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p lodno s ti úb) tel\. náJ-odét, neboť pokles n;Lblity je nutným z jevem v:)rvoje 
kulturního a sociálních pomět-Ll. Z 11istorie máme t 2.ké doklé'.dy, že plod
nost n elze r egulo vat zákonodárstvím. Pro nás musí b:)rti vedoucí zá
sadou nej en. děti přivésti na svět, nýbrž řádně je vyživit a vychovat. 
Třebaže všech národů všeobecně přib~'vá, zejména následkem ornezení 
úm rtnosti, zdokonalení zdra'Votních a lékařských opatl-ení, zlepš~n~ po
měrů dělnictva, pi'-ece j SOu stále vyslovovány obavy před 'vymíráním ná
rodiL Také n a kulturnost národa nemá jeho početno st v livu. Rozhoduje 
kvalita jednotIivcll. nikoli pouze množství. Budoucnost národa vidí 
přednášej ící nikoliv ve vysoké natalitě, n)'b1 Ž v eugenice a ve výchově 
a těžiště populaJční politiky vidí ve sféi"e ~lOspod ářské 2_ v upravení ži
v otních podmínek pro široké vrstvy lidové. Po přednášce rozvinula Se 
debata, kter:í t é'..ké obírala se otá zkou změny § I-44 tres tního zákona. 

D:-. Jindřich. 

Nový časopis pro civilní právo procesní počal pl úvě \'ycházeti pod 
r:iázvem »Judicium « v Hambu rku . Časopis jest orgánem sd ružení ně
meckýc h (říšskoněmec k:)T ch i rakousk~rch) uéitelii p r áva procesníhů a 
vytkl si za cí l pěstovati německou civilní včdu procesní , přispív .. lti 
k právní unifikaci Německa s Rakou skem a zastupovati ' n ěmeckou 
procesní vědu viiči cizině. V tomto s mět-u se časop i s prohla š uje za po 
kJ'ačovatel e zaniklé »I{heinische Zeitschrift hir Zívil- und Prozess
recht «. Co se t:)'če Ipro cesníl ;o práv a jin).'c h států. ch ce se časopis om~
zi ti pouze na registrování reformních plá111\ jinak se jimi bude za, 
b}-vati jen, pokud mají význam pro civilní proces německ}T . Dokonalá 
tato specialis ace odborn ého časopisectví jes t pro něrl1eckou právní vě.1u 
příznačná, neméně zajímavý je.,; t i její do značné míry politický pro 
g r am. Časopi s bude vycházeti čtv rtl etně redakcí Kisc.h e (Mnichov) , 
Lucase (Berlín), Mlendelssohna-Bartholdy N'Iambur~,-), Pagenstechra 
(Hamburg), Sauerhindera (Mnichov) , Sperla (V íci e i1) a Vo lkmara 
(Berlín) za 2'-1 RM ročně, -kg . 

. LITERATURA. 
V. Černý: Pozemková reforma v XVIII: století. - Časo pis pro d ě

ji n y venkova, roč. I927-1 928. (T é ž z vl á š t n í o t i s k) Pl-CS vše 
o becný titul jest tato práce 'l . Č. v podstatě věnována jen studiu 1' (1-

kouské raabisace. Rozmnožuje již dos ti značnou hdu pojednání o tomto 
zajímavém zjevu v hospodářských dějinách rakousk)Tch s tol etí X VITI. 
Auto r již L 1926 ohlásil publikaci této své práce a zdi'lraznil, že je3t 

