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Wadysaw Leopold Jaworski

r Uniwersytetu Jagielloskiego.

Koció Rzymsko- Katolicki
a

Konstytucja polska.

Zasadniczy artyku, Konstytucji z 17 marca, okrelajcy
stanowisko Kocioa, Rzymsko-katolickiego opiewa:

„Wyznanie rzymsko-katolickie, bdce religj przewa.
wikszoci narodu, zajmuje w Pastwie naczelne stanowisko
równouprawnionych wyzna.

Koció Rzymsko-katolicki rzdzi si wlasnemi prawami. Sto-

sunek Pastwa i Kocioa bdzie okrelony na podstawie ukadu
Stolic Apostolsk, który podlega ratyfikacji przez Sejm."

Stanowisko Kocioa Rzymsko-katolickiego, unormo-
wane w powyej zacytowanym artykule, wyjdzie na jaw,

jeeli ten artyku porównamy z nastpujcym o kocioach
mniejszoci religijnych i o innych prawnie uznanych zwiz-
kach religijnych. Artyku ten opiewa:

„Kocioy mniejszoci religijnych i inne prawnie uznane
zwizki religijne, rzdz si same wlasnemi ustawami, których
uznania Pastwo nie odmówi, o ile nie zawieraj postanowie
sprzecznych 7 prawem.

Stosunek Pastwa do tych kocioów i wyzna hdzie ustalony

w drodze ustawowej po porozumieniu sit; z ich prawnemi repre-

zentacjami."

Rónice pomidzy pow yszemi dwoma artykuami s
nastpujce

:

1) Koció rzymsko-katolicki nie potrzebuje uznania ze

strony pastwa, gdy wszystkie inne wyznania musza uzyska
uznanie ze strony pastwa, jeeli maja stanowi „Koció"
wzgldnie „zwizek religijny", t. j. mie osobowo prawna.

2) Koció rzymsko-katolicki rzdzi si „wasnemi pra-

wami", a pastwo nie bada ich i zgóry konstytucyjnie uznaje.

Inne kocioy i inne prawnie uznane zwizki religijne rzdz
si take wasnemi ustawami, ale pastwo nie daje im zgóry
uznania, lecz bada je i wtedy tylko uznaje (t. j. pozwala, aby
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koció wzgldnie zwizek religijny niemi si rzdzi), jeeli

te ustawy nie s sprzeczne z prawem pastwowem.

3) Stosunek Kocioa rzymsko-katolickiego do pastwa
polega bdzie na konkordacie, to jest na umowie. Stosunek
innych kocioów i zwizków religijnych regulowanym jest

jednostronnie przez pastwo w drodze ustawy. Tej jedno-

stronnoci nie uchyla to, e pastwo porozumiewa sie przed-

tem z odnon reprezentacj, brak zgody bowiem na pewne
kwestje nie wyklucza uregulowania ich przez ustaw, co jest

niemoliwe w przypadku konkordatu.

4) Koció rzymsko-katolicki ma stanowisko naczelne.

Znaczy to, e przy wszystkich czynnociach pastwowych
o charakterze religijnym reprezentacji Kocioa rzymsko-
katolickiego naley si pierwsze miejsce. To jest z pewnoci
niesporne, wydaje mi si jednak uzasadnionem dalej idce
mniemanie, e wszdzie, w ustawach, rozporzdzeniach,
w administracji, gdzie mowa jest o kociele, religii, ducho-
wiestwie etc. rozumie naley bez jakiegokolwiek dowodu.
Koció rzymsko-katolicki, duchowiestwo rzymsko-katolickie

etc, gdy inne kocioy, wzgldnie zwizki religijne, maj wy-
kaza, e ta ustawa, rozporzdzenie, akt administracyjny od-

nosi sie take do nich.

W art. 114 widz ten brak, e nie zostao przewidzianem,
jaki ma by stan midzy chwil wejcia w ycie Konstytucji

a konkordatem. Naley zawsze pamita, e prawo kanonicz-

ne reguiuje cafe ycie katolików, jeeli wic powiedziao sic,

e pastwo uznaje to prawo, to nie wiem, jak w czasie, gdy
jeszcze niema konkordatu, sprawa ma by rozstrzygnita, gdy
;,^r sprzeczno midzy prawem pastwowem a kaiionicz-

nem. Interpretacja moe sprowadzi zamieszanie n. p. w b.

dzielnicy pruskiej, gdzie obowizuje kodeks cywilny niemie-

cki, nie uznajcy lubówr kocielnych, gdy prawo kanoniczne
nie uznaje lubów cywilnych. Jak sprawa ma by rozstrzy-

gnita wobec tego, e
1) Koció rzymsko-katolicki uwaa maestwo za

sakrament, a wic za nalece do jego sfery.

2) Konstytucja za w art. 114 uznaa prawo kanoniczne.

Kolizj t ma wanie rozstrzygn konkordat, ale nim
sie go zawrze, a Konstytucja wejdzie w ycie, co sie ma
dzia? Autorowie nie przewidzieli tego rodzaju interpretacji,

która w procesach cywilnych przed sadami w b. dzielnicy

pruskiej moe odegra niepodan role (np. zaprzeczenie
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lubnoci dziecka z maestwa, które zawartej tylko w ko-

ciele, na terytorium, w którem o wanoci rozstrzyga k. c.

niem.).

Brak postanowie dla tego okresu przejciowego (t. j.

miedzy wejciem w ycie Konstytucji a zawarciem konkor-
datu) wywouje wogóle szereg wtpliwoci. Porusz przy-
kadowo jeszcze jedn. Art. 1 lit. d. ustawy z d. 15. 7. 1920

poz. 462 nr. 70 D. U. o wykonaniu reformy rolnej przeznacza
do dyspozycji G. Urzdu Ziemskiego dobra kocielne etc.

Sam fakt przeznaczenia tych dóbr na parcelacje jest zasadni-

czo przez te ustaw ju dokonany, a tylko sposób odoony
jest do porozumienia si z Stolica wita, ale nie do porozu-
mienia si, czy dobra te maja by wywaszczone, czy nie, ale

tylko co do kwestji uposaenia duchowiestwa, któremu sie

dobra wywaszczyo. Czy wobec art. 114 Konstytucji to po-

stanowienie ustawy z 15. 7. 1920 trwa. czy te zostao znie-

sione? Wszak Konstytucja szanuje wasne prawa Kocioa
rzymsko-katolickiego a wedle tych praw niewtpliwa jest nie-

tykalno prawa wasnoci. Z pewnoci konkordat to uregu-

luje, ale nim to sie stanie, pamita naley, e dobra kocielne
etc. mog si ochroni przed wywaszczeniem przez powoa-
nie sie na Konstytucje, która kada sprzeczna z nia ustaw
znosi. (Wedle zacytowanego art. 1 lit. d. sprawa jest w kadym
razie odoona do umowy w sprawie uposaenia. przv której

moe by i zasada poruszona, ale wedle projektowanej noweli
dobra kocielne etc. maja by zaraz w\"\vaszczone. Czy au-

torowie Konstytucji przew idzieli, e brak przepisów przejcio-

wych moe stan w drodze takim zamiarom?)

e sowa ..Koció' Rzymsko-Katolicki rzdzi sie wa-
snemi prawami" mieszcz w sobie uznanie tych wasnych
praw kocioa przez pastwo wynika z przeciwstawienia
artykuu 114 artykuowi 115, w którym to ostatnim artykule

mowa jest expressis verbis o uznaniu.

Zapewne, w sadzie cywilnym, gdy przyjdzie do roz-

strzygnicia, czy kodeks cywilny niemiecki lub ustawa ma-
eska z r. 1836 zostay zniesione przez artyku 114 Konsty-
tucji, lub w Najwyszym Sadzie, jako administracyjnym, gdy
przyjdzie czeka, czy dobra kocielne, wywaszczone przez
ustaw z r. 1920. nie odzyskay poprzedniego stanu wanie
przez artyku 114 Konstytucji. — otwartem jest pole dla inter-

pretacji. Mona si powoyw a na .,ducha" Konstytucji i sta-

ra si wykaza, e powyej naszkicowane konsekwencje nie

sa uzasadnione w artykule 1 14. Nie ulega jednak wtpliwoci,
e literalna i gramatyczna interpretacja musi si skoni do

r
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zaznaczonych konsekwencji, a ju ta sama moliwo roz-
maitych interpretacyj dowodzi dwóch rzeczy: 1) e redakcji

artykuu 114 nie mona uwaa za szczliwa i 2) e ju z tego

powodu, aby te kwestje postawi jasno, potrzebnym jest kon-
kordat. Potrzebnym on jest jeszcze z innego powodu.

Dopóki midzy Stolica Apostolska a pastwem nie b-
dzie zawarty ukad, dopóty artyku 114 Konstytucji, stanowi-
cy podstaw, na której opiera si stanowisko Kocioa Rzym-
sko-Katolickiego w Polsce, bdzie móg by zmieniony lub

zniesiony jednostronnie przez Sejm. Gdyby wic kto przyj*
rozumowanie, e artyku 114 daje Kocioowi Rzymsko-Ka-
tolickiemu tak szerokie prawa, i konkordat musiaby z ko-

niecznoci zawiera tylko ich cienienie, to przyznajc nawet
trafno tego rozumowania, naley uzna zawarcie konkor-
datu za konieczne wanie z tego powodu, e inaczej Kocio-
owi Rzymsko-Katolickiemu grozi moe usunicie funda-

mentu, gdyby si Sejmowi spodobao zmieni lub uchyli je-

dnostronnie artyku 114.

Ze stanowiska prawniczego przeto zawarcie konkordatu
ley tak w interesie pastwa, jak w interesie Kocioa Rzym-
sko-katolickiego. Pastwo musi naprawi redakcj artykuu
114 niebezpieczna dla niego. Koció za Rzymsko-katolicki
musi si zabezpieczy przed jednostronna zmian swego sta-

nowiska przez Sejm.
Wskazanie, e zawarcie konkordatu jest koniecznoci

ze stanowiska prawniczego; jest pierwsza uwaga, która pra-

gnem uczyni. Druga, która nasuwa si badajcemu Kon-
stytucj z punktu widzenia ,,mylenia prawniczego" polega na

stwierdzeniu, i chociabymy przyjli, e Konstytucja daje

Kocioowi Rzymsko-Katolickiemu, jaknajszersz autonomi,
to jednak nie moemy powiedzie, aby „mylenie prawnicze"
charakteryzowao twórców Konstytucji, jako ludzi, którzy
chociaby w yciu byli szczerymi katolikami, mieli take i me-
tod mylenia, immanentna religijno. Wnioskuj tak z nast-
pujcych danych.

Artykuy o stanowisku Kocioa Rzymsko-katolickiego
zamieszczone s w rozdziale 5-tym Konstytucji, mówicym
o powszechnych obowizkach i prawach obywatelskich. Jest

to bardzo charakterystyczne. Kocioowi dano przez to w
Konstytucji takie stanowisko, jakie ma wogóle obywatel. Ko-
ció skonstruowany jest prawniczo, jako osoba, jako podmiot
praw, jako strona wobec pastwa. Kto potrafi si wmyle
w te konstrukcje, ten zrozumie, i taka konstrukcja, chronica
Koció, jako instytucj, jako organizacj, nie wiadczy w ni-
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czem, eby pastwo byo przeniknite religijnoci, choby
la ochrona Kocioa, jako organizacja bya jaknajintensywniej-
sz. Nosi te Konstytucja z 17 marca cechy mylenia racjona-
listycznego. Elementowi religijnemu w Sejmie wydawao si,
e speni swe zadanie, e Kocioów i. jako podmiotowi praw-
nemu, zapewni, jak najszersza autonomi, ajte zapomniano
przytem, e zapewnienie tej autonomii nastpio we formie
podyktowanej myleniem racjonalistycznem. Koció, jako mo-
ralno, nie znalaz wyrazu w adnem postanowieniu Kon-
stytucji. Koció, jako organizacja, uzyska! osobowo i wielki
zakres autonomji dla tej osobowoci, ale wanie przez to

Koció nie tkwi w- pastwie, lecz stoi naprzeciw lub obok
pastwa, pojtego równie jak;) osoba.

