práci pro české hospodářské obrození, podle hesla Bráfova, věnoval 
všechny své vzácné síly. Nejvíce jest litovati, že praco vníku tak vyni
kajícímu, který by byl oz,do,bou každého sboru zákonodárného, nebylo 
umožněno zúčastniti se činně na mí3tech rozilOdujících po obnovení 
našeho státu práce na jeho hospodářské výstav.bě. Tím horlivěji věnoval 
se tudíž Fořt práci vědecké a zde práv'ě chceme poznamenati. že i Foř
tova vědecká činnost zltstane vždy velmi významnou pro naši vědu 71á
rodohospodářskou. Ze3nulý zabýval se zde nejvíce badáním o zákla
dech hospodářské výstavby lidské společnosti a problémy peněžními. 
V prvém oboru vycházel vždy ze záldadního přesvědčení, že zrovna 
tak jako příroda, tak i člověk a celá společnost lid3ká podléhá přísné 
zákonitosti, že jsou zde jisté základní prvky a síly, na nicl1ž muže, 
abychom užili slov zesnulého. tvořivý intellekt lidsk)~ budovati své vý
tvory i je zušlechťovati, jichž však ale 'v' jejich neproměnlivých zákla
' dech nemltže podstatně přeměniti. Spi3y zesnulého »0 hospodářském 
významu vlastnictví a jeho vztazích k trvání a budoucnosti státu«, 
»0 socio logických kořenec~1 kapitálu a povaze zvláště k apitálu peněž
ního <; ,N áčrt vědy společenské na podkladě přírodopisném « jsou plody 
jeho práce v tomto oboru. Otázkám měnovým jsou věnovány Spi3y 
zesnulého »Desatero valutových přikázáníc a »N ástin měnového plánu 
stabilisačního c . Autor jejich stál zde sice v táboře stoupenclt metali
s rnu a teorie ' kvantitativní, ale i my všichni. kdož 3e hlásíme k nomi
nalismu a teorii dltchodové, musili jsme obdivovati. vědecké schopnosti 
a utorovy, přesnou logičn03t jeho vývodlt a nikoliv v poslední řadě též 
krásný-, v pravdě kla3ický sloh, jímž uměl autor jasně a srozumitelně 
vyložiti nejtěžší problémy sem sp3Jdající. Vůbec tato snaha o ucelenost, 
pl'esnou a logickou synthesu, ja'Snost v premisách i v jejich r-ozvedeni: 
odpor ku všem »neja3ným a nepřesným mlhovináin ". byly přednímI 
vlastnostmi Fořtov;a vědeckého charakteru. Z toho důvodu každému , 
'kdo se hlouběji zajímá o věci hospodářské, jest jen s největším pro
spěchem, přečte-li si díla :rořtova, i když snad neson:1la3í s jejich dog
matickým základem. Ježto byl Fořt ve věcech llo spodářských uznanou 
autoritou, byly jeho projevy, které zejména v národohospodářské spo
le,čnosti v Karolinu též doslova ex cathedra přednášel , vždy 3 velkou 
a zaslouženou pozorností p r ijímány. Vždyť veřejnost.- oceňujíc věcnou 
váhu F ořtov,ých vj;vodi:t, byla si zároveň též vědoma, že zde promlo~v~ 
'Ctihodný vlastenec, jeden z předních představitelů starší generace, Jez 
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připravila obnovení našeho státu, je:lOž všechny náměty a kritiky jsou 
vedeny vždy úzkostlivou péčí o to, aby při všech zákrocích moci ve
řejne na poli hospodářském bylo vždy pi'ihlíženo k tomu, »ne quid de-
trimenti res publica capiat<, Dr" Režný, 

Dr. Rudolf Koss zemřel. Dne 13, kv<ětna t, r. skonal v Praze po 
delším utrpení zemský archivní rada a docent pražské německé filo
sofické fakulty PhDr. Rudolf Koss, Jeho předčasná smrt - zemřel jsa 
stár necelých 4S let - znamená těžkou a bolestnou ztrátu zejména pro 
ceskou právní historii. Vyšed ze studií diplomatickýc;l, obíral se přede
vším problémy z nejstarších českých ústavních dějin. Jeho práce vesměs 
vynikají bystrostí postřehu a množstvím nových námětú. Platí to /.e
jména o studiích, věnovaných středověké soudní správě u nás a vzniku 
i vývoji českého panského stavu. (»Forschungen zur mittelalterlic:len 
Gerichtsverfassung Bóhmens und Mii.hrens «, 1919; l Zur Frage nach der 
'Entstehung und Entwickelung des bohmischen IHerrenstandes«, 1920.) . 
Cenu jeho prací nadto zvyšuje stálé přihlížení k metodě srovnávací, 
k níž se Koss vždycky ;1rdě hlásil. Jakkoli,' Němec, nebyl nikdy ná
rodnostně přcdpojatý' ~ naop;:Jk byl v,ždy nejvÝŠ snášeliv:)' a loyální. 
A tak, když byl po převratu jako archivář českého zemského archivu 
pověřen prováděním roz luko'vých arc'hivních prací ve vídeňsk:)Tch ar
chivech, ujal se s nevšední horlivosti tohoto úkolu. Dílo bylo se zda
rem provedeno a zvláště K05S0VOU zásluhou podařilo se opět sjednotiti 
t. zv. archiv české koruny, jehož větší část byla za 'Nlarie Ter~zie od
vezena do Vídně. Českému korunnímu archivu a jebo fondům věnoval 
odtud téměř výhradně svou pozornost. V:)Tsledkem, kromě několika če
sky psaných studií,' z nichž na př. o »Mocran et :Mocran « bylo již zde 
rererováno, má býti »Archiv koruny české«. Jeho díl Tl. »Katalog listin 
z let 1I58--1346« vyšel před nedávnem, díl 1. )Dějiny archivu české ko
nmy", stěžejní dilo Kossovo, zůstal zatím v rukopise. Odešel dříve, 
aniž spatřil výsledek svého díla, odešel dříve, anii mO;11 ukončiti pi'e
hled nejstarších českých ústavních dějin, v němž chtěl ' shrnouti vý
sledky svých starších prací. Zbý'vá nám jenom vzpom;nka na vynika-
jícího vědce a vzácného člověka. Dr. O . Bauer. 