'tŤeba , aby hyl o raabisaci podán »Obr82 konečný, kte r)r by sestavil také 
ze jména všechna statistická clata o výsle-dcích raabisace «. (Viz Čas . pro 
dě·j. L r. 1926, st r. 71 a :205.) V pl-ítomné p ráci ' n elpodařilo se mu clo
s t áti tomuto s libu. ale i tak jak jest jeho práce užitečnou. Je za
ložena na s t11diu bohatého archivního materiálu ústi-edních úÍ-ac!ú ve 
V ídni , Praze čl Brně a přináší nám z n ich nové za jímavé zp ráv y o zá
kuli sí raab. , O organisaci r. »shora « o úřednící ch pl-i ní činných a 
otiskuje několik všeobecnýc h Pl-ehledt'i o rozsah11 čl výsledcích "aab . 
v zemích čes k)"T ch i někter~Tch zemíc;l rakouskýc h. - Chybou autorovou 
je, že s V~lj v~cobec11Ý názor na r. čerp á z refe rátú ú3tředních úřa,};l a 
. tav('.vských sború místo z jejích výsledkú. Dostáva 2e tak na kluzkou 

, pi'ldu intrik čl do prostředí , v němž vž,cly pronikala snaha vykládat r . 
jako politikuf1l a přehlučit její vážné snahy o povznesení zemědělství. 
A utor, kter}' publikoval svou práci v agrárním časopise, snaží se n 3.-· 
lézti v osudech r. mnohé mravní poučení pro případy naší popřevrato'/é 
p ozcm ko vé r eformý a již tím stává Se pro něho 1'. také v prvé řadě 
politikem. jako jím v X VIII. stol. byla átavům, jen s tím rozdílem, že 
o n je z druh ého tábora. Zaujetí stanoviska však hned vymezu je obzor 
a .z práce V. Č . je vidět, že politické hledisko nám celkového pohledu 
na r. neposkytne. Otázky: jak 1'. rozdělila příděly mezi jednotlivé vrstvy 
y C'n kovsk ého lidu , co se stalo s podruhy, jak r. organisovala hospodář-
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ství na pddělcch po od3tranění výroby a distribl,lce vrchnostenské, jaký 
měla vliv na ' potí-eby venkovanú zbavet:)Tch robot - zústávají v jeho 
práci nezodpověděny. - V podrobnostech jest tl-eba zmíniti se o Z 3. - · 

jímavé kapito le o Boyerovi a o krátké, ale přece jenom zmínce o úvě 
rových operacích ph zahajovacích pracích. (Roč. 27., str. 203 sL) 
Pokud se t:)TÓ _ poměru ideového Marie Terezie a Josefa II. k Raabovi, 
nepodává autor uspokojivé koncepce a staví neprávem ideově Raabovi . 
blíže Josefa II. než Marii Terezii právě proto, že přeceúuje politick0u 
stránku raabisace (1. c. "tI-. 35 sL). V pos lední ka.pitole autor uznává, že , 
se mu nepodai-ilo podati bezpečný (t. j. konečn:)T ) ob raz o v)Tsledci,:::h 
1". a že taková práce by vyžadovala studia místních archivních materiál Ll . 
N epovzbuzuje v šak, bohužel , ke studiu těchto , tvrdě, že většinou za
nikly.Doufám, že tomu tak není, poněvadž se mi p rávě v místě, krl e 
také se myslelo, že žádn:)T raabisační materiál se neuchoval, poda1'i10 t)'Ž 
nalézti přímo dokona le uchovaný. Auto r "ám tím, že se. o místní studi.3. 
nepokusil, se pi'-ipravil o vhodnou pl-íležitost shledati argumenty pro
své, stále ještě daty nepodložené tvrzení, že i ph provádění r. p1- ,: - . 
vládala její sociální tendence nad snahou po zv elebení zemědělské ku J'
tury (1. c. r. 1926, str. 71). - Pro budoucí práce o r . je ve studii V. Č. 
seskupení statistických tabu lek. Jejich data jsou sice od ú1-edníki\ n e 
nestranných, ale pl-ece ukazují, kde se raabisovalo a kde je možno 
hledati ~alší prameny. K objektivnímu zhodnocení ľ. jako zjevu ho 
spodář-sko-historického je nutně ti'eba monogi'afií a není možno spo 
kojiti se osvětlením jejího zákulisí a administrativy. Dr. J. Proch[lzka . 