Stad to pynie, i wedle takiego racjonalistycznego my-
lenia prawniczego pastwo, którego Konstytucja zawiera na-
wet tak daleko idca autonomie Kocioa Rzymsko-Katolic-
kiego, jak zawarta w artykule 1 14 w Konstytucji z 17 marca,
e nawet takie pastwo moe y, moe by rzdzonem zu-

penie niereiigijnie.

Oceniam w tym moim artykule Konstytucje tylko jako
prawnik, i to jako prawnik badajcy j z punktu widzenia
mylenia prawniczego. Dochodz do przekonania, e z tego
punktu widzenia Konstytucja nosi na sobie cechy mylenia
racjonalistycznego, e element religijny w Sejmie przy two-
rzeniu Konstytucji zaj stanowisko strony, ale nie stanowi-
sko twórcy i kierownika. Czy ten rezultat oceny Konstytucji
z punktu widzenia mylenia prawniczego jest zgodny z rezul-

tatami oceny teje Konstytucji z punktu widzenia politycznego
lub ekonomicznego, nie zamierzam na tern miejscu dochodzi.
Pragn tylko jeszcze zademonstrowa racjonalizm twórców
Konstytucji na kilku zasadniczych jei postanowieniach.

Wedle artykuu drugiego Konstytucji z 17 marca „wa-
dza zwierzchnicza w Rzeczypospolitej Polskiej naley do Na-
rodu." Postanowienie to charakteryzuje caa Konstytucje, ja-

ko utwór racjonalizmu. Element religijny, który wadze opiera
na prawie boskiem. nie zosta uwzgldniony. Aby zrozumie
donioso tego stanowiska, które zaja konstytucja z 17-go

marca, naley si porozumie co do kilku punktów-.

Okrelenie, e wadza pochodzi od Boga, ujte we form
„monarchji z aski Boej", jest przecie tylko unaocznieniem,
e wadza opiera si winna na moralnoci absolutnej. Z-
czenie tej podstawy wadzy, jak jest moralno absolutna,

z monarchj nie jest koniecznoci. Nie mona i nie powinno
si przyjmowa, e ustrój republikaski wyklucza albo. e
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nawet musi wyklucza moralno, jako podstaw wadzy. Mu-
siaaby by tylko wynaleziona inna forma tego stwierdzenia.

Drugi punkt, co do którego naley sic porozumie, jest

nastpujcy. Racjonalici mog z pogarda patrze na ludzi

religijnych, przyjmujcych Objawienie. Ci ostatni mog rów-
na moneta odpaca racjonalistom. Tu jednak nie o to idzie,

ale tylko o fakt niezbity, e takie dwa obozy istniay, istniej
i bd istnie. Ci. którzy rzdz pastwem, nie mog by
lepi na ten fakt i nie mog nie wiedzie, e ilekro jeden
z tych obozów tpi i niszczy drugi obóz, dzieje s pasmem
nieszcz. Konstytucja nic jest dzieem naukowa dlatego

niema w niej miejsca dla doktryn. Konstytucja jest prawem,
a wic jest zwizaniem pewnych skutków z pewnemi sytua-
cjami faktycznemi. Có mann- myle o ustawodawcy, który
pewnych faktów nie widzi lub je lekceway? A tak uczyni
ustawodawca z 17 marca zignorowawszy obóz religijny.

Uwzgldnienie podwójnej podstawy wadzy, jak jest

rozum i moralno absolutna, niema nic do czynienia z filozofia

bo. powtarzamy, Konstytucja nie jest dzieem naukowem.'
Konstytucja, bdc prawem, musi si liczy z faktami, a do
tych faktów naley, e, jak dotd nigdy w dziejach, tak i obec-
nie i na przyszo, ludzko nic da sic pozbawi religii i py-
ncej z niej moralnoci absolutnej. Moe element religijny by
w mniejszoci, moe by przeladowany, ale wytpionym by
nie moe. Có myle o ustawodawcy, który niezniszczalno-
ci tego elementu nie widzi? Ten sam sd ujemny musi go
spotka, jaki by spotka ustawodawc, któryby zignorowa
element racjonalistyczny i opierajc si wycznie i jedno-
stronnie na elemencie religijnym, wyklucza element racjona-
listyczny.

Problem ludzkoci polega na zidentyfikowaniu tych
dwóch elementów, racjonalistycznego i religijnego; midzy
religj a rozumem musi nastpi utosamienie. Rozwizaniu
tego problematu powicili swe siy i ycie wici i Geniusze.
Czv ich dziea stan si wogóle i jak prdko wasnoci ogóu.
nie mam zamiaru tutaj wypowiada mojego zdania. Natomiast
mam obowizek powiedzie, e, ilekro w jakim pastwie Je-

den z tych obozów zdoby supremacje nad drugim, pastwo
si chwiao lub upadao. Z Konstytucji /. 17 marca wysnuwam
wniosek, e element religijny nie wycisn! na niej swego decy-
dujcego pitna, e przeto intelektualnie jest sabszy. I

arn to za niebezpieczne i dlatego zwracam na to uwag, aby
element religijny przez skierowanie naszego narodu ku idea-

lizmowi wzmocni. Szerokie prawa, które artyku 114 daje



Koció Rzymsko-Katolicki a Konstytucja polska

Kocioowi Kzymsko-Katolickiemu, nie powinny nas udzi.
Ludzie, którzy ten artyku wywalczyli, mieli poczucie wa-
dzy, ale brako im si, aby w istot Konstytucji wszczepi za-

sady moralnoci absolutnej. Mieli poczucie wadzy, bo Kocio-
owi, jako organizacji zdobyli przednie stanowisko i swobod.
ale wykazalimy wyej, e ta organizacja stoi naprzeciw lub

obok pastwa, e Koció, jak moralno absolutna, nie zna-

laz w Konstytucji miejsca. Przypatrzmy si charakterowi
postanowie tej Konstytucji.

Na innem miejscu wykazaem, e w ustroju naszego
pastwa niema punktu staego. Jest te prosta konsekwencja,

e nie moemy liczy na stao adnej instytucji. Jaskrawo
owietla te opini to, co dzieje sie w naszem pastwie z wa-
snoci nieruchomoci. Kto wasno pojmuje tylko jako ro-
dek zaspakajania potrzeb materialnych, kto przez reform
wasnoci rolnej rozumie tylko zmian ukadu spoecznego,
ten oczywicie uzna wywaszczenie, jako jeden z naturalnych

sposobów. Ale wasno prywatna jest take idea moralna
1

)

lego jednak nie dojrzy umys zaprawiony wycznie na ra-

cjonalistycznem myleniu. 1 znowu naley dla uniknicia niepo-

rozumienia podkreli z naciskiem, e uzn o
>ie we wasno-

ci prywatnej' idei moralnej nie ma nic wspólnego z reforma
rolna, która musi by przeprowadzona. Idzie tylko o sposób
jej przeprowadzenia. Zachwianie nietykalnoci wasnoci jest

ciosem skierowanym nie w posiadaczy ziemi, ale ciosem wy-
mierzonym przeciwko idei moralnej, która jest wasno pry-

watna.
Jeden z powanych krytyków mojej ksiki o Konsty-

tucji z 17 marca zarzuci mi, i reforma rolna, polegajca na

wywaszczeniu nie ma nic wspólnego z socjalizmem, e jest

tylko uprztniciem resztek systemu feudalnego i e ma na

r
) Por. np. Bosanuet, The philosophical theory of the state

(Londyn, 3 wyd. 1020). str. 281:

„Mona tu wymieni instytucj wasnoci jako odpowiednik

do rodziny. Jej naturalna podstawa i etyczna warto odpowiada nie-

wtpliwie cechom rodziny...

Instytucja wasnoci polega, jako idea etyczna na koncepcji in-

dywidualnego (waciwie biorc domowego) ycia, jako jednoci tam,

gdzie si ono styka z materjainemi rodkami bytu. — Jest to nietylko

myl zabezpieczenia przyszoci, tern mniej pewno zaspokojenia po-
trzeb powstajcych z dnia na dzie. — Jest to idea, e wszelkie ze-

tknicie si z materjainemi warunkami ycia tworzy cz skompliko-
wanego systemu, w którym si wyraaj nasze pojcia i nasze zdolnoci.
czy ten system w jedn cao konieczn trosk o ywno i odzie.
z chci jaknajdalej idcego wykorzystania ycia wasnego i ycia tych,

którzy od nas zale."
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celu tylko zaprowadzenie nowego, odpowiadajcego nowoyt-
nym pogldom ukadu spoecznego. Nie szo i nie idzie mi
o socjalizm. Mówi tylko o racjonalistycznem myleniu, o my-
leniu, nie opierajcym sie na absolutnej moralnoci. „Zarzut"
ieudalizmu przyjmuj, nie sdz jednak. abv to by ten stra-

szak, wobec którego dry z odrazy kady „postpowiec". Za-
praszam tych postpowców do przeczytania 'choby tylko

ksiki Spenglera „Der Untergang des Abendlandes", a moe
/najd w niej sugestj do zrozumienia, e feudalizm to' nie-

tylko pewne instytucje prawne, ale take pewna forma, w któ-
re} objawia si nazewntrz dusza ludzka. O dusz za idzie

wszdzie i zawsze. Forma si zmienia i zawsze bdzie si
zmienia.

Spisaem tych kilka uwag, uwaam je bowiem za wane.
Wiem, e Sejm nie prdko zajmie si rewizj Konstytucji. Nie
byoby to zreszt podanem, ale z Konstytucji wida, ja-

kie nastroje, jakie opinje, jakie mylenie w spoeczestwie
przewaa. Czysto prawnicza analiza doprowadzia mnie do
przekonania, e element religijny, element idealistyczny jest

w spoeczestwie nasz?~ sabszym od elementu racjonali-
stycznego. e taka analiza, choby tylko prawnicza, moe wy-
da wystarczajce rezultaty. ni e powinno dziwi, jak nie jest

dziwiem, e lekarz bada np. oko chorego, chocia chory nie
skary si na ból w niem. Choroba objawia si w caym or-
ganizmie.

Polska nie jest w wyjtkowem pooeniu. Cay kultural-
ny wiat przechodzi przez okres supremacji racjonalizmu nad
religijnoci. Ale te na zachodzie coraz to wicej otwiera si
róde, z których bij potne strumienie idealizmu. Jestem
najgbiej przekonany, e t potrzeb i mv odczuwamy. Nam
jednak specjalnie grozi niebezpieczestwo, abymy w tym na-
wrocie do idealizmu nie ugrzli na jaowym i mtnym misty-
cyzmie.
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profesor Uniwersytetu poznaskiej >.

Zagadnienia ordynacji wyborczej do Sejmu.
t. System proporcjonalny. 2. Reforma wyborcza we Francji 3. Wiel-ko okrgów. 4. Repartycja mandatów. 5. Lista" pastwowa, 6. Wa-no wyborów. 7. Ordynacja wyborcza do senatu.

Xc zagadnienie ordynacji wyborczej do Sejmu jest nie-
zmiernej wagi, jest rzecz oczywista. Od uksztatowania ordy-
nacji wyborczej zaley skiad przyszego Sejmu, a od skadu
przyszego_Sejmu zaley charakter i kierunek naszej polityki
zewntrznej i wewntrznej.

Jednake zasadnicze podstawy systemu wyborczego zo-
stay ju okrelone w naszej konstytucji. Powiada ona (art. 1

1
J,

i Sejm skada si z posów, wybranych na lat 5, w gosowaniu
powszechnem, tajnem. bezporedniem, rów nem i stosunków em.
Wszelkie przeto okrelanie przepisów ordynacji wyborczej
musi si obraca w granicach powyszych piciu waciwoci.
Mimo to jest wiele do rozwaania i wiele kwestyj spornych,
majcych due znaczenie praktyczne.