Ze Sbírky zákonů a nařízení. Od 1. dubna 1929 nabyla účinnosti 
trestní novela 1929, t. j . zákon' Č. 31'/29, kt~rým se mění a doplňují 
trestní zákony a trestní řády. Peněžité částky rozhodné pro kvalifikaci 
trestné:lO činu zvyšují se na de etinásobek. Specielní ustanovení jsou 
v §§ 2 až 4. Peněžité tresty (§ 5), po-řádkové tresty a pokuty (§ 6) 
zvyšují se na pětinásobek. V § 8 upraveno jednotně ukládání náhnd
ního trestu na svobodě a v §Š 10 až 14 trestní pi'íkaz. Značné úlevy 
při sepsání rozsudku obsahuje § 15 účinný pouze do .31. prosince 1931. 
- Zákon ,o och raně nájemníků Č. 44/28 a o 'odkladu exekučního vy
klizení místností č. 45 /28 prodloužen zákony é. 33 a 34/28 do 31. října 
1929. - N ař, Č. 35 /28 rušíc taré předpisy upravuje nově způsob za
pravování kolkových poplatkú ze železničních nákladních listů, pře
pravních lístků a z návěští i odběrných listů. - Pod č. 40 až 42 /29 
uveřejněny tři úmluvy s Řeckem sjednané v Athénách dne 7. dubna 
1927, totiž úmluv1a o vzájemné právní oC:1raně a právní pomoci ve 
věcech občanských, obchodních a pozůstalostních, úmluva o uznáni 
a výkonu soudních rozhodnutí a konečně úmluva o vydávání zločinců 
a právní pornoci ve věcech trestních. - Dle zák. č . 43/29 o státních 
starobních podporách lze osobám 65letým, které 1. VII. 1926 dosá:lli 
60. rok a byli by jinak pojištěni dle z. č. 221/24 nebo 148/25 uděliti 
starobní podporu ve vi/si 5eo Kč (ev. 300 Kč), j sou-li nemajetné 
a vý,dělku neschopné. -, Dle z. Č. 44 /29 zřizuje se ph min. veř. prací 
státní elektrisační fond, jehož účelem je pqskytnouti všeužitečným 
elektr. podnikllm zápůjčky na výstavbu elektr. vedení. - , Nová ob
chodní smlouva s Francií uveřejněná pod Č, 52/29 nahrazuje dosavadní 
smlouvu z 17. vnr. 1923 doplněnou 18. VIII. 1924. -- Zákon Č . 53 /29 
doplňuje z. č . 188/22, jímž ,se upravuje poměr čsl. státní správy k čsl. 
plavebním společnostem Labské a Dunajské. - Dle vyhlášky č. 56/29 
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rozší1-ena byl a úmluva s Velkou Brital1ií a lrskem o vydávání zlo
čin cll i na Kanadu. - Nařízením č. 60/29 vydaný dl e §u 90 ú. 1. úizuje 
se ph min. soc. péče Komi.3e, pro technickou a zdravotní ochranu za
městnancú a jiných osob v)T dé1e čné činných jako poradní sbor pro 
záležitosti týkaj ící se ochrany života a zdraví osob , 1U něž se vzta
:1Ují pi-cdpisy o sociálním poijštění. - N a1- . č. 64/29 provádí zák. 
č. 104/28 o pi-evzetí .3 tátního před válečného nezaji š těn ého dluhu. Ský. 

Československý statistický věstník k šedesátinám prof. dra Dobro
sla.va Krejčího. Sešit 1.-2. (leden 1929)" X . ročníku Čs. statisto věst
níku vzpomn(';l j ako specieL11 orgán Státního úřadu 3tatistického šede
sá týc h narozenin prvého přednosty tohoto úi-é1du, prof. dra D. K rej
Ciho dvema pi-íspěvky vyliCujíclmi osobnost a vě decký proi il jubilantllV. 
V prvé s t ati podávají F. Aue rl1an, F . Bibl, F . Be rnrcit e r a St. Dvoí-ák 
spol ečně stručný životopis a povšechné zhodnocení zdá rné činnosti 
prof. dra D. Krejčíilo, kter)r od r. 1897 věnoval .3Vo je sí ly zam.ěstnání 
praktického s tati s tika, jež pak od r . I y20 zaměnil za teoreti ké stu
dium tohoto védeckého oboru, pi-edevšÍm profes ury s t at is tiky na práv
nické fakultě brněnské . V)/stižný věcleck)r proii1 jubilantÍlv kresll 
v druhé studIi J. M r áz zdihazňuje tu zejména ba rmonick)T vývoj vě
d ecké osobno .3ti jubilantovy. kter)T stej ně se vyznamenal co organisátor 
a vÍldcc statistické práce, jako na dšen ý propagátor stati stické kultury 
a měrou nemen ší j ako s tatis tický teoretik . Obě studie jsou vhodně do
plněny obsáhlým pi-ehledem literární tv orby jubilantovy a reprodukcí 
jeho podobi zny, pocházející od akad. mal íi-e F. Hlavicy. V. V. 

Československý statistický věstník k padesátinám prof. dra Fran
tiška Weyra . Oficielní orgán státního úřadu statistického v svém 
5.·-b. čísle X. ro čníku pouzil ' pi-íleiitosti padesát)Tc:l n a rozenin svého 
presidenta prof. dra Frant. \ Veyra a současného v)/ ročí d esetil eté jeho 
púsob nosti ve funkci přednosty tohoto úhdu, aby vzpomněl výz.namu 
jeho všestranné osobnosti v našem veřejném životě. - V prvém pi-í
spěvku líčí A. B o h á č úi-ední statistickou kari éru · jubilantovu a .3 ní 
spojenou jeho literární činnost v oboru statistiky, z níž ved le sp eciel
nícl: a metoc.iick}Tch prací vyzdvihuje zejména význam jeho metodo
logick)ích studií v tomto oboru. V druhém pi-íspěvku C. Hor á č e k 
ml. podává ob sá~l lý pi-ehled literární činno.3ti jubilantovy v oboru 
státovědy, spec i elně v právu správním, ústavním , m ezinárodním i práv
ní filo sofii. Nejrozsáhlejší jest příspěvek třetí , v němž F. F aj fr 
píše ovVeyrov.ě právní filo sofii pokouše je se - - celkem zdai-ile -
p odati jednak genetické předpoklady 'vVeyrovy právní filo.3ofie, pokud 
da jí se vystihnouti v německé státo vědě a filo sofii, j ednak i vědeeko
polibek)T význam jeho nové právní doktríny. V po sledn.ím příspěvku 
líč í R. K o II a r "\i\Teyrovu činnost v adminis trativní praxi statistické 
a zdlnazi1uje ze jm.éna ju bilantem vytvořenou tradici úřadován i, jež 
nejlépe j e ~,t charakterisována jako tradice duševní no lesy, iniciativy 
a insp irace, kteráž to tradice múže a měla by býti vzorem naší a každé 
-dobré administrativě vúbee. - Čtyři hoi-ejší pi-íspěvky jsou uzavřeny 
krátkým životopisem prof. 'vVeyra, přehledem jeho ti š těn)T ch prací lite-
rámích a reprodukcí Hlavicova portrétu jubilantova. V. V. 

O pojem právního řízení. V VII. Vědecké ročence právnické fa
kulty M.asarykovy university uveřejnil prof. 'vV e y r pojednání : »K po
jmu právního řjzení «, v němž vyslovil názor, že činnost, která vede 
k vytvoi-ení normy, ať jde o kteroukoliv normu právní ( ro zsudek .3oud
ní, správní akt, zákon, nai-í zení , soukromá smlouva ) a v kterémkoíiv 
odvětvi práv ního řádu , j es t vždy normotvorným procesem a že vse
C;1l1Y druhv procesÍl lze zahrnouti pod jediný obec n )T poj em »právního 
řízení«. Proti tomuto názoru o zvala se kritika (Dr. H a vel k a v Práv
níku. roč. 68., str. 78), jejíž autor pouka.zuje na rozdíly mezi jednotli
vými druhy p-rocesi't a odmítá názor vVeyri'tv o jednotném pojmu práv
ního řízení. Pro názor WeyrÍlv vys lovil .3e velmi přesv,ědčívě prof. 
K a II a b (Právník, roč. 68, seš. 8.), o němž sotva kdo se bude domní
vati, že jest nekritickým zastáncem vVeyrovy theorie práva. 
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U pozorňujeme na tuto diskusi ~e tak proto, že bychom pokládali 
za potřebné hájiti jeden z vyslovených názorů , nýbrž proto, že tu 
jde o spor pro dnešní stav právní vědy typický: N a jed n é s tr a n ě 
vidíme směr, který se snaží logickými kategoriemi ,usous-tavniti chaos 
né'jrůznějších norem právního řádu, vyabstrahovati z tohoto chaosu 
s polečné obecné pojmy, uvědomiti si jednotnou formu i při n ejrůz
nějším obsahu a řešiti základní právní probl émy nikoliv p arciálně 
v určitém konkrétním případě nebo v jediném právním odvětví, nýbrž 
obecně pro celý obor právnického poznávání, t. j. pro celý právní 
řád. A k tomu právě dopomáhají obecné po jmy, které se v právní 
vě dě tvoi-í stejně, jako v kterékoliv jiné, totiž abstt-akcí. T a pak spo
čívá - jak se lze z každé středoškolské u čebnic e logiky poučiti -
právě ve vynechávání znaků odlišnýc h a ve s ložení pojmu ze zn aklt 
společný ch. 