Adam Smith: Blahobyt národů. Vybrané kapitoly. Přeložil Ing . 
A. Patočka, pí-eklad přehlédl a úvod napsal Dr. J. Macek. - )) Otázky 
a názory«, Praha, Lichter 1925, str. XIX. , 352, malá Sll, cena 33.-' Ie. -
Iniciativní knihovna Laichterových )) Otázek a názorll« phnáší v 57 . 
svém svazku překlad klasického díla Smithova. · jež označováno bý vá 
za východisko moderní politické ekonomie. Pi'ekiad )) Blahotytu národllC 
dotkl se znovu našeho starého problému, totiž otázky překladú cizí vě
decké literatury vllbec. Jako národ malý, nacházející se mim:) to 
v centru Evropy, na ki'-ižovatce i-ady kuítnrních národll, nemůžeme si 
dovolit soběstačné stanovisko vědecké literatury francouzské a an
glické, částečně i llěmecké, jež přihlíží k výsledkům cizí práce jen 
potud, pokud jsou přeloženy do domácího jazyka. Početnost a bo
h~tství těchto národů umožúuje jim pořádati rozsáhlé koíekce cizí vě
decké literatury v úp I n Ý c h překladech, takže vědecký dorost nep> 
třebuje ztráceti času pi-ekonáváním technických potíží jazykových :J. 

múže přistoupiti hned in medias res vědecké práce. U malého národ a 
stává se ovšem toto soběstačné stanovisko nemožným, nechce-li on~n 
národ zapadnouti v konkurenci národů velk~'ch. Jeho dorost nemúže 
bý ti ušet.řen oné technické námahy spojené s ovládnutím cizí i-eči , 
neboť tato otvírá mu zárovei1 kulturu příslušného národa s bohatou jeho 
literaturou vlastní i přeloženou. Ježto pak u malého národa okruh in
teresentů j e podstatně menší, nelze počítati ani u knih opravdu stěžej 
ních na odbyt nákladu, byť i rozvržen)' na i-adu generací Kompromisním 
východiskem objevuje se za tohoto stavu řešení, které podává nikoliv 
překlad úp lný; který by v pi-ípadném kritickém vydání mohl sloužiti za 
podklad vědeckého studia spisu, nýbrž V)' tah ze spisu s cíli populari
s ačními a iniciativními. Je přirozeno, že takové řešení múže velmi 
lehce ztroskotati, neboť je nedostatečným pro těch několik opravdových 
zájemcú, ktei-í pravidelně je znají z originálu neb aspoú jiného světo
vého překlad Li.. a širší kruh inteligence při jednostrannosti neb omeze
nosti svého zájmu nechopí se dostatečně iniciativn! výzvy nakladate
lovy či překladatelovy. - Tyto myš lenky podávají se při posouzení 
Ashleyho výboru Smithova »Wealth of Nations «, jenž není ovšem sám 
o sobě dostatečným, aby vzbudil zájem o k!1ihu více než 150 let starou, 
která i odborníkovi stává se cennou jen při dúkladné znalosti součas
ného stavu politickf ekonomie a jejího potomního v~Tvoje. Je jisto, že, 
šlo-li by překladateli pouze o myšlenkový obsah a jeho púsobivost n a 
dnešní mentalitu národní, že úkol ten by podstatně lépe splnila leckterá 



:240 

kniha národohospodál'sl~á, která metodou vědeckého výkladu je dneškll 
rozhodně b li žší než osvícenská práce Smithova. Svo ji úlohu můzc 
splnit taková práce jen tehdy, p1-ib lížíme-li ji dnešnímu čtenáři s hle
diska dnešní vědecké prob lematiky a na8tíníme-li co nejobšírněji dog
rrtaticko-historické vztahy uvedeného díla. S tohoto hlediska pozoro
váno zdá se, že prof. Macek měl českému čtenáři pi-iblížiti postavu a 
dílo Smithovo mnohem šíře, než učinil na 19 3tránkách svého ÚVOdl:L 
a to tím spíše, že tak zvaný literárně-dogmatický »Smithovský pro
blém« je mu jako politickému ekonomu dobi-e znám. Nebylo by by
valo nikterak na škodu, kdyby v úvodu byl podal přehled o Smithovskl~ 
otázce, tak jak prodiskutována byla u příležitosti stého v)r ročí spisu ;t 