Wród przepisów konstytucji, odnoszcych si do sy-
stemu wyborczego, w_y_>wioJuje czst krytyk przyjta w kon-
stytucji zasada proporcjonalnoci wyborów. Prze-
ciwnicy proporcjonalnoci twierdza, i wywouje ona pow sta-

wanie zbyt licznych stronnictw , e powoduje ogromne zró-
niczkowanie polityczne Sejmu i niemoliwo utworzenia wik-
szoci sejmowej, e zasada proporcjonalnoci jest sprzeczna
z zasad rzdów parlamentarnych, przyjtych w naszej kon-
stytucji.

Zarzuty te s_a_~.czciowo suszne. Ale tylko czciowo.
Pamita bowiem naley, e system proporcjonalny moe ulec
pewnym korekty woni, nie dopuszczajcym do mandatów po-
selskich zbyt drobne ugrupowania polityczne. Pamita rów-
nie naley o wielkich zaletach systemu proporcjonalnego,

1

)

') Por. Joseph Barthelemy, L'orjcanisation du suffrage et l'expe-

rienee berge, ioi2, ora/ S. Kutrzeba, Proporcjonalne glosowanie, 1920.
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zwaszcza pod wzgldem wychowawczo-politycznym. Jakkol-
wiek i przy tym systemie intensywno walki wyborczej moe
przybiera rozmiary niepodane, w kadym jednak razie wal-
czy si tu nie o osoby, lecz o programy polityczne. Metoda
oszczerstw, paszkwilów, podejrze i t. d. moe i tutaj wyst-
powa w pewnej mierze, ale nie moe odgrywa tak wielkiej

roli, jak przy glosowaniu na jednostki. Wprawdzie susznym
jest zarzut, e ludno -pastwa polskiego przewanie do wy-
boru programów politycznych jeszcze nic dojrzaa, jednak
wanie wybory proporcjonalne przyczyniaj si w silnej mie-

rze do wyrobienia politycznego spoeczestwa i przygotowuj
je di) zrozumienia znaczenia programów politycznych.

Bardzo ciekawa jest próba pogodzenia systemu propor-

cjonalnego z zasada wikszoci w najnowszej reformie
w y b o r c z e j w e Francji z \2 lipca 1919 r.

Okrgiem wyborczym jest departament. Kady departa-

ment wybiera tylu posów, ile razy ma 75,000 mieszkaców,
obywateli francuskich. Zgoszenia kandydatów mog by in-

dywidualne lub zbiorowe (listy kandydatów). Jednake adna
lista nie moe zawiera iloci kandydatów wikszej, anieli

wynosi liczba mandatów w danym okrgu.

Kady wyborca dysponuje tylu gosami, ilu posów po-

siada dany okrg wyborczy. Wyborca moe na karcie goso-
wania umieci dowolnych kandydatów (zgoszonych), take
kandydatów wzitych z rónych list. Jest to t. z w. system
paaszowania.

Przy repartycji mandatów pierwsza naczelna zasada jest

ta, i kady kandydat, który osobicie otrzyma absolutna
wikszo gosów, jest uznany za wybranego w grani-

cach mandatów istniejcych w danym okrgu. Jest rzecz
obojtna, czy to by kandydat indywidualny, czy te kandydat
umieszczony na jednej z list zgoszonych. Widzimy tu zasto-

sowanie zwykej zasady wikszoci w poczeniu z syste-

mem listy.

Jeeli aden z kandydatów nie wykaza wikszoci ab-

solutnej, albo jeeli wszystkie mandaty nie zostay w ten

sposób rozdane, naley przystpi do repartycji mandatów
pozostaych proporcjonalnie do iloci gosów, uzyska-

nych przez kada list. W.lyj]i celu nastpuje okrelenie ilo-

razu wyborczego zapomoc podziau iloci gosujcych
(po usuniciu kartek niewanych) przez ilo mandatów da-

nego okrgu. Dalej nastpuje okrelenie redniej kadej
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listy zapomoc podziau iloci gosów (otrzymanych przez te

listy) przez ilo kandydatów odnonych list. Nastpnie przy-
dziela si kadej licie tyle mandatów, ile razy rednia tej li-

sty zawiera iloraz wyborczy. O ileby jeszcze pozostaway
mandaty, przydziela si je licie wykazujcej rednia silniej-

sz. W obrbie kadej listy mandaty s przydzielane kandyda-
tom, którzy uzyskali najwicej gosów.

Przytem pamita naley, e obliczanie re d n i e \ ka-
dej listy uwzgldnia wszystkie glosy uzyskane przez kandy-
datów danej listy, a wic take gosy uzyskane przez kandy-
data, który ju otrzyma mandat z tytuu wikszoci ab-
solutnej otrzymanych gosów. Przepis ten faworyzuje
wiksze stronnictwa.

Skoro mandaty zostay przydzielone na zasadzie wik-
szoci absolutnej, to moe sie zdarzy, e wedug ilorazu wy-
borczego przypadnie rónym listom wicej mandatów, ani-

eli ich zostao do rozdania. Otó ustawa przewiduje, i w wy-
padku przypadania pewnego mandatu paru listom z tego sa-

mego tytuu, naley go przyzna temu kandydatowi, który
uzyska wicej gosów.

Kandydat indywidualny, który nie uzyska! wikszoci
absolutnej, wchodzi w gr przy repartycji mandatów dopiero
wówczas, gdy kandydaci, nalecy do innych list i majcy
wicej gosów od niego, otrzymaj mandaty.

Przedstawione powyej prawo wyborcze miao by
kompromisem pomidzy systemem wikszoci a systemem
proporcjonalnym. Dowiadczenie wyborów (przeprowadzo-
nych w listopadzie 1919 r.) wykazao, i zasada proporcjonal-
noci zostaa w rzeczywistoci w bardzo sabym stopniu zre-

alizowana. W 20 departamentach Francji jedna z list ogoszo-
nych uzyskaa wikszo absolutn i w ten sposób zostaa za-

stosowana zasada wikszoci bez korektury. Inne listy, repre-

zentujce powany procent wyborców nie mogy by wcale
uwzgldnione. W niektórych departamentach nieoczekiwane
rezultaty daa wylej przytoczona regua, i w wypadku przy-

padania pewnego mandatu paru listom z tego samego tytuu,
naley go przyzna temu kandydatowi, który uzyska wicej
gosów. Oto przykad *)

Departement Seine-et-Oise (12. posów):
Gosy oddane 171,398
Wikszo absolutna 85,700
Iloraz wyborczy i-b-83

') Przytoczony w Revne de droit pubic z 1920.1".
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iszono 5 list: rednia
Lista republikaska zjednoczenia narodowego 86,425
Lista zjednoczenia lewicy 35,968
Lista partji socjalistycznej 37,4-2
Lista republikaska obrony ekonomicznej -'1,284

Lista socjalistyczna (fronda) 7.51

4

Lista republikaska zjednoczenia narodowego uzyskaa
9 mandatów na podstawie wikszoci absolutnej
(gosów otrzymanych przez 9-iu kandydatów z poród 12 po-
stawionych). Oprócz tego otrzymaa pozostae 3 mandaty, na
podstawie dziaania ilorazu wyborczego. Wpraw-
dzie rednia listy zjednoczenia lewicy i listy partji socjali-

stycznej zawiera dwa razy iloraz wyborczy, a lista republi-
kaska obrony ekonomicznej 1 raz iloraz wyborczy, mimo to

nie otrzymay te ostatnie listy adnego mandatu skutkiem
dziaania wyej przytoczonej zasady (faworyzowanie listy

wikszej w razie przypadania pewnego mandatu paru listom

z tego samego tytuu). W ten sposób lista republikaska zjed-

noczenia narodowego otrzymaa wszystkie mandaty, jakkol-
wiek pozyskaa niewiele wicej, ni poow gosów. Pro-
porcjonalno nie znalaza tu adnego wyrazu.

Na terenie polskim nie moemy i tak daleko, jak

Francja, w kierunku ograniczenia zasady proporcjonalnoci.
Byoby to sprzeczne z konstytucja. Jednake kwestii w i e 1-

koci okrgów konstytucja nasza nie przesadza, pozo-
stawiajc zupen kompetencj ustawom zwykym. 1 sdz,
e ordynacja wyborcza do Sejmu powinna przyj zasad nie-

wielkich okrgów wyborczych. Nie tylko dlatego, e przy
mniejszych okrgach wyborczych kandydaci do mandatów po-
selskich s lepiej znani ludnoci, co przy niewwrobieniu sze-

rokich mas nie jest pozbawione znaczenia, ale take dlatego,

e przy mniejszych okrgach wyborczych bardzo drobne
ugrupowania polityczne nie maj szans uzyskania mandatu, co
przeciwdziaa dodatnie! zbytniemu rozproszkowaniu partyj-

nemu w Sejmie. Okrgi wyborcze powinny liczy okoo 4
mandatów, w ten sposób, by grupy polityczne, reprezentujce
mniej, ni czwart cz wyborców nic wchodziy w rachub.
Natomiast przy ordynacji wyborczej do Senatu wzgldy po-
wysze musza odpa, gdy konstytucja przewiduje wyranie,
i okrgiem wyborczym dla Senatu bd poszczególne woje-
wództwa.

4.

I faszem zagadnieniem jest kwestja r e p a r t y c j i m a n-
datów. Powstaje tu przedewszystkiem pytanie, czy ilo
mandatów mu by zalena od liczby m i e s z k a c ó w dane-
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gd okrgu, czy te od liczby oddanych gosów? Projekt
rzdowy z dnia 29. lipca r. b. staje na pierwszym stanowisku.
Sdz jednak, e stanowisko drugie jest bardziej uzasadnione.
Przedewszystkiem dlatego, e jest sprawiedliwsze. Przy do-

tyichczas stosowanym systemie „liczny mieszkaców" okrgi
zachodnie, owiecone, kulturalne, gdzie absencja przy wybo-
rach jest minimalna, staja na równi pod wzgldem iloci man-
datów z okrgami wschodniemi. nieowieconemi, gdzie lud-

no w znacznej czci nie wie nawet, jakiej jest narodowoci,
1

)

nie rozumie znaczenia wyborów i gdzie absencja przv wy-
borach bdzie niewtpliwie bardzo znaczna. Jest rzecz wyso-
ce niesprawiedliwa, aeby 10,000 gosów „Poleszuków'-' miao

amo znaczenie, co 20,000 gosów „Poznaczyków". Jest

rzecz wysoce krzywdzca, aeby 10,000 gosów ..wiejskich''

miao to samo znaczenie, co 20,000 gosów „miejskich".

Dlatego za racjonalniejszy uzna naley system „liczby

gosów'", zastosowany ostatnio na terenie niemieckim, gdzie

kade 60.000 gosów oddanych na pewna list dawao prawo
do jednego mandatu "). System ten uatwia równie zastoso-

lie zasady listy pastwowej,

5.

System 1 i s t y pastwowej moe przybra róne
uksztatowanie konkretne. Na terenie niemieckim zosta wpro-
wadzony przy ostatniej reformie wyborczej z 27 kwietnia

1920 r. Kade stronnictwo moe wystawi, obok listy kandy-
datów lokalnej w okrgach poszczególnych, jeszcze list pa-
stwow. Wyborcy gosuj tylko na listy lokalne. Jednake
przy podziale gosów oddanych na listy lokalne pozostaj
zwykle pewne reszty gosów. Np. przy zasadzie, e
25,000 oddanych gosów upowania do jednego mandatu,

stronnictwo A wykazuje .30,000 gosów, stronnictwo B —
-10,000 gosów, a stronnictwo C — 20,000 gosów. Rezultatem

tego jest, e stronnictwo A. uzyskuje 1 mandat (reszta 5,000

gosów przepada), stronniewo B wykazuje take 1 mandat,

(reszta 15,000 gosów przepada), a stronnictwo C nie uzyskuje

adnego mandatu (uzyskane 20.000 gosów przepadaj).