Na d r tl h é s tr a n ě vidíme směr, který jako by s i liboval prá
vě v ro zmanito s ti norem a zjevů v právním i-ádě. Každý zjev, s n ímž 
se má právní věda vypoi-ádati, jes t , mu pokud možno zjevem s ui ge
n e ris se dvojí zvláštní »povahou věci « . Každá specielní otázka i-eší se 
s am.a pro sebe a to zpravidla s chvályhodným úetelem k úče lu a ma
teriáliím dotčeného právního předpisu, k dosavadní lit e ratuře a judi
katui-e, po př. i k těmže pomLtckám u někte rého obdobného pi-edpisu 
nebo právního poměru. Že však tu jde často o obecný a to log ický 
(nikoliv des kriptivní) problém, kte rý vyžaduje obecného logického i-e-
šení, tento smě r velmi často pře~1 Ií ží. -n-

Novelisace civilního řízení soudního byla nejnoVejl provedena zá
konem z 21. března 1929 ,č. 31 Sb., třebaže zákon 'tento o c. i-o S. nikde 
nemluví, ba naopak ve svém nadpise i v titulech jednotlivých oddílů 
mluví jedině o zákonech a řádech trestních, resp . kárných. Jeho § 6 
však stanoví: »(1) Na pětinásobek se zvyšují sazby peněžitých tres ttt 
a pokut, které mohou bý ti uloženy podle zákonl'l o řízení před soudy, 
byly-Ii zákon y stanovící tyto trésty a pokuty vydány před 28. říjnem 
1928. (2) Na stejný n ás obek se zvyšují peněžité částky rozhodné pro 
záměnu těC:1tO peněžitých trestů a pokut v trest na svobodě. « Záko
nem o řízení před soudy, vydaným pi-ed 28. i-íjhem 1918, jes t též ci
vilní i-ád soudní ob sahující v §§ 199, 200 a 220 ustanovení o v),ši po
kut, které se citovanou novelou zvyš uj í na pětinásobek. Okolnost, že 
cit. záko n se vztahuje dle svého nadpisu pouze na zákony trestní, ne
múže o)/ti dúvodem proti tomu, aby se 'n emohl zákon vykládati tak, 
že se na cit. §§y c. ř. s. vztahuje také, nebo ť j ednak n ení přesně 
v něm vyznačeno, na které tres tní zákony se vztahuj e, jednak také 
nutno přiznati, že cit. §§y C. ř. S. musí se pokládati za normy tres tní, 
obsahují-li tres tní sankci. Ostatně nelze t aké s hl edávati rozumným, 
ab y soud vykonávaj e pravomoc ve věcech trestních mohl uklád ati po
i-ádkové pokuty do 500 resp. 1000. Kč, kde žto ve věcech civilníc:1 pouze 
do 100 res p. 200 Kč, když dle zde hájeného výkladu zákona by v obou 
případech mohl ukládati pokuty do stejné výše, jež odpovídá dnešním 
pOměrtllTI valutovým. Stejně pak byla tímto zákonem změněna tato 
ustanovení pro řízení exekuční a nesporné. - Případ j es t jenom do
kladem toho, že nezáleží nikdy na tom, do jakého zikona zai-adí určitý 
předpis zákonodárce a jak t ento zákon n adepíše, nýbrž že jes t vždy 
věcí právní vědy a prakse, aby si předpis sama zařadila do celku 
právního řádu a z něho vyinterp retovala p ati-ičn é normy. K. Gerlich. 

Z celého světa právnického. Svaz advokátú na Slovensku a Pod
ka rp at ské Rusi vypracoval a podal ministerst v u spraV'edlnosti memo
randum st ran urychlení vyd ání zákona o výměně pozemkových knih 
mezi Českos lovenskou republikou a sou~edními s táty. - V M1aďarsku 
m á bý ti právnické s tudium rozšířeno na pět let, doktorát má býti za
c:10ván jen jako kvalifikace pro vysokoškolskou kariéru . - Mini
sters~vo sociální péče v'ypracovalo referentský návrh lékárenského zá
kona, který má unifikovati a zároveň novelovati všechny dosavadní 
zákony lékárenské dosud v ČSR. platné. - Ve výboru říšsko-němec
kého sněmu se bude jednati o trestu smrti. Zrušení trestu smrti je 
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skoro jisté, protože strana lidová a sociálně demokratická se vyslq
vily pro jeho nahrazení doživlOtní káznicí . - Za rok 1920 klesl k nám 
dovoz zrnkové kávy o 70% , úbytek tento byl nahrazen větším uží
váním čaje a stoupající spotřebou obilné kávy domácí produkce ( » Prům. 
potrav. ~). - V Rakousku byl pt-edložen Národní radě návrh zákona 
proti poskytování dárků a premií pro reklamu. J e ho § 3. vztahuje 
se i na obaly, jichž může býti použito po vyba lení zboží k jinému 
účelu jako na př. nádoby od hořčice, kelímky a pod. od marmelády 
a pod. ] e v:idět, že pojem »nekalé soutěže ~ bude stále detai lovat. (Dr. 
Moravec v » Prům. potrav. «). - V Anglii zavedli označování vajec 
podle původ'u a je jich ř azení do tří tříd podle jakosti . (Ča . ) - Vzrů s t 
novodobého s ociálněpolitirkého zákonodárs tv í nu t í k vydáván í z vlášt
níC:1 » zákoníků práce 4: , aby bylo docíleno přehledu v tomto o·boru. Také 
vláda egyptská připravila osnovu zákoníku, obsahujícího souborně 
ustanovení o pracovní době, mzdovém systému, úrazech a onemocnění 
dělnictva. - V dii s ledku fašistické volební reformy italské zákonem 
ze 17. května 192,3 byl královým dekretem určen seznam korporací, 
oprávněných navrhovati poslance. Největší ' počet navrhují organisace 
býval)' ch 'bojovníků a invalidů, daleko méně pak university a odborov'é 
prganisace út-ednické, pak střední školy, akademie a organisace uči
telské, konečně po několika navrhují různé kulturní ' a také sportovní 
organisace, při tom ovšem nejvíce fašistické. Teprve na konci sezna
mu nalézáme 4 hospodářské organisace (sdružení akciových společ
ností, svaz spořitelen a dvě s,družení družste\n pro zlepšení výnos
no sti púdy), jež navrhují po jednom poslanci. Jak známo, o celkovérrl 
návrhu 2 00 poslanců ~llasuje lid pouhÝ'm ': ano - ne. Takto s~stavený 
sbor jest pr}T » hospodářským parlamentem «. - Otázce racionelního 
osvětlování v průmyslových ' závodech věnuje sev Americe velká péče . 
I1luminating Engineering Society vypracovala již druhé vydání svého 
obsáhlého řádu pro osvětlování v' továrnách, dílnách a pracovních 
místnos tec:l. - Dnem 1. července vstoupí v platnost nová úprava kon
tingentu přistěhovalců do Spojených států podle národnosti. Všechny 
číslice jsou podstatně sníženy, minimum platící pro všechny národy 
je stanoveno na IOO. Čechoslováků se nyní může pi-istěhovati jen 2374 
ročně proti dřívéjším 3073. (-kg). 