v době po té bezproshedně nás ledjuící. ]1ylo by se doporučovalo podati 
českému čtenáři v tomto směru aspoň výsledky literatury mu jazykově 
nejb li žší, totiž německé, která disponuje skvělými s,pisy pojednávajícími 
všestranně o sm itl:ovském problému a z níž jména jako: Held, Has
bach, Rossler, Zeyss, Ol1liken, C:karsynski, Paszkow2ki, Leser podávají 
jen stručný v)' běr nejvýznamnějších »Smith-Forscher «. - Prof. Macek 
naznačil v úvodě vyzvednutím Smithova individualismu, liberalismu a 
jeho stanoviska prO svobodu mezinárodního obchodu ony myšlenky, 
o jejichž životnost a průkaznost mu jde za dnešní doby jak pro náš 
malý národ, tak i pro ostatní sv.ět, a jimž u nás pi-eklad knihy Smithovy 
má získat i oporu v inteligenci, jež jednou o životnosti těchto otázek 
múže rozhodovati. Historicky zajímav~- je tu poukaz na K. Havlíčka 
Jako znatele a propagátora myšlenek Smithov}.-ch v počátcích našeho 
ho slpodái-~,kého obrození. Dosažení politické samostatnosti zavazuje tím 
více,. aby nebylo pi-ehlédnuto memento, jež podává se z liberalistických 
názorů Smithových. Prokáže-li přehled byť i výboru z jeho klasické 
knihy tuto "lužbu čsl. národnímu hospodál-ství, za dnešních poměrů 
tak nekriticky nakloněnému protekcíonismu, bude její úkol splněn měrou 
svrchova,nou. Recensent je ovšem přesvědčen, že ono svrchu zmíněné 
» zmodernisovár.í ~ Smithovy kni~1y uvedením jejích problémtl v souvi
"lost s dnešním pojetím otázek národohospodářských, bylo by tento 
úkol klasické knize Smithově podstatně ulehčilo. V. V. 

Dr. Otto Peterka: Rechtsgeschichte der bbhmischen L!.inder. II. : 
Geschichte des offentli ch en Rechtes und die Rechtsquellen von de r 
hussitis chen Zeit bis zum Theresianis chen Zeitalter. - Reichenberg. 
J928, Gebruder Stiepel, str. 198 in - 8. -Profesor německé university 
Dr. O. Peterka v době poměrně krátké vydává druhý díl své učebnice 
českých práv ních dějin. Odvolávaje se na referát o prvním díle této 
.práce (Všehrd V., str. 110.), mohu se omeziti na některé detailnější 
poznámky, protože jinak směrnice vytčené autorem v prvém dílu zů
s taly skoro vesměs zachovány. Pouze na rozdíl od prvního dílu uchýlil 
se od citování literatury v poznámkách pod čárou k citaci souhrnné 
an konci práce a to v abecedním pořádku podle autorú. Obávám se, 
že takovéto vyjmenování nebude valně prospěšno studentúm, jímž kniha 
je především. určena a že by se spíše bylo doporučovalo shrnouti lite
raturu v obdobný pořad jako je rozdělena věcně látka v k~1ize samotné, 
ať už by pak byla citována při každé kapitole, nebo na konci knihy. 
'Celá kniha v druhém díle je rozvržena na tři oddíly: husitství, první 
století pod panstvím habsburským a bitva bělohorská spolu se svými 
následky. V těchto oddílech pak vnitřní konstrukce je pevně ustálena 
(charakteristika, království, stavovství, města, sedláci, církev, prameny) 
s nepatrnými úchylkami jako je samostatný paragraf o stavovské revo
luci a pak o Obnovených zřízeních. Tato pevná stavba je neocenitelná 
pro přehled v knize a pro rychlou orientaci, jak právě toho vyžaduje 
vysokoškolská učebnice. 