Otó system listy pastwowej polega na tern, e te

reszty gosów, które przepadaj przy gosowaniach lo-

kalnych, przenosi si na 1 i s t pastwowa odnonego
.-stronnictwa (kadego stronnictwa), które w ten sposób uzy-

\) Przy spisie statystycznym odpowiada, e naley do narodo-

ici ..tutejszej".
-) W Polsce naleaoby t liczb obniy do polowy.
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skuje jeszcze pewn ilo mandatów odpowiednio do iloci po-
zostaych z oblicze lokalnych gosów.

System listy pastwowej 1 posiada liczne zalety. Przy-
czyni si on do podniesienia poziomu umysowego Sejmu. Po-
zwoli bowiem stronnictwom postawi na licie pastwowe)
i wprowadzi do Sejmu szereg ludzi fachowych, którzy sa nie-
zbdni dla pracy ustawodawczej, którzy jednak mog by
nieznani szerszym kolom w swoim okrgu, gdy nie bior
udziau w agitacji politycznej i nie przemawiaj na wiecach.
Postawienie na licie pastwowej umoliwia im pozyskanie
mandatów bez wzgldu na kwestj popularnoci lokalnej.

Przyi systemie listy pastwowej kandydaci wybrani na

tej licie sa wprawdzie zaleni od stronnictwa, ale za to zupe-
nie niezaleni od wyborców, którzy zwykle zabierai wiele

czasu posom swego okrgu, dajc rónych usug i popie-

rania spraw prywatnych. Posowie listy pastwowej mog;
cay swój czas powici sprawom publicznym i pracy sej-

mowej.
Na terenie niemieckim rozszerzono system listy pa-

stwowej przez zastosowanie pewnego rodzaju listy pro-
w i n c j o n a 1 n e j, odnoszcej si do zwizku okrgów wy-
borczych (Wahlkreisverband). Reszty gosów, pozostae z list

okrgowych, przenosi si najpierw na list prowincjonaln,
(która uzyskuje w ten sposób pewn ilo mandatów), a do-
piero reszty gosów z listy prowincjonalnej przenosi si na
list pastwow. System ten jednak jest zbyt skomplikowany
i na terenie polskim niewskazany.

System listy pastwowej posiada jednak pewna sab
stron. Zastosowany bez zastrzee prowadzi moe do roz-

drobnienia partyjnego w Sejmie. Bo nawet niewielkie ugrupo-
wania polityczne, posiadajce minimaln ilo gosów w ka-
dym okrgu, przez zsumowanie tych gosów na licie pa-
stwowej mog uzyska pewn ilo mandatów. Aeby temu
przeciw dziaa, wskazanem jest zrobi zastrzeenie, i na li-

st pastwow przenosi si tylko reszty gosów tych list lo-

kalnych, które uzyskay conajmniej jeden mandat w swoim
okrgu. W ten sposób drobne ugrupowania polityczne nie b-
d miay szans uzyskania mandatów, co jest w anem z punktu
widzenia rzdów parlamentarnych i monoci utworzenia sta-

ej i wyranej wikszoei sejmowej.

6.

Dalsze zagadnienie ordynacji wyborczej dotyczy kwcstji

kontroli nad legalnoci wyborów. Widzimy w tej
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mierze na Zachodzie 2 systemy: angielski i francuski. System
angielski polega na tern, e decyzje w kwestji wanoci wy-
borów oddaje si w zasadzie w rce wadz sadowych.
Wprawdzie Izbie gmin przysuguje równie de jur samo-
dzielne prawo uniewaniania mandatów, jednake de facto de-
cyduj w tej mierze czynniki sdowe i legalno wyborów jest

bardzo dobrze strzeona.

System francuski polega na weryfikacji mandatów przez
same Izby. Kada Izba sama sdzi dokonane wybory. Sy-
stem ten nie daje dobrych rezultatów. Pisarze francuscy
stwierdzaj, e weryfikacja mandatów w parlamencie francu-
skim .przeksztaca sie niekiedy w balotowanie, przy którem
wikszo przyjmuje swoich przyjació* a odrzuca swoich
nieprzyjació

l

)

Na terenie polskim kwestia ta jest zasadniczo uregulo-
wana w konstytucji (art. 19), która postanawia, e Sejm spraw-
dza wano wyborów niezaprotestowanych, o wanoci za
wyborów zaprotestowanych rozstrzyga Sd Najwyszy. Or-
dynacja wyborcza musi jednak okreli normy szczegóowe.
które zgodnie z ogóln zasad konstytucji powinny i po
linji systemu angielskiego.

7.

Rozwaania powysze o ordynacji wyborczej do Sejmu
odnosz si równie do ordynacji wyborczej do Senat u. Je-

dnake kwestja wielkoci okrgów wyborczych do Senatu jest

ju przesdzona w konstytucji, która powiada, e kade woje-
wództwo stanowi jeden okrg wyborczy (art. 36).

Konstytucja powiada równie, e w stosunku do liczby

mandatów sejmowych na ilo mieszkaców liczba mandatów
do Senatu wynosi czwart cze. Jednake zbyt daleko id-
cem byoby wnioskowanie, e konstytucja przepisuje podzia
mandatów do Sejmu i Senatu wedug iloci mieszkaców.
Konstytucja przepisuje jedynie stosunek ilociowy senatorów
do posów sejmowych (V< cz). Powoanie sie konstytucji na
stosunek liczby mandatów do iloci mieszkaców oznacza je-

dynie supozycj faktyczn, nie za norm prawn. Ta supo-
zysja faktyczna nie jest obowizujc, bo stan faktyczny or-

dynacji wyborczej do Sejmu moe by inny (stosunek liczby

mandatów do iloci gosujcych). Obowizujc jedynie jest

norma prawna, okrelajca stosunek ilociowy senatorów do

'.) J. Barthelemy ,,Le gomernement de la France", 1919, str. 32 -
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posów sejmowych (V* cz). Staoby si jej zado przez
przepis ordynacji wyborczej, e pewna ilo gosujcych (np.

25.000) daje prawo do mandatu sejmowego, a czterokrotnie
wiksza ilo glosujcych (100,000) daje prawo do mandatu se-

natorskiego.

Szczególnie wanym dla senatu jest postulat listy pa-
stwowej. Konstytucja bowiem nadaje Senatowi charakter ra-

czej doradczy, skoro poprawki Senatu mog by obalone
przez Sejm ma wikszoci (

11
Ao). Aeby Senat móg te funk-

cj doradcz speni, musi skada si z ludzi kompetentnych.
z fachowców w dziedzinie pracy ustawodawczej. Takich fa-

chowców atwiej jest stronnictwom umieci na licie pa-
stwowej, anieli na licie lokalnej, która musi liczy si bar-

dziej z popularnoci kandydatów.

Suponuje to rozumienie charakteru i znaczenia Senatu
przez nasze stronnictwa polityczne. Konstytucja bowiem jest

tylko form, a tre jej wypeni takie lub inne konkretne y-
cie polityczne. Im wyszym bdzie poziom ycia politycznego,

tein atwiej bd mogy by zrealizowane zasadnicze cele

przywiecajce naszej konstytucji.



Antoni Szymaski
profesor Uniwersytetu Lubelskiego.

Zniesienie najemnictwa.

i.

Zwolennicy i przeciwnicy najemwictwa. Proponowane rodki zamiany.

Popularno idei. Istota zagadnienia.

Najemnictwo jest odpowiednikiem kapitalizmu. Wpraw-
dzie i w dawniejszych wiekach bywali najemnicy, ale najem-
nictwo powstao w kocu XVIII w. W ustroju kapitalistycz-

nym nastpi rozdzia wasnoci narzdzi pracy i wasnoci
siy roboczej. Ci, którzy wykonuj prace fizyczna, nie maja
wasnoci ani kapitau, ani surowców, ani maszyn i narzdzi.
Nie s to odosobnione jednostki, jak nieraz byo w redniowie-
czu, gdy; majster wynajmowa robotników na dzie lub krótki

okres czasu, chocia czeladnicy i uczniowie pracowali u niego,

aie jest to caa liczna klasa ludzi, która, w swej masie, a nie

w poszczególnych jednostkach, nigdy nie dochodzi do stano-

wiska samodzielnego w. yciu gospodarczem.
Najemnictwo miao zawsze wielu gorliwych zwolenni-

ków wjód ekonomistów liberalnych i industrialnych. Albo-

wiem uatwiajc prac i powikszajc jej wydajno dziki
wolnemu wspózawodnictwu, a z drugiej strony, pozostawia-
jc kapitaowi cakowit swobod dziaania, doprowadzio pro-

dukcj do nieznanych dotd rozmiarów. Wzrost produkcji po-

wikszy ilo kapitau, pomnoenie iloci kapitau umoliwia
przeznaczenie wikszych sum pieninych nav opacenie siy
roboczej, a im wiksza bdzie zapata, tern wiksza te stopa

yciowa. Zarobek bowiem jest ilorazem, otrzymanym z podzie-

lenia kapitau, przeznaczonego na opacenie pracy, przez liczb
pracujcych. Rozwojowi wic ustroju kapitalistycznego towa-
rzyszy podnoszenie si dobrobytu warstwy robotniczej (J. Mili,

Mac Culloch, J. Cairnes, Bastiat i in.). Zgodnie z tern gosi
wielki agitator John Prince-Smith : Kapitalisierung ist Lohn-
steigerung. Nadto najemnictwo uwalnia robotnika od ryzyka,

zwizanego z prowadzeniem przedsibiorstw i umoliwia mu
pobieranie z góry staego zarobku w okrelonych terminach za
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zrzeczenie si teji czci, któraby na niego przypada dopiera
po dokonanej sprzeday wytworu (J. B. Say). Robotnicy maj
wolno zawierania umowy i stawiania warunków. Wolno
t osign w stopniu doskonaym, jeli pozakadaj giedy
pracy dla notowania cen pracy (de Molinari) i stowarzyszenia
handlowe celem lepszego spienienia pracy, jako towaru
(Guyot). Najemnictwo zatem jest najlepszym sposobem po-
czenia kapitau i pracy oraz sprawiedliwego podziau. Ody
za niekiedy robotnicy zaznaj jakiego cierpienia, bdzie to

albo konieczna ofiara i okup na drodze postpu spoecznego,
albo kara za lenistwo, marnowanie pienidzy, nadmiern roz-
wodczo: ndza jest tern piekem, do "którego susznie wpa-
daj rodziny le si prowadzce (Dunoyer).

Mimo takiego optymizmu szkoy liberalnej, salarjat,

prawie od pierwszych chwil swego istnienia mia przeciw
sobie ekonomistów i dziaaczy, którzy mu wypowiadali walk
na mier i ycie. Saiht-simonici a póniej, idc ich ladami,
kolektywici, zwaszcza marksici, widzieli w najemnictwie
jedynie rodek wyzysku robotników przez wacicieli kapi-

tau, surowców i narzdzi. Oni to, wynajmujc prac, zabieraj
dla siebie owoce z tej pracy i pac najemnikowi mniej, ni pra-

ca warta. Najemnictwo jest wyzyskiem i nie moe by czem
innem ni wyzyskiem. To te, „jak jak pod wzgldem czasu

pracy, tak pod wzgldem pacy najemnik znajduje si w gor-

szeni pooeniu od dawnego czeladnika
4

' twierdzi K. Kautsky
1

)

Niemniej czarno maluj stan rzeczy demokraci chrzeci-
jascy, np. L. Blanc, Dehon, Gayraud, Naudet. Wprawdzie
gosz oni, e salarjat nie jest sam w sobie instytucja niespra-

wiedliw, bo w ustroju tym moe by zachowana sprawiedli-

wo midzy pracodawcami i robotnikami. Pooenie robot-

ników jest te na ogó lepsze ni za czasów niewolnictwa, atoli

narzucone robotnikowi warunki czyni czsto jego ycie ndz-
niejszem i politowania godniejszem, ni by stan niewolników
i paszczynianych. Ci mieli przynajmniej zapewnion odzie,

jedzenie i mieszkanie; robotnik za, zwaszcza gdy jest bez

pracy, musi wyciga rk o pomoc i niejako si jest pchany
do upadku i kradziey "). Najemnictwo mniej te odpowiada
naturalnemu porzdkowi rzeczy, który da czowiekowi zdol-

no pracy, jako jego wasno, a wic i prawo do owoców
tej pracy. Tymczasem zawierajc umow najmu,, robotnik

') Zasady socjalizmu. 1906, * s. 20.