Třetí sjezd československých právníků bude se konati pravdě
podobně příštího roku 1930 v Bratis l avě, jak bylo již stanoveno n a 

; va lném závěrečném shromáždění II. ' sjezdu. Vzhledem k velikému 
rozsahu sjezdový ch prací Přípravný výbor, jehož laskavostí jsme byli 
idormováni, vykonává všechny přípravy do detailů. Sjezdová jednání 
rozestupuji se celkem do š e s t i odború vědeckých. Každý odbor pro
jedná tři otázky. Pro každou otázku zajištěn bude pi-eclem nejméně 
jeden hlavní zpravodaj a nejméně dva spoluzpravodajové, kteří }:· odají 
písemné práce závazně do určité lhůty. Kromě toho však mO:lou po
dávati pisemnév'ědecké práce i ostatní účastníci. Přípravný výbor 
vybírá vhodné otázky a zajišťuje již pro ně také zpravodaje. Zpravo
dajové dohodnou se předem mezi sebou, jak jednotlivé otázky zpracují 
z,da jen s hlediska praktického a akademického, č i , každý pro sebe dle 
různÝ'ch vědeckých názorů. Písemné práce musí býti podány závazně 
do určité lhůty, pravděpodobně do konce dubna 1930, aby mohly býti 
zavčas vytisknuty a rozeslány účastníkům k prostudování, . nejm~n.ě 
I měsíc před sjezdem. Vědecké odbory navrhnou pořadatelskému vý
boru přesné znění otázek, doporučí jemu, které z došl)Tc:1 písemnych 
prací účastníků mají býti uveřejněny tiskem. V pracovních schůzích 
odůvodní svůj návrh nejdříve hlavní zpravodaj, k němu se 'vyjádří 
spoluz'pravodajové a ostatní přihlášení i-ečníci mohou promluviti k téže 
věci každ)T nejvíce dvakrát po 10 minutách. Po skončené rozpravě 
o jednotlivé otázce musí b ý ti vyneseno závěrečné usnesení, které bude 
předloženo k rozhodnutí závěrečné valné schůzi. Prozatím rozvržena 
byla práce v 6 vědeckých odborů takto: Vědecký odbor pro: I. ob
čanské právo, II. soukrom á práv a zvláštní, III. občansk)T soudní Hel , 
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1 V. právo tres tní, V. ve re]nou správu, VI. právo finanční. Pro jed
notlivé vědecké od,bory navrhují se dosud ku projednání tyto otázky: 

Odbor 1. 1. »Mezimístní právo vnitrozemské a je;,o úprava do 
úplného s jednocení občanského práva .c Zprav10daj s tví je zaručeno pp.: 
prof. Dr. Jar. Sedláčkem, prof. Dr. F r. Roučkem, r. N, S., 
Jar. Číž k e m a Dr. Jar. K o u k a lem, vrch. odb. r. min. sprav. 
2. otázka: »Jak čeliti ško dli vému drobení rolnických usedlostí? « Zpra· 
v odajstv í zaručili pp.: P rof. Dr. Emil S v o bod a, min. r . . Fr. M' r š t i
n a, odb. r . Dr. Jan Srb. 3. otázku: .Zaji š tění stavebních pohledá
vek? <t zp r acuj í : Dr. J os. S o m m e r , min. r. , Dr. B rej cha, min. r., 
Doc. Dr. Bedř. A nd r e s , v rch. kom., Dr. J. Vý e g e r, ředitel firmy 
Né'kvasi1. 

II. Vědecký odbor pro soukromá práva zvláštní by projednával: 
1. ~ Na j akých zák ladech by se mělo upraviti právo akciové?<t Zpravo
c1ajl;tví . zajistili pp.: Prof. Dr. A rnošt VV e n i g, v. odb. r., Dr. J os. 
S mí t e k , Doc. Dr. Karel K i z 1 i 'n k, Doc. Dr. Fr. V á ž n Ý ml., D r. 
Josef Fu n d á rek, t a j. brat. bursy. 2. ,0c:1rana autora v oboru ra
cl. iofuse se zřetelem ke článku II bis u snesen í římské konference I92S? <t 
vědecké zp raco'ylání t éto otázky přislíbili PP.: Prof. Dr. Otakar S o m
m e r . Dr. J o s. L o w e n bac h, adv., Dr. J . Š o u rek, gen. taj. radio
journalu. 3. otázku .0 převodnosti pojistnél10 nároku při pojištění 
škodovémc zpracují p'p.: Dr. Č e ch, gen. řed. České vzájemné poji
š ťovn y, Dr. Ji n dr á k , nám. řed. , Dr. J ul. Č a p e k, redaktor »Po
ji š ťovacího Obzoru«, Dr. ]. Ni g' r i n, ředitel pojišťovny »M oldav ia 
Generali «. . 

V III. vědeckém odboru pro občanský soudní řád navrhují se tyto 
otázky: 1. »Mají bý ti připuštěna nova v odvolacím řízení a v j ak}Tch 
mezích? < Zpracování je zajištěno pp.: min. r. Karlem S c hro t z e m , 
v. s . r. Drem Karlem K a dle c e m , a dv . Dr. V l. K r n e m, Dr. 
Pavlem K r i p pne r e m a Dr. J ul. B raš čaj k ou. 2. otázka: »Zda 
se doporučuje rozšířiti působnos t samosoudce? < byla by rovněi po 
pracovní s tr~nce zajištěna a to : pp. r. N. S. V ác1a vem C í c h o u , adv. 
Dr. Hugo Ta n z e r e m a adv. Dr. VI. Krá I í k e m. 3. »Má-li se 
pi'ipustiti ža loba o ob novu řízení ve sp orech o rozvod, rozluku a n e
platnost manželství?« bude zpracována pp .: Dr. Jar . V o s k o u , min. 
T. Dr. Jaro s lavem Horákem, vr. s. r., Dr. Jo s . Pražákem, odb. 
r. a Dr. J os . . G r 11 o u, kom. fin. prok. 