Z jednotlivých věcí ' sluší upozorniti na velmi p.ěkné charakteristiky 
celých ohdobí. Peterka ovšem nezapře nijak Němce, proto snad nelze 
mu vytýkati, že v otázce národnostní na př. v době husiské nestaví se 
plně na naše stanovisko, ale je potom Objektivní a spravedlivý, ie to 
nijak neškodí knize samotné. Podobně je tomu i v pomČt'u k i-íši ně-
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mecké a nejinak v otázce rněslského obyvatelstva (na pi-o s tr. 47). Za ['0 
Pete rk~ je značně obšírný, k dobru w :)Tch výk ladi't prvních, ve vy 
kre lení prostředí.. Má patrně smutné zkt1šenosti, že nelze ze středních 
ško l nic pi-edpokládati z dějepisu. Tak vzpomínám jen lí čení jeho o vo lb ':: 
Ferdinanda 1., čímž si tl snadňuj e juristický výklad. Velmi zevrubně vě
nu je na př. pozomost i obsahu Obnoveného zřízeni zemského. Již z uve
deného je, tuším, patrno, že se nám knihou Pete rkovou dostává nov ~ho 
d íla , samostatně po jatého myšlenko vitě a velmi propracovaného o č r: 
sk)Ich dějinách právních. Okolno st, že Je psáno značně objektivně a 
německy, mllže býti naším právním dějinám i za hranicemi ve lmi JHO-

~ pěšná a můžeme proto s rado stí očekávati jeho dokončeni. Ca. 

Dr. Bohumil Sottner: Výklad k zákonu o 8hodinné době pracovní. 
Ná kladem Ústředního svazu čs l. prllmyslníkll, v Praze 192.3 8"', st ran 
47 cena Kč 1Ó.-. Autor nejprve pojednává o věcném a osobním roz
sahu pLlsobnosti zákona shora zmíněného , o výměře doby pracovní, 
o v)Tjimkách 8110dinné doby pracovní a o pojmu skutečné p racov ní doby; 
dále se zmiň ll je o pracovních přestávkách , o rozdělení doby p racovní ;. 
o noční práci, o práci přes čas a o platu za tuto práci. Ku konci při· 
p ojen jest text zákona shora zmíněného i text vládních nai-ízení s ním 
ú zce so uvisejících, jakož i seznam prováděcích nařízení, vydaných pro 
obo r žel ezniční dopravy. Dr. Jindi-ich. 

Dr. Ervín Hexner: Niekol'ko dát z dejín našich kartelóv. - Bra' 
t i. Java, 1928, obchod. a priemys1. komora. Otlač z IH o sp. rozhl'adov, 

tr. 12 in - 8. - Je to sice mal)- příspěvek k hospodář sk:)' nl dějinám , 
než zajímavý právě tím, že sleduje, jak na našem území vyvíj ela se 
myšlenka karteltl. Hexner uvádí několik příkladtl jako na Pl-o ze XVJ. 
. to l. z Jihlavy (sukno), též ze XVI. stol. k zmonopolisování ,českého 
obchodu cínem. podobně jako to učinili Thurzovci s mědí na Sloven
.skn a konečně v XVII. stol. i pokud jde o prodej českého sklářského 
p rtunyslu. Třebas tedy jde tu jen o zvláštní případy, kdy by snad ně
jaká generalisace byla ukvapená, přece svou interesantností zasloužily 
by si práce autorovy i pozornosti čtenářů , kteří nebudou zklamáni. Čao 