Por. X. A. Szymaski: Pogldy demokracji chrzecijaskiej

we Francji. 1910, r. 90—91.
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uzalenia si od innych w korzystaniu ze swoich si, zrzeka
si ich uytku na korzy kogo innego. Najem daje 'pracodaw-
cy okazj do mniejszego szacowania robotników, do wyzyska-
nia na sw gospodarcza korzy swej przewagi oraz ska-
nia do utosamienia pracy ludzkiej z praca maszynowa. Tak
jest bowiem natura ludzka, e si zwykle inaczej ceni zale-
nych od siebie, a inaczej równych sobie )

Do tego mona doda, e najem, usuwajc robotników od
wasnoci wytworu, nie podnosi wydajnoci ich pracy; e nie

pozwala robotnikowi korzysta *z wzrastajcej i podniesionej

dochodliwoci przedsibiorstwa, w razie za zastoju nie

chroni go od zniki zapaty a prawie nigdy od oddalenia; e
stwarza prawie z koniecznoci sprzeczno interesów w za-

kresie napicia pracy i podziau dochodu, co si wyraa
w cigych i zaartych walkach midzy przemysowcami i ro-

botnikami.

Róne podawano rodki zastpienia najemnictwa. Saint-
simonici i kolektywici d do uspoecznienia produkcji.
Skoro si usunie wasno prywatn na rzecz wasnoci wspól-
ne}, wtedy zniknie klasa wyzyskiwaczy, t. i. klasa ludzi, wy-
najmujcych na sw korzy prac robotników, zniknie te
pastwo jako organizacja, suca do ucisku warstwy wyzy-
skiwanej. Wtedy te, jak stwierdza Lenin, „spoeczestwo cae
bdzie jednym biurem i jedn fabryk z równoci pracy i ró-

wnoci pacy" "). Socjalici zrzeszeniowi i kooperatyci, jak

Buchez, R. Owen, Fourier, L. Blanc, pionerzy roczdalscy, pra-
gn usun kapitalizm z pomoc stowarzysze i kooperatyw
wytwórczych, banków wymiany i t. p. Na te sam wspó-
dzielczo wytwórcz wskazuj demokraci chrzecijascy.
Grupa pisarzy i dziaaczy katolickich, zebranych w r. 1882
u ksicia Lówensteina (póniejszy O. Raynnund Zak. Kazn.)
w Haid celem wykonania uchwa ogólnego zjazdu katolików
niemieckich w Frankfurcie, uchwalia w ostatecznej redakcji
Voigelsanga i Bredy wnioski, dotyczce umowy pracy, znane
jako Haider Thesen. Wedug tych wniosków umowa pracy
powinna by spók, na mocy! której przemysowiec i robotnik,

postawieni zupenie na równej i wolnej stopie, cz si w celu

wytwarzania dóbr ekonomicznych w ten sposób, e jedna
strona daje swój kapita, wiedz, dowiadczenie, druga —
prac fizyczn, a wytworzony produkt naley wspólnie do
obu stron i po sprzedaniu go obie strony dziel si zyskiem

') Yermeersch. Questiones Ue justitia 1904, s. 521—522.

*) Pastwo i Rewolucja 1919, s. 118.
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odpowiednio do udziau kadej z nich w produkcji.
1

) Wreszcie
syndykaliei chcieliby odda zarzd ycia gospodarczego
w rce zwizków zawodowych, a anarchici wolnych stowa-
rzysze wytwórców.

Przed wojna haso usunicia najemnietwa, jako normal-
nej formy kooperacji pracy i kapitau, byo wiec do spopu-
laryzowane w koach, zajmujcych si zagadnieniem spoecz-
nem. W tym wzgldzie jest bardzo charakterystycznym list

Biskupów irlandzkich z 11 lutego 1914 r., wydany po wielkim
strejku i lokaucie w Dublinie. Biskupi przestrzegaj przed pro-
jektem, podanym przez syndykalistów, aby odrazu i przemoc
strejkow usun przemysowców. Dodaj jednak: „Niech nam
kto da albo poprostu niech zaproponuje rozumny projekt kie-

rowania przemysu przez robotników naszego kraju bez po-
mocy przemysowców, a Irlandczycy bd gotowi do wypró-
bowania go... Cywilizacja nie moe sobie pozwoli na to, aby
si staa chaosem, ani w Irlandji ani gdzieindziej. Nie wywróci
ona spoeczestwa ludzkiego, ani nie zmieni biegu postpu.
Musimy mocno sta przy zasadach chrzecijaskich. Zatem,
jeli zwizki robotnicze nie mog drog uczciw zdoby kapi-
tau, albo jeli rozporzdzaj kapitaem, ale s niezdolne, w da-
nych warunkach, do dobrego kierowania zakadami przemy-
sowemi, to trzeba powiedzie, e dobry robotnik, otrzymujc
zapat zwyk, powinien swobodnie si utrzyma z tego, co
zarabia."

2

) Przeto Biskupi nie widz zasadniczych przeszkód,
uniemoliwiajcych zniesienie salarjatu, lecz tylko przypad-
kowe: albo brak kapitau, albo nieprzygotowanie.

Haso wic byo znane i popularne, natomiast realizacja

tych de przedstawiaa si jako co bardzo dalekiego i uto-
pijnego. Zdawao si, e system najemnietwa utrwala si co-
raz, silniej i obejmuje coraz szersze tereny. „Ustrój, pisa
Bourguin w ksice powiconej badaniu rozwoju gospodar-
czego Europy wspóczesnej, ustrój, ku któremu niesie nas roz-
wój dziejowy, nietylko nie wyklucza najemnietwa, lecz prze-
ciwnie przypuszcza jego rozszerzenie. Nie sam tylko kapita-
lizm przez skupianie przedsibiorstw powiksza liczb najem-
ników: rozwój wspódzielczoci, socjalizmu pastwowego
i gminnego wywouje ten sam skutek, poniewa jednostki, po-
zostajce na usugach stowarzysze spoywczych i przedsi-

',) Garrrguet twierdzi, e ses (szkoy spoecznej katolickiej) pr-
frences plus ou tnotns avouees scraient, an foncl, pour le systeme d'asso-

ciation. Rgime du Trawi. 1008. I. 206.
*) Cay list przytoczony w Le Mouvcmcnt Social. 77 (1914)

201—218.
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biorstw publicznych, nie s niczeim innem, anieli „najemni-

kami" 1

) Okres tylko co minionej wojny zdaje sie utrwali jesz-

cze silniej panowanie najemnictwa na skutek tego, e stosunki

najmu rozszerzy na te kategorie pracowników, którzy przed
wojn nie uznawali si za najemników, t. j. na urzdników pry-

watnych i pastwowych. Mieli oni poczucie, e nale do ka-

tegorji pracowników umysowych i zawodów wolnych* e nie

mog si posugiwa strejkiem ani niwelujcym wpywem
zwizków zawodowych, lecz e lepsze stanowisko maj zdo-

bywa wasn prac, inteligencj, indywidualnem wybiciem
si, a nie poparciem masy. Zwaszcza stosunku urzdników
pastwowych do pastwa nie uznawano za stosunek najemny,
i z tego powodu rzdy i parlamenty, zwaszcza we Francji,

sprzeciwiay si przyznaniu urzdnikom pastwowym prawa
zakadania zwizków zawodowych. Wszelako, etatyzm pa-
stwowy i podejmowanie w olbrzymich rozmiarach przez pa-
stwo dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i po-
dziau; hypnotyzujca potga zwizków zawodowych robot-

niczych i oszoomienie*, pewne stchórzenie dotychczasowej
klasy inteligentnej, bieda a niekiedy ndza i gód; zachwianie
si wielu poj, na których si opiera dotychczasowy ustrój

spoeczny, wszystko to sprawio, e we wszystkich prawie
krajach stosunek urzdniczy upodobni si do najemniezego
lub wprost si z nim utosami.

Z drugiej jednak strony wojna popchna naprzód spra-w usunicia najemnictwa. W Rosji bolszewickiej dokonano ter

próby w roku 1917 pod postaci wprowadzenia kontroli robot-
niczej i masowego kierownictwa. W kilku innych krajach
ustawy lub dobrowolne umowy pracodawców i robotników
wprowadziy instytucj udziau robotników w zyskach i w za-

rzdzie przedsibiorstw. Nie jest to wprawdzie usunicie
salarjatu, ale poderwanie jego podstaw, wejcie na drog,
która prowadzi przynajmniej 1 do zaniku dotychczasowej formy
najemnictwa. Zwizki zawodowe, zwaszcza angielskie, doma-
gaj si nacjonalizacji kopal wgla i rodków komunikacyj-
nych, przyczem zastrzegaj dla siebie due wpywy.

Wszelako usunicie najemnictwa nie jest spraw tak
prost, jakby si pozornie zdawa mogo. Zbiorowe bowiem
pojcie „salarjat" rozkada si na kilka skadników. Waniej-
sze nich s nastpujce. 1) wasno prywatna kapitau i na-
rzdzi pracy w rkach kapitalistów i przemysowców, a poz-

*) Bourguin, Systemy socjalistyczne a rozwój ekonomiczny.
1909, s. 343.



22 Antoni Szymaski

bawienie tej wasnoci robotników, utrzymujcych sic tylko ze
sprzeday swojej pracy; 2) wykonywanie kierownictwa przed-
sibiorstwem przez waciciela—przemysowca tub w jego
imieniu oraz stosunek zalenoci robotnika od tego waciciela,
przynajmniej, ale i koniecznie, w zakresie pracy gospodar-
czej,; 3) pobieranie zysków z przedsibiorstwa przez waci-
cieli i poredników handlowy cli.

Zatem zniesienie najemnictwa jest równoznaczne 1) ze
zniesieniem kapitalistycznej prywatnej wasnoci kapitau, su-

rowców i narzdzi i przekazaniem jej robotnikom lub przynaj-
mniej spoeczestwu; 2) z usuniciem zysku, pobieranego do-

td przez kapitalist i porednika handlowego; 3) z usuniciem
zalenoci w pracy od obcego kierownictw a. cilej od pra-

codawcy.
Usunicie jednego z tych skadników nie znosi najem-

nictwa. Pastwo n. p. moe by wacicielem i pracodawca— pozostaje zaleno w pracy i utrzymanie si ze sprzeday
sweji pracy. Zniesienie najemnictwa nie sprzeciwia sie zasa-

dzie podziau pracy, zwaszcza wyodrbnieniu funkcyj pracy
kierowniczej. Chodzi tylko o to, aby wykonywanie kierowni-
ctwa nie byo zwizane z tytuem wasnoci. Teoretycznie
rzecz biorc, kierownictwo moe by wykonywane przez sa-

mych robotników, np. przez wspólne obrady i postanowienia,
albo przez wybranych kierowników. Ulego wzgldem ta-

kiego wybranego kierownika, który moe by zmienionym
i którego kompetencj okrela si, jest czem innem, ni ule-

go wzgldem pracodawcy.

II.

Wasno prywatna. Kooperatywa. Kontrola robotnicza w Rosji sowiec-

kiej. Socjalizacja. Korporacje i syndykalizin. Zakoczenie.