IV. Vědecký odbor pro právo trestní , projednával by tyto otázky: 
1. , Doporučuje se změniti ustano ve ní platného práva o oc:,raně cti, 
jmenovitě proti útokům tisku a jakým způsobem? c Vědecké zpracování 
je zajištěno pp.: Dr. Otto S c,h o I t zem, odb. r. , Doc. Dr. Jar. Str á n
s k -;- m , Doc. Dr. Vla,d. S o I n a ř e m. 2 . ,V jakých směrech je žá
doucna reforma porotních soudů?c:, tuto otázku zpracují pp.: Prof. 
D r. J ar. K a II a b , Dr. Gejza O k á I y i, pres. kraj. soudu, vrch. prok. 
A nt. K i s s i Cll. 3. otázku 'Jak by mělo b}Tti upraveno trestní soud
nic tví nad mládeží? « by zpracovali: Doc. Dr. Jarmila V e sel á, v. s. r. 
Dr. Karel Drb o h I a v, prof. Dr. Alb. M i lot a a adv. Dr. Emil 
K o s t k a. 

V. Pro vědecký odbor pro právo veřejné se navrhují tyto otázky : 
1. ) Vadné správní akty? .: Vědecké zpracování zaj.istili pp.: Prof. Dr. 
Jii-í Ho e t ze l, 1. pres. N. spr. s. Dr. E mil IH ách a, taj. Svazu 
prům. Dr. Ervín H ex n e r. 2. otázka: , Zda je nutno zdokonaliti práv
ní garancii občanů v našem právním řádě ?c:, rozdělena byla na dvě 
skupiny a to: »Ručení státu za úředníka ?«, kterou zpracuje Doc. Dr. 
J an Ma t ě j k a, vl. r. Dr. Jan M o u r a 1, Dr. Boh. Š e jha r , kom. 
fin. prok. a » Nečinnost úřadu? <, o které by vědecky pojednali pp.: 
Prof. Dr. Ka rel La š t o v k a, II. pres. N. spr. s. Dr. Hugo Di w a Id, 
vl. r. zem. pol. spr. Dr. J os. N O v á k, odb. předn. Dr, Bedřic:, Bob e k. 
3. otázku »Státní podniky, jejich orgariisace, správa a rozdíl od pod
niki't a ústavu vei"ejného? « Zpracují pp.: Dr. Jiří H a vel k a, vrch. 
odb . r. , Prof. Dr. Rud. D o min i k , Doc. Dr. Jar, Jan o v s k Ý a Jindř. 
G r o Š, odb. předn. 
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VI. vědecký odbor pro právo finanční zabýval by/ se těmito otáz
kami: » Doporučuje se zachováv ati instituci vyrovnávacích fondů ~ . PŮ
vodně navrhována byla otázka: >Úprava financí samosprávných svaz
ků? " Dr. B a ř i n k a jednalo t éto otázce s p. prof. Dr. E ng 1 i š e m~ 
který ji nedoporučil, jako příliš theoretickou a širokou, ale místo ní 
navrhuje otázku: » Doporučuj e se zachovati instituci vyrovnávacích 
fondů ?«, jako užší. Při projednání této otázky miiže se zpraV'odaj 
dotknouti také úpravy financí samosprávních svazkll. Vědecké Z'praco
vání je zajištěno pp.: Doc . Dr. Bolesl. F u x e m, odb. předn., Dr'. Rob~ 
K o II á r e m , n ám. pres . St. úřadu stat., D rem Ric~l. F i s che r e m, 
adv., D r. ]. Str á n s kým, min. r., Dr. Lan g r e m, adv. 2. otázka: 
»Reforma tres tního práva důchodkového? < by , byla vědecky zlpraco
vána PP.: pr. Ed. St e in h a u ser e m , min. r., Drem Fr. Va ve r
ke m , taj. obch. kom. a 3. otázka: >Reforma práva poplatkového 4: pp. : 
Zde1í.kem L e p a ř e m , pres . z. f. řed. v. v., Fr. J eř á b ke m, vl : r . 
g en. fin. řed. , prof. Dr. Janem Ca h o u, Dr. St. Šol t o u, taL obch. 
komory. 

Přípravné práce správní skupiny pohybují se asi v těchto směrech: 
Sjezd by sestával ústrojně z: předsednictva čestného, pořadatelské~1o 
výboTu, účastníků a hostů. Pořadatelský výbor by měl vlastní před
sednictvo a zvolil by ze sv'ého středu hlavní sjezdové jednatele a jed
notlivé od,bory vědecké i správnÍ, Zvolil by také čestné předsednictvo 
sjezdu. Sjezd bude pracovati j ednak ve valné schůzi zahajovací a zá
věrečné a jednak y pracovních schůzích jednotlivých odborů, jak vě
deckých, tak správních. Správní odbory zvoleny budou rovněž ze· 
stt'edu pořadatelské:lo v:)nboru. Tento sestává jednak ze zvolených zá
stupců všech Právnických J ednot, z jmenovaných zástupců jednotlivých 
soudů, úřadů, samospráV'ných svazků, spolků , korporací a sdružení 
zájmov:)Tch osob a dralšího potřebného počtu přibraných členiL Dosuď 
',yslaly své zástupce všechny tři sesterské Jednoty a právnické fakulty 
a kromě toho většina soudů, úřadů , korporací a spolků. Ustanovující 
schllze pořadatelské:lo výboru bude svolána ihned, jakmile budou před
běžně ustáleny sjezdové otázky a zaručeno jejich v.ědecké zpracování 
hlav ními zpravodaji a, spoluzpravodaji . Takto seskupený pořra,datelský 
výbor svolán by byl k řádné ustavující schůzi pravděpodobně koncem 
měsíce června t. r. , aby se řádně ustavil , vyslecl1l zprávu přípravného 
výboru a udělil jemu absolutorium, ustálil konečné znění sj ezdových 

; otázek dle návrhů jednotlivých vědeckých odborů, ' u stanovi l lhůtu, do 
kdy m ají býti podány písemn~ prá,ce, určil 'dobu sjezdu a Jednací po
řad, schválil jednací řád, určil s jezdový příspěvek a sjezdový odznak 
a pro:llásil III. s jezd právníků československých v Bratislavě 1930 
za ustavený. . 

Kromě toho bylo připraveno zřízení odborů správních, jež budou 
pověřeny správou sjezdu, zejména jeho propagací . O sjezdu budeme 
podávati samoúejmě informace našim čtenářům a redakce sama se 
svým redakčním kruhem se chystá činně, jako sjezdu minulého, se 
účastniti vlastní prací. V tomto smyslu vstupujeme v jednání již s Pří
pravným výborem. Bude nutno, aby naše členstvo, čtenářstvo i vy
dávající spolky úměľllě k významu našeho III. sjezdu právnického 
vykonaly všechny přípravy, aby tak jeho sjezd mohl býti důstoinou 
representací československého právnictva. . Čao 