Dr. Lev TVVinter: Zákon o pojištění zaměstnanců pr@ případ ne
moci, invalidity a stáří ze dne 9. října 193L1. Č . 2 31 Sb. zák. a nal-. ve 
znění zákona ze dne 8. listopadu 1928 č. 184 Sb . zák. a na!-. Nákladem 
čas . »Svépomoc« v Praze , 1928, 8 ll , stran 207, cen a není o značena.
V úvod.ě. své knil:y obírá se autor pi-ípravoll novdisace sociálního po
jištění, hlavními změnami , které novela přines l a, jakož i následky těchto 
změn , Ve výkl adu zákona komentuj e . ien nová ustanovení, vykládá je, 
poukazuje na jejich nep ř íznivé nás ledky pro zaměstnance a v šímá ' si 
' otlvislosti těchto nový ch us tanoveni s ostatními ustanoveními zákona. 
Autor , jenž jest spolutvúrcem zákona o poji š tění zaměstnancll pro pří
p ad nemoci, invalidity 3. stáří a odbor~ikem n a slovo vzatým, vystn
puje v knize t éto jako příslušník strany so ciálně demokratické a jako 
obhájce n ázoru t éto strany na noyelu zákona o poj i š tě ní zaměstnanclt 
p ro příp ad nemo ci, invalidity a st áří. Soudíme, že více byl a by prospěla 
k ritika odborná, napr0 3to věcná, politicky nezabarvená. která mohla 
hý ti obsahově s tejná, aniž by používal a někde příliš př íkr :)T ch vý razll. 

Dr. Jindřic11 . 

Statis t ick á příručka Republiky Československé. (Str an 470 s dia
g ra my, cena <l S Kč, Bursík a Kohout.) Státní úřad statistick)' vydal asi 
před . měs ícem právě uvedenou příručku, která shrn~lj e v jeden celek 
výsledky t éměř veškeré st atistické prác e česko slovenské retro.:; pektiv
ním zpusobem až k počátku roku 1928. Tím podává » Příru čka « zá rovei1 
číselný obraz ho spodářského . kulturního a v ei'-e jného života n aš eho 
s t átu, pokud m Ll že bý ti st atis ticky zachv cen, za dobu ; zabí ra j ící témě]'
celé první de3etil etí obnoven éll o s t átu československééll o ; t ím nabývá 
,Př íručka « ch:Hakte ru publikace jubilejní . T ato příľtl čk a jest t i'etí, 
kterou dosud Státní úřad s t at istický vydal. 

Příručka j est ro zdělena v tyto oddíly: I. Škol stv í a o světa . TL 
Zemědělství. UL Hornictví a hutnictví. IV. Prttmysl a živnosti . V. Za-
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h raniční obchod. V I. Ceny, indexy, životní míIa a kursy. VII. Peněž
n ictví. VlIL Pojišťování. IX. Doprava. X. Soudnictví. XI. Správa. 
Volby. X lI. Vojenství a b ezpečnostní služba. XlIl. V)rměra území a 
popis obyvatelstva. X IV. Povolání obyvatelstva. .L -V. Pohyb pbyva
telstva. XV I. Zdravotnictví a tělesná výchova. X V ll. Sociální stati
stika. X VIII. Finance. XIX. R úzná čísla národohospodái-ská. XX. Me
zinárodní pi-ehledy. 

Y těchto oborech pi-ináš í pi-íručka v pi-ehledné formě takové množ
ství nejspolehlivějš~m způ30bem zj i s těr..ých, velmi dllležitýth dat, ze 
se tím stává nepostrádatelnou k aždému al vědecky, a ť ve funkcích ve 
řejných činnému pracovníku. Jest ovšem v prvé i- adě a z největši části 
věnována repub lice Ceskos lovenské; ale v oddílu Mezinárodní přehledy 
přináší množství dllležitých dat hlavně hospodúských z celého .3věta. 
Co též zvyšuje praktickou cenu příručky, jest ta okolnost, že přináší 
řadu dat, jichž by jinak čtenář, tí-eba i v dotyčném oboru zběh!)', n c- . 
mohl si op atřiti buď vt'ibec anebo jen s velk ými obtí žemi. Dr. H_ ežn~' , 
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nerálních olejii, z uhlí, z vodní sí ly, ze zapalovadel. - Praha. I927· 
14,00. 

17. - VENCALEK J., Finanční universum. Dopl1Í.ků i-adJ. ll. 
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22. - PEKAŘ J os" Smysl českých dějin. O nový n ázo r na če k '~ 

dějiny. - Praha, 1929. IHistorick)"T klub. IO,OO. 
23 . ------: UZEL Vincenc, Da1Í. dúchodová a všeobecná da11. výdětk 0 -
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