Najpierw wielkie zagadnienie wasnoci prywatnej. Cho-
dzi tu o prawa dotychczasowych wacicieli przedsibiorstw.
Inne stanowisko wobec tych praw zajmuj pisarze spoeczno-
chrzecijascy. inne socjalistyczni. Tamci uznaj nietylko go-

dziwo wasnoci prywatmej jej poytek, ale nawet koniecz-

no istnienia w spoeczestwie rozwinitem. Wasno bo-

wiem z jednej strony najlepiej odpowiada tei przyrodzonej
niezalenoci, skutkiem której czowiek sam stara si o zaspo-
kojenie swoich potrzeb, a z drugiej strony najsilniej pohudza
do powikszenia iloci i jakoci 'pracy, co jest warunkiem
wszelkiego postpu w yciu ludzkiem. Z tego powodu nie mo-
na usprawiedliwi ani uzasadni masowego wywaszczenia.
a tembardziei wywaszczenia bez odszkodowania. Nawet wa-
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sno kapitalistyczna nie jest za sama w sobie. Tylko naduy-
cia, zwizane z ustrojem wasnoci, naley tpi. Natomiast
socjalici w samej istocie wasnoci prywatnej widza ródo
wszystkiego za spoecznego. Wasno powstaje bowiem
z wyzysku ekonomicznego i ucisku politycznego, wywieranego
przez jedn klas wzgldem innej. Dlatego nietylko trzeba, ale

naley „wywaszczy wywaszczycieli". Z tern wezwaniem
zwraca si Marx w Manifecie komunistycznym i w I. tomie
Kapnau do robotników caego wiata.

Jednakowo sprawa tytuu wasnoci prywatnej nie

przedstawia zasadniczej trudnoci. Zniesienie bowiem najem-
nictwa nie wymaga koniecznie usunicia wszelkiej wasnoci
prywatnej, lecz tylko tej wasnoci, która, rozporzdzajc na-

rzdziami pracy, wynajmuje do swego uytku prac fizyczn
Jub umysow i wyzyskuje j. S wypadki, gdy usunicie
najemnictwa czy si z zniesieniem wasnoci prywatnej, np.

w czasie socjalizacji. Ale mona doskonale noj, e przedsi-
biorstwa wytwórcze staj si wasnoci spóek, zoonych
z robotników, albo wasnoci zwizków zawodowych. Bdzie
to tylko ewolucj wasnoci, boi wtedy uczestnicy tych insty-

tucyj stan si wspówacicielami dóbr wytwórczych i wa-
cicielami spoywczych.

Przejcie od starej formy do nowej, ustalenie si nowego
typu organizacji zakadów wytwórczych moe si dokona nie.

koniecznie na drodze wywaszczenia, tembardziej, wywasz-
czenia bez odszkodowania. Niezawodnie bd wypadki sprze-

day przedsibiorstw przedstawicielom nowej organizacji.

Zdarz si dobrowolne ugody obu stron, poczone z przeka-

zaniem zakadów nowym wacicielom przez starych. Bdzie
i tak, e powstan przedsibiorstwa odrazu na podstawie no-

wych zasad. Niektórzy pracodawcy sami oddadz swe fabryki

swym robotnikom. Jeli nowy ustrój wykae ywotno, to

rozszerzy si i zapanuje nad ustrojem kapitalistycznym, który

wtedy przejdzie do lamusu staroytnoci.
Usunicie zysku handlowego, pobieranego przez kupca

i porednika, odbywa si ju dzisiaj na drodze wspódzielczoci
spoywczej. Stowarzyszeni zatrzymuj przy; sobie to, co daw-
niej pobiera w postaci czystego dochodu hurtownik lub

detalista. Zreszt zasadnicz cech wspódzielni jest to, e
nie d do osignicia zysku i tern si róni od zakadów
kapitalistycznych, dla których zysk jest motorem i celem
dziaania.

Gdyby wspódzielnie spoywcze prowadziy jednocze-
nie fabryk, gdyby wytwarzay w wasnych przedsibior-
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stwach towary, sprzedawane w swoich sklepach, to doszliby-
my do usunicia zysku przemysowego, który w ustroju ka-
pitalistycznym dostaje sie przedsibiorcy i kapitalicie. Wpra-
wdzie i te fabryki nie pracowayby dla zysku, ale wanie dla-

tego zostaoby w kieszeniach spoywców to, co ci, kupujc
towary nie wspódzielcze, musieliby zapaci kapitalicie.
W niektórych krajach, gównie w Anglji. istnieje takie po-
czenie produkcji, ze wspódzielczoci spoywcza. W Polsce
nie syszaem o takim wypadku na wiksza skal. Ale i w tam-
tych krajach jest to ruch dotd saby.

Usunicie zysku przemysowego moe si dokona rów-
nie wprost na drodze wspódzielczoci wytwórczej, kiedy to

sami robotnicy i pracownicy s wacicielami zakadu wy-
twórczego. Tutaj te zanika inna charakterystyczna cecha na-
jemnictwa, mianowicie zaleno od pracodawcy, bo niema
pracodawcy; robotnicy sami sobie sa pracodawcami!, jak sami
s robotnikami, sami kieruj przedsibiorstwem w dziedzinie

technicznej, handlowej i organizacyjnej, albo wybieraj sobie

kierowników.

Niestety, wspódzielczo nie jest tym silnym, potnym
prdem, któryby móg stan do skutecznego wspózawod-
nictwa z ustrojem kapitalistycznym. Wspódzielczo w obu
postaciach, majcych w omawianej tu sprawie doniose zna-

czenie, tj. wspódzielczo spoywcza, uzaleniajca od siebie

produkcj we wasnych zakadach wytwórczych i wspó-
dzielczo wytwórcza, rozwija si bardzo sabo, aczkolwiek
jej pocztki sigaj pocztków dziewitnastego stulecia. W r.

1831 Buchez, jeden zi poprzedników chrzecijaskiego ruchu
spoecznego, naszkicowa plan kooperatywy wytwórczej, we-
dug którego powstaa pierwsza wspódzielnia zotników w ro-

ku- 1834.

Waniejsz jednak rzecz, ni ten saby rozwój jest co
innego, mianowicie to, e wikszo wspódziclni spoywczo-
wytwórczych, a zwaszcza wytwórczych utrwala system pra-

cy najemnej a wraz z nim — zysk i zaleno w pracy od pra-

codawcy. W sklepach wspódzielczych i w.fabrykach, bd-
cych wasnoci stowarzysze spoywczych, przewanie pra-

cuj, nie stowarzyszeni, ale najemnicy, zarówno fizyczni, jak

umysowi. Wspódzielnie wytwórcze zazwyczaj ograniczaj
liczb czonków, stanowi koo zamknite i, gdy si przedsi-
biorstwo rozwija, poprostu wynajmuj robotników, majstrów,,

inynierów, dyrektorów, nie dopuszczajc ich do czonkostwa
i do dochodu. Tylko spódzielnie sabsze i nie obracajce wiel-

kiemi kapitaami s obsugiwane przez czonków. Urzdowe
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sprawozdanie francuskie o stanie wspódzielili wytwórczych
robotniczych w d. 1. stycznia 1911 r. podaje nastpujce dane.
Wspódzielni, zoonych zasadniczo tylko- z robotników, zgod-
nie z ustaw z 29. grudnia 1906 r.. byo wtedy 498 (1. stycznia
1910 r. 510). W kooperatywach, które poday liczb swych
czonków, byo stowarzyszonych 19,520 (w r. 1910 20,437
w 510 kooperatywach). 350 wspódzielni wykazao auxiliaires,

robotników, przyczem w tych 350 kooperatywach byo 13,174
stowarzyszonych i 7,326 najemników, a w 106 wspódzielniach
z których 50 naleao do przemysu budowlanego, liczba na-
jemników bya wysz od liczby stowarzyszonych. ') Nieco
lepszy stan rzeczy jest w Anglji, w której najemnicy s za-
zwyczaj czonkami stowarzysze spoywczych lub rzadziej
wytwórczych. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, e ci najem-
nicy organizuj si w zwizki zawodowe, e kooperatyw
traktuj jak pracodawc, z którym walcz o warunki pracy,
niekiedy za pomoc strejku.

Tym sposobem wspódzielnia, zwaszcza wytwórcza, za-
mienia si na rodzaj spóki akcyjnej.

Ludowcy szerz po wsiach naszych ide kooperatyw
rolnych. Chodzi o to, by suba folwarczna lub inna grupa
bezrolnych braa w spólne posiadanie i zarzdzanie cay ma-
jtek, przeznaczony na sprzeda. Jest rzecz bardzo cieka-

w, czy te kooperatywy rolne, o ile si przyjm i rozszerz,
czy zamieni si na rodzaj spóek akcyjnych, czy te pozosta-
n kooperatywami, dostpnemi i dla niezaoycieli.

Dlaczego wspódzielnie ulegaj takiej wstecznej ewolu-
cji? Dlatego, e ludzie w sprawach gospodarczych kieruj si
zasad korzyci gospodarczej. Jeli kooperatywa wytwórcza
idzie gorzej, chtnie przyjmuj nowych czonków, którzy wno-
sz udziay lub prace. Ale jeli si kooperatywa rozwina ka-

pitaem, prac i zabiegliwoci, a czsto ofiarami dotychczaso-
wych czonków, to ci niechtnie dziel si korzyciami, które

daje zakad, z ludmi nowymi, którzy si w niczem nie przy-
czynili do powodzenia przedsibiorstwa. I czy ich za to mona
gani?

Bolszewicy wprowadzili radykaln prób zniesienia

najemnictwa dekretem o robotniczej kontroli przedsibiorstw.
W punkcie c ustpu II „Deklaracji praw ludu pracujcego i wy-
zyskiwanego", bdcej pierwsz czci Praw Zasadniczych
Rosji sowieckiej z 23 listopada 1917 r. czytamy co nastpuje:

*) Amnee sociale internationale. 3 (1912) 458—459. Wyd. Action

Populaire , Reims.
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.Jako pierwszy krok do zupenego objcia na wasno przez
sowjeck republik robotnicza i wociaska fabryk, kopal,
kolei elaznych i innych rodków produkcji i transportu za-

twierdza si 1

) sowjeckie prawo o kontroli robotniczej i o Naj-

wyszej Radzie Gospodarstwa Ludowego w celu gwaranto-
wania wadzy pracujcych nad wyzyskiwaczami" 2

). Sam de-

kret o robotniczej kontroli, wydany 14 listopada 1917 r., by
ogoszony dopiero 16 listopada 1918 r.

Dekret ten
3
) zatrzymuje dotychczasowych kierowników,

czy to bd waciciele, czy urzdnicy (p. 7). Teoretycznie oni

kieruj zakadem. W szczególnoci p. 10 nakada na nich,

wspólnie z przedstawicielem robotników i personelu urzdni-
czego, obowizek utrzymania „wzorowego porzdku, dyscy-
pliny oraz zachowania majtku w caoci", pod groba surowej
odpowiedzialnoci przed pastwem. Celem kontroli jest „pra-
widowe urzdzenie gospodarstwa spoecznego" (p. 1), zatem
kontrola poszczególnych fabryk, to tylko dzia powszechnej
kontroli. Z tego powodu „wprowadza si j do wszystkich
zakadów przemysowych, handlowych, bankowych, rolnych,

przewozowych, cio wspódzielni i kooperatyw wytwórczych,
do wszystkich przedsibiorstw, które zatrudniaj robotników
lub oddaj robot do domów" (p. 1). Niemniej obszerny jest za-

kres kompetencyjny, Nowa bowiem instytucja obejmuje „kon-

trol wytwarzania, kupna i sprzeday towarów i surowców,
przechowania ich i finansowej strony przedsibiorstw" (p. 1).

Organy kontrolne maj prawo dozorowa produkcj i ustala
najnisz miar produkcyjn zakadu (p. 6), kontrolowa ko-

respondencj i wszystkie ksiki, przyczem tajemnica zawo-
dowa zostaa zniesiona (p. 7). „Kontrol wykonuj robotnicy

przez porednictwo wybranych w danym przedsibiorstwie

organów, jak rady fabryczne. Komitety fabryczne, rady star-

szych i t. d„ przyczem do tych organów nale przedstawi-

ciele pracowników i personelu technicznego" (p. 2). Przy wy-
szych organach istniej komisje, zoone ze specjalistów

\) Deklaracja ta bya ogoszona w 1017 r., zostaa jednak zatwier-

dziona dopiero na trzecim zjedzie Sowietów w styczniu 1918 a opubli-

kowana wraz z drug czci Praw Zasadniczycb 10 lipca 1018 r.