Soudcovská otázka přes to , že tvoří část státně-zaměstnanecké:lo 
problému vŮlbec a otázky zaměstnanců vysokoškolských zvláště, vy
žaduje z mnoha důvodů brzkého vyřešení samostatného. Není tím 
řečeno, že by soudci měli požívati privilegií vů,či ostatním zaměstnan
cům vysokoškolským, pokud by šlo zejména o zaměstnání, soudcov
skému rovnocenné. Brzkého samostatného řešení jest zde však třeba 
právě proto, že d o s a vad n í s o u d c o v s k é z á k ony na pro s t o 
z n e m o ž ň ují, aby bez ú t ,ě š nás i t u a c e s o u d c. ů byl a ř e
šena snad cestou administra,tivní, jak jest to možné 
u ostatních zaměstnanců podstatn:)Tm zlepšením systemisace. Kdežto 
totiž systemisace s'právních úředníkll jest věcí moCi výkonné a tato 
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vý konná moc muze (teoreticky a lespoií.) z lepšením s ys temis ace mno ho 
p omoci, jes t naproti tomu sys temis ace soudců pi-ímo v tě l ena do p la
tové ho zákona Č . 103 /26 S b. Stano ví-li zákon, že u okresního sou du 
s m í b),t i j en soudce nejnižš í stupnice, n e lze sp atřov ati pomoc v tom, 
že by se snad poče t takov)Ichto ubohS' ch mís t rozmno žil. Otázktt1 s ou d
cov sko u kte rá t edy bez vů l e soudců s t ala se problémem samo s ta tn)rm, 
m ožno vyi-eš iti · jen zákonem. S ledujeme-li vývoj , domníváme se, že 
by po tomto zákoně měly nejvíc e volati nejširš í kruhy [-·op latnické, 
s tej ně, j.ako by t yto kruhy samy n a prvém m ís tě mě l y usilo vati o ř ád-
né zabezpeč e ní šech s t átních zam ěs tnan cLl. - jkt-

Zájezd československých právníků d o Polska. P i-ípravná komi se, 
s klád aj ící se z kol. Bend y, Kučero vé, :Ma tu šiny, Šebora, Sch o nbaum a 
čl Dvo i-ák a p o tř íměs í ční úsilovné prác i pi-ipravil a záj ezd do n e jmen
š ích det ai l ů , takže moh lo b}·t pi-ikročeno k vý bě ru ú ČQ.s tníkú . P i-i t om 
kladen dúraz na r epresentač ní sC:lOpno s ti, zna lost j azykll a vybráno 
z p i'ihl ášen)rch 26 osob . K omi se toti ž získ a la vagon 1. a II . ti-íd y, 
k te r)' pak vý pravu doprov ázel celou ces tu. Vzhl edem k tomu, že t ento 
v agon je pou ze pro 36 osob a pro účastn í ky z b ratislavsk ého Právníka 
r e f- eryo váno na zák l ad ě pi-edcho zí dohody a do šl)r ch pi-ih lášek 10 mí st, 
by l p očet pražských úča s tníkú t akto s t anoven. V po s lední chvíli doš la 
i s leva na německ)T c h drah ác ;l , takže v)' prétva měl a po celé ce st ě 5°% 
s levu. J eliko ž bylo dokonce n ejen u n ás, n)'brž i v P ol sku a dokonce 
i \' Německu - zde dokonce první v)'jimečn}' · pí'ípad - dosažen o 
uzn ání tohoto vagonu za JIl . ti-ídu, by la snaha komi se, zí sk ati nej 
vě t ší možn é s levy, koruno vána nečekan:)Tm úspěchem. Značně ovšem 
p rosp ě ly pi- ečas t é inter vence v P raze i ve Var š avě, kt e ľé la sk. ob s t a
r ali ko legové z K ol a prawników s tudentów uni ve r sy t etu vva rszaw ski cgo. 

Pi'esně dl e s t ano veného pro g ramu vyj ela v:)Tprava z Prahy v p á
tek, 19. dubna o 22.15 hod. z 'N i l s ono~ a n ádraží , kde s e s ní rozlou čil 
s ta ro s ta Dr. V alenta s č l eny správ ního ' výboru . Zv láštní vagon vý
pravy. zapoj en:)' do krakovského rychlíku , ozdoben by l praporky a 
označen po obou s tran áC;l t abulkami se jménem spo lku a s určením 
celého sm ě ru ces ty, V Bohumíně p1-ised lo do v agonu 6 ko l egů z B ra
tis lavy. Cest a v n ašem voze byl a op ravdu id eální. Pro jeli j s m e ce lkem 
pět n ocí ve v laku a nepocítili .i sme nikdy žádn é zvláštní únavy, co ž 
mělo yz hl edem k ob sálllému p rog ramu z n ačnou diHežitos t, V jed
no tli\':)'ch oddíl ech jmenováni dúvě rníci, ktei-í se v dlll ež itých pi-íp a
dech scházeli v oddíle vúdc ově , kde jim byly dá vány pi-esné in strukce. 
P i-i ub yto vání v hotelí ch mě l i op ě t podvedoucí na s t a ro s ti jednotlivá 
p osc hodí. Org·anisace tímto zpúsob em uprave ná byl a n aprosto bez-
vad ná a ve lmi se po celou ces tu o svědčova l a. . 

D o K rakova doj ela v3'pra vé). v sobotu 20. dubna o des áté hodin ě 
dopo lední a byla n a n á draž í uvítána sekretái-em ,čs l. konsu látu drem 
O patrn)rm v zastoupení nepl-ítomného konsula a k e'1. St. Klimeckim , 
pi- edsedou K rakovského Komitétu Akad emick ého, na jehož s rd ečné 
u vítání od,po věd ě l vúdce V)Tpravy JU e. Benda. Pak byla v )' prava fo to
gra fo vána prn ill1 ~ trova n:)' Č<ls ooi s Swiatowid. {fča s tn ; ci by li ubytováni 
v o r\'o1:l-ídním hotelu »Pod ro ža «. Je š tě dnpoledne proh lédla V)Tpr:l.Va 
S uk cnnicu . uni ve rs itu a ko s t ely , odpoledne ob rovskou budovu K urY E' ra 
Co c1 zienn eiw. kde t éž by la foto g rafován a. ve če r v A kademickém domě. 
'V líe d ě l i dopo ledne věno v a l i ism e plné čtYl'i lloninv proll lídce pam át
ného "VVawelu , od.pol edne b y li jsme pi-ítomni vi-eds tave nÍ svérázn ého 
kus u K rakow iacy i Gorali. Večer byl uspol-ádán banket , j ehož se zúčas t
nili m, j . býv. mini s tr Kumanicki, r ektor S emkowic z. dr. Dobrzpo.::ki, 
sekret ái- ko n sulátu dr . O pa t rný a hnL N a srd ečn é pro slovy odnovědě J 
vl"td ce v3Tprav'Y. Po skončení oficiální č 8 s ti banketu ~.,= tr val i účas tn íci 
v s rd ečné zábavě dlou:l0 vi-es pi't lnoc . V pondě lí r áno p rohlížela vý
pra-va Museum Czartoryskich a zb-{rv a iící pamětihodno sti měs t a . od
pol edne navš tívila doly ve Vě l i,čce. Veče r po s rdečn ém ' rozlouien í . nE 
l1ěm ž pi-i děkovn é řeči vltdce výpravv s l avno stně deko roval kol. K li
m eck ého. odj ela V)TpraV a za zpěvu pí ~. ní (10 L vo v<1.. 
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Do Lvova dojeli jsme poněkud dříve, než bylo oznámeno, přes to 
však byli jsme ph svém časném příjezdu uvítáni na nádraží mnoha 
lvovskými kolegy a zav.ezeni zvláštní tramvají do »IH otelu Europej
ského «, kde jsme byli ubytováni. Po krátkém odpočinku prohlédli .isme 
město, jmenovitě oddíl hřbitova padlých studentii v bojích polsko
ukrajinsk)rch, dále kostely, galerie a Technický dům, vystavený s tu
denty bez cizí pomoci a z vlastních prostředků, kde též byl uspořádán 
slavnostní oběd . Odpoledne navštívili jsme světoznámé panorama bitvy 
u Maciejowic, večer uspořádán banket, je~lož se zúéastnil komisař města 
d r. N adolski. děkan prof. Gerstman, konsul dr. Jirásek, dr. Michl , pro
f e soři a j. Na krásné proslovy zdúrazňující přáielství českosloven sko
polské odpověděli dr. Knappek, zástupce bratislavských a kol. Benda. 
Pouhé tři hodiny spala v).'prava a již za sněhové vánice odjížděla svým 
vagontem do Drohobycze, kde prohlédla největší evropskou rafinerii 
nafty, načež o.djela do Boryslavi. Zde byla hostem Zwiazku inžinyrów 
techników, v jehož spolkovém domě byl podáván slavnostní oběd , Na 
pros lovy hostitelú odpověděl vúdce výpravy. ·Poté za v)rkladu odbor-. 
níků shlédnut celý postup při vrtání nafty. Autocary odjela pak vý
prava na nádraží ., odkud odjela do Stryje. Po večei'-i v tomto městě 
nastoupili jsme zpáteční cestu do Lvova. VZ:lledem k značné únavě 
účastníků, kteří projeli jednu noc ve vlaku, druhou spali pouze ti-i ho
diny a nyní měli jeti třetí noc ve vlaku a dále vzhledem k tomu, že 
z Lublina přes naše urgence nedocházela odpověď a byli jsme na po
chybách, zda jsme očekáváni, rozhodl vtldce, že se odchýlíme od pro
gramu, zůstaneme v zájmu řádného odpočinku ještě jednu noc ve Lvově 
a pojedeme nazítří ráno přímo do Varšavy, bez původně zam3Tšlené 
zastávky v Lublině. Nazítří při prújezdu Lublinem dozvěděli jsme se, 
že jsme očekáváni byl i, že celá věc byla zaviněna neporozuměním 
s varšavským \i\Tydzialem zahranicznym. . 