'') Prawa Zasadnicze przytacza w caoci Jan Parandowski: Bol-

SZewizm i bolszewicy w Rosji. 1920.

•) Przekad niemiecki poda II. Klibanski, Die Gesetzgebung der

Bolschewiki. 1920 101— 103. Jest to drugi tom (Juelleu und Studiem
wydawanych u Teubnera w Lipsku przez Osteuropa-Institut in Berlin.

Podobny przekad dekretów bolszewickich po francusku: R. Labry,
l'ue Lgislation communiste. Paris 1920.
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<techników, buchalterów itd.), którzy przychodz z pomoc
przedsibiorstwom w zakresie swojej dziedziny.

Zatem kontrola robotnicza zachowywaa dotychczaso-
wych wacicieli i personel urzdniczy i techniczy, odbieraa
im jednak samoistne stanowisko kierownicze. Cae prowadze-
nie przedsibiorstwa w zakresie zaopatrzenia w surowce, na-

rzdzia i kapita, w zakresie techniki wytwórczej, handlowej
i finansowej oddawaa pod kontrol, a waciwiej pod kiero-

wnictwo robotników, skoro waciciel i dotychczasowy kiero-

wnik musia podda si rozporzdzeniom cia kontrolujcych
(p. 8), do których sam nie nalea, tembardziej, e zadanie per-

sonelu urzdniczego i technicznego nie byo dostatecznie jas-

ne. Robotnicy stali sie waciwymi kierownikami przedsibior-
stwa a dotychczasowi waciciele i mianowani przez nich kie-

rownicy zeszli na stanowiska podwadne. I dlatego, cho de-

kret ustala tylko kontrol, w praktyce oznacza zniesienie na-

icmnictwa.
Instytucja kontroli robotniczej zawioda cakowicie. Zde-

zorganizowaa wewntrzny ustrój fabryki, obniya do moli-
wie najniszego stopnia wydajno pracy, zabia wszelki po-

ste.) techniczny i uniemoliwia zuytkowanie siy umysowej
w dziedzinie produkcji i organizacji, roztrwonia majtek fa-

bryczny i kapita. Ostatecznie zostaa zniesiona uchwa
Wszechrosyjskiego Komitetu Wykonawczego z dnia 29.

kwietnia 1918 r., o czem pisze „Ekonomiczeskaja iz". „Gó-
wn przyczyn katastrofalnego pooenia, w jakiem si znaj-

duje przemys rosyjski, stanowi brak wszelkiej karnoci i adu
w fabrykach. Rady fabryczne i komitety fabryczne, które po-

woane byy do zaprowadzenia porzdku w fabrykach, przy-

niosy tylko szkod, spowodoway zanik pozostaych resztek

dyscypliny, pocigny za sob kompletne roztrwonienie in-

wentarza fabrycznego. Wszystkie te przyczyny zmusiy nas

do zawieszenia rad fabrycznych i postawienia na czele wa-
niejszych fabryk — dyktatorów z nieograniczon wadz nad
yciem i mierci robotników" 1

).

Dlaczego kontrola robotnicza zawioda? Czy z istoty

swej bya niezdolna do ycia, czy te okazaa si szkodliw
jedynie ze wzgldu na miejscowe warunki?

Bolszewicy popenili ten olbrzymi bd, e powierzyli
kontrol nieprzygotowanej do tego masie robotniczej. Gdyby
zwizki zawodowe istniay oddawna w Rosji, gdyby wycho-
wyway robotnika nie tylko politycznie, ale wtajemniczay go

*) 11. von Kckardt. Szkice z Rosji bolszewickiej. 1920 4—5.
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w bieg fabryki, w stan koniunktury handlowej i finansowe*
i daway mu wyksztacenie ekonomiczne i techniczne; gdyby
wspólna z fabrykantami praca w sadach rozjemczych i komi-
sjach polubownych nauczya robotników, jakich warunków
wymaga dobre prowadzenie przedsibiorstwa i czem w zaka-
dzie jest sam przemysowiec i jego pomocnicy; gdyby robot-
nicy rosyjscy byli pod tym wzgldem podobni do robotników
angielskich, toby wtedy kontrola robotnicza miaa inne skutki.
Nie byoby zncania si nad inynierami i dyrektorami, nie by-
oby naruszania podstawowych prawide administracji fa-

brycznej i dziaalnoci przemysowo-handlowej. Ciemny ro-
botnik nie móg speni tych zada, do których wykonywania
potrzeba i nauki i inteligencji i pracowitoci. Rzecz to charak-
terystyczna, e wszyscy odpowiedzialni przywódcy socjaliz-

mu wykazuj niemoliwo natychmiastowego objcia przed-
sibiorstw w zarzd robotników. Tak Kautsky, Bauer i inni.

Atoli najbardziej pouczajcem jest stanowisko Confederation
Generale de France, grupy, któr susznie oskaraj o dno-
ci anarchistyczne. W listopadzie 1918 r. podaa ona now
formu dla swoich de, wyraajc potrzeb podniesienia
produkcji przez wiksz intensywno pracy jako obowizek
robotników i postp techniki produkcyjnej jako obowizek pra-
codawców, którzy musz zosta. Pour la classe ouvriere: Ma-
ximum de production dans le minimum de temos de presence
pour un maximum de salaires; pour le patronat: Maximum de
developpement de Poutillage pour un maximum de rendement
avec minimum de frais generaux. W tyme duchu przeciwko
zbyt pospiesznemu przejmowaniu przedsibiorstw w zarzd
robotniczy przemawiali Keufer, Jouhaux. Jedynie niektóre od-
amy robotników angielskich na serjo d do urzeczywist-
nienia „demokracji przemysowej" przez oddanie zarzdu
przedsibiorstw w zarzd zwizków zawodowych.

jak ryzykownie wobec takiej ostronoci robotników za-

chodnich wyglda przedsibiorczo i odwaga robotników ro-

syjskich.

e robotnicy rosyjscy zlekcewayli sobie znaczenie pra-

cy inteligencj/i zawodowej i przemysowej! oraz, e zabrali si
do rzeczy, na której si nie znaj, to atwo zrozumie, skoro
si sobie przypomni, e kady robotnik chtnie gotów podnie
si w hierarchii spoecznej i, e cay duch marksizmu zmierza
do gloryfikacji pracv fizycznej, do mesjanizmu warstwy ro-

botniczej a pomiatania prac umysow w produkcji. Przemy-
sowiec, fabrykant by zawsze uwaany za wyzyskiwacza bez
wzgldu na to, czy by kapitalist czy nim nie by. Natomiast
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jest wprost niezrozumia niech Lenina do „inteligencji bur-
uazyjnej", do tych „panów inteligentów, którzy zachowali
naogi kapitalistyczne". Lenin jest zdania, e inteligencja ta

bdzie suya „uzbrojonemu proletariatowi'
4

tak, jak suya
dotd kapitalistom, byleby j pozostawi przy obie. Znacze-
nie za dla spoeczestwa i pastwa pracy, wykonywanej
przez inteligencj, sprowadza do minimum, poprostu anihiluje

jak dugi Rosji wobec zagranicy. „Kultura kapitalistyczna —
pisze w „Pastwie i Rewolucji" — stworzya wielk wytwór-
czo, fabryki, koleje elazne, poczt, telefony itd., a na tej

podstawie olbrzymia wikszo funkcyj starej wadzy pa-
stwowej tak zostaa uproszczona i moe by sprowadzona do
tak prostych czynnoci rejestracji, zapisywania, kontroli, e
funkcje te bd zupenie dostpne wszystkim ludziom pimien-
nym, e funkcje te bdzie mona wykonywa za zwyk pac
robocz robotnika".

1

) „Obali kapitalistów, pokona elazn r-
k uzbrojonych robotników opór tych eksploatatorów, roz-

bi maszyn biurokratyczn wspóczesnego pastwa, a stanie

przed nami uwolniony od pasoytnietwa, wysoko technicznie

skonstruowany mechanizm, doskonale mogcy by uruchomio-
nym przez zjednoczonych robotników, którzy zaangauj tech-

ników, kierowników, buchalterów, opacajc ich tak, jak wo-
góle wszystkich pastwowych urzdników, pac najemn
robotnika"

2

) „Obrachunek i kontrola uproszczona jest przez ka-

pitalizm nadzwyczajnie, sprowadza si do niezwykle prostych,

dla kadego pimiennego czowieka dostpnych czynnoci no-

towania i zapisywania, znajomoci czterech dziaa arytme-

tycznych i wydawania odpowiednich pokwitowa. Kiedy wi-
ksza cz ludnoci zacznie wykonywa samodzielnie i pow-
szechnie takie obliczenia i tak kontrol kapitalistów, zamie-

nionych obecnie w pracujcych, i panów inteligentów, którzy

zachowali naogi kapitalistycznego ustroju, wtedy kontrola ta-

ka stanie si rzeczywicie powszechn, ogóln, wszechstron-

n, wszechludow". 3

) Jest to niesychanie mechaniczne uj-
cie spoecznego rozwoju. Warstwa inteligentna stracia tu

gówn funkcj sw spoeczn, kierownictwo, które si dosta-

o w nieprzygotowane rce. Ale przecie midzy ide zniesie-

nia najemnictwa a ide mechanizmu spoecznego oraz wyt-
pienia inteligencji zawodowej niema nawet pozornego zwizku.
W Rosji sowieckiej nastpio tylko przypadkowe, pod tym

') Str. 66.
3
) Str. 72.

3
) Str. n8.
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wzgldem zetknicie, bdce niezawodnie skutkiem innych
przyczyn.

Natomiast uyty rodek zastpienia pracodawcy by za-
sadniczo i ze wzgldu na warunki bdny.

Bolszewicy, bowiem na miejsce jednostkowego (pojcio-
wo) zarzdu, posiadajcego pewien autorytet ekonomiczny,
wprowadzili „masowe kierownictwo" przedsibiorstwa przez
ogó robotników. Ju to jest charakterystyczne, e wyborów
do ciaa kontrolujcego nie dokonywa si przez porednictwo
organizacyj, np. zwizków zawodowych, ale na zebraniach
ogólnych pracowników zakadu, które bardzo atwo zamie-
niaj si na wiece i wysyaj nie znawców, lecz dobrych lub

popularnych mówców. Nadto, wedug Praw Zasadniczych
przedstawiciele robotników mog by kadej chwili odwoani.
„Wyborcy, którzy posali do sowjetu swego kandydata, maj
prawo w kadym czasie go odwoa i odby nowe wybory,
stosownie do ogólnych prawide" (ustp 15 roz. IV). Ta sama
zasada ustalia si w praktyce kontroli robotniczej. Mamy
wic zarzd kolegjalny; ^dwoalny czciowo lub w caoci
w kadym czasie, zoony z nieprzygotowanych do tego ludzi

i majcy by wyrazem rzdów caej masy robotniczej. Taka
instytucja musiaa zawie.