Do Varšavy dojeli jsme ve čtvrtek 25. dubna večer a byli jsme 
uvítáni personálem čsl. vyslanectví, zástupci varšavských Čechú a tu
dentskými korporacemi, v čele s Kolem prawników s. u. w. V delší řeči 
uvítal nás jménem všec~l česky dr. Borovski, docent slovanského práva_ 
Na jeho proslov odpověděl polsky a česky vúdcevj'rpravy JDe. Benda. 
Autocary byli pak účastníci odvezeni do svého bydliště v Atheneu na 
ulici ezerwonego Krzyža, v jehož skvělých místnostech povečeřeli. 

Nazítří prohlédla výprava universitu; delegace skládající se z vtlOCe 
v)rpravy Bendy a dra Knappka za Bratislavu, učinila oficielní návštěvu 
rektoru Przychockiemu, prorektoru Szl:J.gowskiemu a děkanovi Rrze
skiemu. Pak byla výprava fotografována a filmována, načež se konala 
slavnostní akademie za účasti vynikajících osob, jmenovitě starosty mě
sta Ing. SlomilÍ.ského, čsl. vyslance dra Girsy s pe!'sonálem vyslanectví, 
J. M. rektora prof. Przychocké~lo, J. S. d ,ěkana prof, Brzeskiego, pre
sidenta apelačního soudu Dutkowského, presidenta okresového soudu 
Kamiúského , děkana advokátní komory dra Sokolowského, mnoha pro
fesorú a velkého množství obecenstva. Jako první promluvil děkan 
Brzeski, kter~Ý srdečně uvítal hosty.Po něm promlnvil proděkan prof. 
JalTa, který v české řeči vzpomenul na doby svého zájezdu do Česko
slovenska. Poté promluvil kol. Biernacki, předseda Kola prawników, 
který zdúraznil, že přátelství mezi oběma generacemi studentskými se 
datuje již rok r840 a je jmenovitě v době nynější na zdárné cestě. 
Ke konci své řeči slavno stně dekoroval vúdce výpravy, JDe. Bendu 
a podvtldce, dra Knappka, Šebora a JDe. SC;loenbauma zlat)Tmi odznaky 
a kol. Bendovi a Knappkovi předal nádherné vlajky pro pražsk)T Všehrd 
a bratislavský Pravnik. Za V)TpraVU poděkoval v delší řeči vtldce vý- . 
pravy Benda. který zejména zdúraznil, že pevné přátelství student
ských a zejména právnických generací jakožto budol1cích vedoucích 
vrstev má velký význam pro budoucnost bratrských národú polského 
a československého. . 

Odpoledne prohlíželi jsme město, rozděleni v menší skupiny" večer 
byli isme přítomni v opeře Moniuszkově »Strasznemu dworl1«. V sobotu 
prol,lédli si účastníci zámek, soudy a galerii Zac~letu , mezitím delegace 
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navštívila starostu města a presidenty soudů. Odpoledne prohlédn ut 
sejm, .;;enát a jiné. Večer uspoi-ádán slavnostní banket v Oficierském 
Kassinu, jehož se zúčastnili téměř všichni výšeuvedenÍ. Na krásné p 1'0 -

slovy, zdúrazňujícÍ přátelství československo-pol.;;ké, odpověděl za vý~ 
pravu kol. Benda. Poté následoval raut, jehož se všichni zúčastnili a 
Který trval až do rána. V neděli dopoledne položili účastníci věnec na 
hrob Neznámého vojína za přítomnosti vyslance dra Girsy a celého 
personálu vys lanectví. Večer byla výprava přítomna představení Krf) la 
S tefana Batorego v Teatru Wielkim. V pondělí ráno prohlédli si .:le
nové výpravy nádherný zámek vVihmow. Večer po k :-ásném večírku 
na rozloučenou u Fukiera na Starém městě odje la výp rava svým vo
zem do Gdanska. Byly to nejdojemněj ší momenty Celé:l0 zájezdu, kdyz 
jsme ';;c loučili se svými va ršavsk\rmi přáteli za ZVl.lkli hynlen. Zbývá 
nám těšit se na brzkou shledanou. 

1. máje dojela v)rprava do Gdánska, kde po dlouhých obtížích by la 
vpuštěna do města, obávajícího se ' nepokojtl z chvstaného komun'ist~
ckého sjezdu. Ráno prohlédla si v)rprava město a odpoledne prohl édl a 
si zvláštní lodí ce lý gdánsk)r pi-ístav. Večer uspoi-ádán byl banket, na 
kterém proneseny s lavnostní přípitky. Nazítří odjela výprava zvláštní 
lodí J adv.rigou na poloo strov Hel, kde prohlédla si maják a moi-ské 
lázně. Za rozboui-eného moře, kterým něktei-í z účastníků značně trp ěli, 
odjela výprava toutéž lodí do polského pi-ístavu Gdynje, kde byl pi'- í
s tavním kapitánem vysvětlen a ukázán celý V)iVOj tohoto nově úÍze
ného pi-íó>tavu. Po slavnostním banketu, kdy opětně pi-ipíjeno bylo pi-á
telství českopolskému, odjela vS'prava z toho nejsevern.ě j šího bodu své 
cesty do Poznaně. 

Po půlnoci přijela v~l prava clo Poznaně a byla na nádraží uvít á na 
prof. Hanusem, lektorem češtiny na poznaiíské universitě a kol. Li . 
wskim, předsedou poznaúského komitétu akademického, načež od ve
zena v autocarech do hotelu Vikto ri a . azíti-í uvítána byla v)'prava 
kom:.u.Iem Ing. Matouškem, jemuž poděkoval vůdce výpravy. ' Pak pro
hlédla si výprava město a večer úČ;:tstnila se pi'-edstavení Polské krve 
v poznaúském diva,dle. , 

Poslední den pobytu v Poznani byl věnován pro:l 1ídce zoo lo gické 
zahrady, načež se č l enové v)rpravy účastnili oficie1ní oslavy 3. m:íj e, 
Večer byl konán banket, na němž promluvil kons ul Mato ušek, vedoucí 
fenkcionáři místních studentských korporací. Za výpravu poděkovali 
ko l. Benda a Dr. Knappek. 

O pl1ldruhé hodině nastoupila výprava zpáteční cestu a dojela p,-es 
Vratislav v sobotu 4. května do Prahy. 

Děkuji všem účastníkům za bezvadnou repre.3entaci, kterou po 
mohli sp lniti vytčen)' úkol a zv l áště kol. Šeborovi a Schoenbaumovi za 
podporu. . 

Nemenší dík patří všem pi-átell1m zahraničním i domácí'm, kťeř'í 
jakýmkoli zptlsobem ke zdai-u v)'pravy pl-ispěli.*) Benda. 

Ze Sociálního ústavu Československé republiky. Dne 22. led na 
1929 přednášel místoí-editel Mezinárodního ústavu pro duševní spolu
práci v Paříži prof. A. Zimmern· o sociálních podmínkách výchovy 
k míru. Pravi!, že při řešení otázky mezinárodní politické instituce JSO Ll 

rozhodnými tři myšlenky, totiž mír, demokracie a sociální sp r rtved lno.;;t, 
což jsou idee, které jsou vlas tní filosofii Masarykově a VVilsonově. My-· 
:Henka demokracie byla rozhodující pro zřízení Spo l ečnosti národ ii . 
Dnes hledá se lék, jak možno vráti ti politice její bývalou vážnost; jed:
ním z tě.chto léktl má b)rti Společnost národů. Mezinárodní politická or
ganisace je nutná hlavně pro kontrolu mezinárodního života ;lospod ář
ského a jeho usměrnění; její yytvoření je dnes znesnadněno . Vzorným 

*) Účastníci prvního pol' ského zájezdu děkují touto 
cestou vl1dci kol. JUe. Bendovi za vzornou organisaci a obezřetné a 
bezvadné vedení tohoto zájezdu, na který budou vždy míti nejlep: i 
vzpomínky. Za účastníky: Šebor a Schoenbaum, podvl1dcové. 
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vybudováním techniky spolupráce na díle míru a na řešení nejobtí žněj 
ších problémú mezinárodní politiky lze vzbudit zájem u vo lidl p ro 
p ráci veí-ejnou a tím s lou žiti pO:3lání Spo l ečnosti národtl. Státy mají 
bj'lti získ(ány pro spolupráci národú nikoliv násilím, nj'Tbrž svobodnou 
viní 

V době od 24. ledna 1929 do 14. února 1929 byl poi'-ádán v Sociál
ním ú stavě cyklu s přednášek o zd ravotním v)rznamu sociálního po-
jištění, o němž bylo zde již referováno. . 

D ne 28. února 1929 př ednášel Dr. O. Stein o mezinárodní Úpi':lVě 
' ociálního pojištěnÍ. V)TVO j sociálního pojištění ve všech zemích vyplývá 
ze snahy dospěti od demokracie politické k demokrac ii sociální. Dnes 
j"eší otázku sociální:lo pojištění téměí- všechny st áty evropské a je dnes 
pojištěno v Evropě asi 60 milionl1 dě lníkú proti nemoci nebo neschop
nos.ti k práci. Sociální poji š tě ní rozšiřuje se nyní na n0vá odvětví i na 
nové okruhy osob. :rd ě l o hy b)/ti pravidlem, že tam ; kde je pracovní 
poměr, má býti i sociální poji š tění , ježto pracovní ochrana nestačí. 
Mzdová hladina dnes je ní zká a je proto nutno zákonem uchovati část 
mzdy pro dobu ne schopnosti k výdělku zaměstnance. 'S rozšířením 50" 

ciálního pojištění roste i jeho intensita, která se jeví v reorganisaci a 
v novém seskupení dávkov)Tch sys témú. Pro mezinárodní úpravu otázky 
ociálního poji š tění mluví dtlVod konkurenční, který chce vyrovnati '30-

<:iál n ě-politi cké zatížení vý roby konkurujících státú a dllvod sociá l ní~lo 
míru, kter)T vychází z názoru. že sociální pojištění poutá pojištěnce ke 
i'ijátu a zajišťuje mír a klid v hospodářském životě. . 
~ - Dne 7. března 1929 přednášel belgický sociolog Hendrik de 1"lan 
»0 socialismu a m a rxi smu «. Podal definici socialismu a pravi1, že 
poj m em socialismu označujeme s hlediska historického v)rvoje hdu 
spolecen skÝ'ch hnutí a duševních proudů, jichž spo l ečným znakem je 
snaha po spravedli vém společen ském l'ádu. nesená vírou v lidskou 
rovnoprávnost, sebeur,čení a sociální spoluzodpovědnost. Marxismus je 
jed nou z na1:.k, které JSOll vvjádi'-ením snah odstraniti pocit rozporu 
mezi nedokonalým s polečensk)rm řádem, nedokonalou přítomností a 
určitými mravními ;lodnotami, dokonalostí ideálú a v oln)rm hnutím , 
Předná šející zmínil se podrobněji o m arxlsmu a naznačil , co je podle 
jeho so udu z požadavkú mal'x ismu dosud udržitelno a co je již pl-e-
konáno. Dr. Jindřich. 

LITERATURA. 
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právních věd, a na m etody · právnické a sociologické vúbec. Ú vod 

e zabývá krisí zastupitelské demokracie v X I X. stol. a snahách 
o zjednání nápravy pomocí institucí přímé demokracie, při čemž 
zvlá štní pozornos t je věnována ústavnímu v)rvo ji ve Švýcarsku a jeho 
kantonech. K a pit o 1 a první má za předmět V)1VOj referenda ve Spoj, 
státech americk)1ch do konce XIX. stol., kapitola druhá hospodářskou 
a sociální situaci Spojenj'ch stáHl koncem XIX. sto l. a její vli v na 
polit ická hnutí, kapitola ti- etí 3nahy o zavedení přímého zákonodárství. 
a jeho uzákonění v některých státec:l Unie, kapitola čtvrtá politické 
hnutí zvané hnutím pokrokov)rm, kaDitola pátá roli, kterou hrálo pi'ímé 
zákonodárství v programe:::h politick\rch stran. zejména pokrokového 
Jm utí , kapitola šestá přímé zákonodárství v jednotlivých státech za 
pokrokového hnutí. V kapitole sedmé rozebírá autoi' obsah zákonů 
o přímém zákonodárství v ústavách stáHl Unie, v dodatku vzta.h pří
mého zákonodárství k ústavě federální. Ke . knize jsou připoieny rlVél, 
kartogramy (nikoli diagramy, jak je nazývá ::tutor, neboť diagl:amy 
znamenají vyjádi-ení číselné řady obra zci geometrickfTmi), znázorňující 