Rzdy kolektywne bowiem zawsze s rzdami ujemnemi
lub niedoskonaemi; im kierownictwo ma by sprystsze, tein

musi by bardziej zcentralizowane, a ju zupenie musz za-

wie rzdy kolegialne elementów ciemnych, wykonywane
w zakresie, spraw zawiych i wymagajcych szerszego hory-
zontu myli. Mona wspólnie obradowa, wspólnie uchwala
postanowienia i w tern znaczeniu mona mówi o „przyciga-
niu szerokich mas do zarzdu", ale wykonania nie jest Zdolna

dopeni masa; wykonanie, dziaanie zawsze musi by jedno-

stkowe i zcentralizowane. Nadto masowy zarzd jest zbyt

ciki i powolny wobec ruchliwoci ycia gospodarczego. Ogó
robotników jest i zawsze bdzie zbyt mao obeznany z y-
ciem gospodarczem i technik, aby móg bezporednio kiero-

wa produkcj. Do tego przekonania bolszewicy doszli po bar-

dzo kosztownej próbie. Na IX zjedzie Rosyjskiej Partji Komu-
nistycznej w sprawie zwizków zawodowych (w r. 1920)

uchwalono: „Zwizki zawodowe powinny wzi na siebie za-

danie wyjanienia szerokim krgom klasy robotniczej koniecz-

noci przebudowy aparatu zarzdu przemysowego w kierunku

jaknajwikszej elastycznoci i pracowitoci, co moe by
osignite na drodze przejcia do maksymalnej redukcji ko-

legiów rzdzcych i stopniowego wprowadzenia jednostkowe-
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go zarzdu bezporedniego jednostek wytwórczych". Dlacze-
go? Bo „jednostkowy zarzd wymaga doboru os»b kompe-
tentnych i gwarantuje maximum wydajnoci i odpowiedzial-
noci",

1

) czego oczywicie nie moe by przy zarzdzie ma-
sowym.

Naley wreszcie wspomnie o przejawach pierwotnego
egoizmu. Warunkiem istnienia wspólnej wasnoci i kolektyw-
nego zarzdu jest wiadomo wspólnego dobra, powstaego
na gruzach dobra indywidualnego. Tymczasem pojcie dobra
osobistego jest bardzo silne wród ludzi. Co wicej, powstaje
pewne poczucie wasnoci wzgldem przedmiotu, który si
wytworzyo liib którym si posugiwao w pracy. Czowiek
wkada w taki przedmiot, jakby cz samego siebie i dlatego

uznaje go za „swój". Fakt ten — w postaci negatywnej i po-

zytywnej — by przyczyn, e robotnicy sowieccy rozgrabili

dobro fabryczne. Kady .z nich uznawa za „swoje": maszyn,
któr obsugiwa, narzdzie, którem pracowa, pot, którym
bya otoczona Jego" fabryka i t. d.

Jest to rzecz wprost tragiczna, e sposób zniesienia

najemnictwa, podawany przez jego nieprzejednanych wrogów,
nie prowadzi do celu. Socjalizacja produkcji ma oznacza
przejcie narzdzi pracy na wasno robotników, wzgldnie
spoeczestwa. Poniewa przedstawicielem spoeczestwa jest

rzd pastwowy, przeto socjalizacja oddaje zarzd produkcji

(a w zwizku z tem i zarzd podziau) w rce tego rzdu.
Zmieni si pracodawca: zamiast tysicy czy setek pracodaw-
ców jednostkowych i zarzdów spóek i trustów, mamy jed-

nego pracodawc — rzd pastwowy, zamiast wielu kapitali-

stów mamy jednego — rzd pastwowy, atoli robotnicy po-

zostali tem, ezem byli, robotnikami, którzy pracuj w obcym
przedsibiorstwie, bo aden z nich nie jest ani wacicielem,
ani wspówacicielem zakadu.

Tak si stao w Rosji. Zniesienie salarjatu miao si tam
dokona w dwu okresach: najpierw za porednictwem kon-
troli robotniczej, a póniej drog socjalizacji. Kontrola za-

wioda. Natomiast socjalizacja sprawia, e pastwo rosyjskie

stao si jednym wielkim przedsibiorc kapitalistycznym. Za-

rzdza on przez swoich urzdników, wedle konstytucji wybie-
ranych a w rzeczywistoci mianowanych. Robotnicy s ro-

botnikami, opacanymi w pienidzach lub w naturze przez pra-

codawc — rzd pastwowy. Co wicej, rzd ten — w imi

J

) Uchway te w caoci przytoczone w ksice: Ruch zawodowy
w Rosji sowieckiej. Szkic, historyczny i materjay. 1921.
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zasady, e jest rzdem republiki proletariackiej — nietylko
zniós prawo strejku a opornych kae deportacj, nietylko
wprowadzi przymusow prac, armj pracy, urzdzon na
sposób zupenie wojskowy, z wojskowym rygorem (w pocz.
1920 r.), ale nadto upastwowi! zwizki zawodowe. Trockij
ma zasug tego dziea. Skoro zwizki zawodowe maj spe-
nia funkcje gorpodarcze, niech je speniaj; skoro pastwo
jest proletariackie, niech zwizki bd organami pastwa, aby
innych nie tworzy. Trockij tedy uj kolejarzy w ramy dy-
scypliny wojennej. Zniós zasad wybieralnoci. Odda wadz
nad caem yciem kolejowem w rce komisarzy politycznych.
Zwizki stay si organami pastwa a poniewa to pastwo
jest kapitalistyczne i despotyczne, wic s despotycznie i po
kapitalistycznemu rzdzone.1

) Lenin w „Die nachsten Aufgaben
der Sowiet-Macht" 2

) usprawiedliwia w taki sposób uycie
despotycznej siy w zarzdzie pracy. Pierwsze zadanie rewolu-
cji zostao dokonane, mianowicie dotychczasowi wywaszczy-
ciele s wywaszczeni, buruazja zgnieciona, tak i si nie pod^
niesie z tego pogromu do nowego wyzysku. Teraz nailey
wprowadzi drugie zadanie, polegajce na utrwaleniu obra-
chunku i kontroli. eby za to osign, naley z jednej strony
uczyni krok wstecz i wej w kompromis z siami techniezne-
mi, gównie z zagranicy, które trzeba zaangaowa do' pracy
w zakadach komunistycznych, z drugiej strony trzeba przy-

wróci pilno i wydajno pracy fizycznej oraz porzdek i dy-

scyplin w zakadzie, czego si nie osignie bez uycia despo-

tycznego przymusu, w cigu kilku a moe kilkunastu lat.

Nie usunwszy wic stosunku zalenoci i pracy w obcem
gospodarstwie, socjalizacja znosi jednak zysk przemysowy
i handlowy, obcia wszake produkcj kosztem utrzymania
licznej biurokracji.

Zupenie to samo trzeba powiedzie o upastwowieniu
i etatyzmie o socjalizmie pastwowym oraz o udziale robot-

ników w zarzdzie przedsibiorstw, jak to uchwaliy np. Niem-
cy, Austrja, Czecho-Sowacja. Udzia w zarzdzie, o ile si

. nie zamienia na spók pracy ii kapitau albo na rzeczywiste kie-

rownictwo przedsibiorstwa przez porednictwo zwizku za-

wodowego, nie zmienia postaci rzeczy, bo przypuszcza z na-

tury rzeczy istnienie salarjatu, agodzi tylko zaleno przez

to, e w zarzdzie s przedstawiciele robotników. Wreszcie

) Por. Kuch zawodowy w Rosji Sowieckiej. Str. 31.

) Berlin. 1919 (62). N. 3 der Kommunistischen Bibliothelc.
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nie znoszc zysku, dostosowuje tylko zarobek do dochodliwo-
ci przedsibiorstwa.

Syndykalizm francuski, chrzecijasko-spoeczny kie-

runek, zwaszcza francuski i austriacki, pewien odam bolsze-

wizmu rosyjskiego, Guild socialism angielski. Planwirtschaft

Rathenau'a i Wiesselad do tego, by zwizki gospodarcze
wziy w swoje rce organizacj produkcji. Przyczem jedni

(Hitze Fr., Vogelsang, De la Charge du Pin i! in.) chcieliby

do tego zuytkowa korporacje zawodowe, skupiajce wspól-
nie robotników i pracodawców jakiego okrelonego dziau
pracy gospodarczej; inni (Rathenau, Wiessel, Stinnes) proponu-

j wyzyska organizacje klasowe, tj. zwizki zawodowe robot-
nicze z jedneji strony a trusty i zwizki przemysowe praco-
dawców z drugiej strony, zczywszy je w pewn cao przez
porednictwo wspólnych delegacyj; inni wreszcie (syndyka-
lizm francuski, Guild socialism, G. Cole, S. Hobson i in.) maj
na widoku tylko robotnicze zwizki zawodowe. Wszelako s
to dopiero albo projekty, które nie przeszy próby yciowej,
albo te próby, które nie znosz najemnictwa. W pierwszym
systemie i w drugim mamy prywatnych przemysowców i ro-

botników, aczkolwiek robotnicy zyskaliby znaczny wpyw na
organizacj samej produkcji, nie mówic ju o organizacji po-

dziau. Najemnictwo pozostaje silnym zwaszcza w systemie
Planwirtschaft, który w swej istocie jest kracowym kapita-

lizmem, zczonym z centralistycznemi dnociami socjalizmu.

Socjalizm korporacyjny, wedug Cole'a jako Self-Government
in Industry (tytu ksiki z 1917) polega na tern, e pastwo
przejmuje na wasno narzdzia pracy i wynajmuje je stowa-
rzyszeniom zawodowym. Organizacj produkcji zajmuj si
stowarzyszenia w porozumieniu z pastwem. Pastwo z natu-

ry swej jest bowiem organizacj spoywców, którzy maj jed-

nakowe w caym kraju interesy; korporacje zawodowe s wy-
razem interesów produkcyjnych, rónych dla rónych grup

1
).

W tym duchu niektóre grupy robotnicze potworzyy korpo-

racje, np. robotnicy budowlani celem budowy domów. Sekre-

tarzem tej organizacji jest S. G. Hobson, inny teoretyk t. zw.
demokracji przemysowej. Taki ustrój pracy usuwa zysk, po-

bierany dotd przez kapitalist i porednika, znosi zaleno
w pracy od kierownictwa, zwizanego z osob przemysowca,
ale niezawodnie ulegnie temu samemu wykoszlawieniu, co

i wspódzielnie wytwórcze, zamieniajc si w rodzaj towarzy-

stwa akcyjnego.

*) Por. te G. D. H. Cole i W. Meller, Socjalizm cechowy, Lwów,
1921. (32).

3
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Z rozwaali, podanych powyej, wynika, e dotd adna
z proponowanych instytucyj nie odpowiedziaa swemu zadaniu,
t. j. cakowitemu zniesieniu najemnictwa. Teoretycznie najdo-
skonalej mogyby speni to zadanie wspódzielnie, zwizki
zawodowe, zoone z robotników i pracowników, spóki kapi-

tau i pracy; najgorzej — teoretycznie i praktycznie — spenia
je socjalizacja. Wszystkie jednak te nowe formy organizacji

przemysu posiadaj wybitne braki, o których wyej mówi-
em, a które nie rokuj szybkiego zaniku salarjatu. We wszyst-
kich te pozostaje zaleno pracy, jako wynik podziau pracy
i spoecznego wspóycia. Ale ta zaleno ulega wielkiej prze-
mianie: z zalenoci obcemu kierownictwu, bdcemu funkcj
posiadania kapitau, zamienia si na zaleno kierownictwu
z wyboru i z umowy. Z tern si jednak wie nowe zagadnie-
nie, o ile moe by utrzyman taka wolna karno zaka-
dowa zamiast przymusowej. Jeliby mona uczyni pewne
porównanie z yciem pastwowem, monaby byo powiedzie,
e powodzenie takiego dobrowolnego posuszestwa zaley
od stopnia spoecznej kultury.

Pozostaje jeszcze zagadnienie, czv te nowe formy bd
miay do siy i kapitau, aby wytrzyma wspózawodnictwo
kapitalistycznego salarjatu, bdcego w caej peni rozwoju.
Ale to nie dotyczy zasadniczej strony zagadnienia, lecz tylko

atwoci lub trudnoci realizacji.

Z tego wszystkiego wynika, e najemnictwa. które obok
stron dodatnich, ma take ujemne, jak zreszt wszystkie dziea
ludzkie, nie jest instytucj nienaruszaln, e owszem zostao
poderwane w swem istnieniu w dotychczasowej formie, a nad-
to, e wszelka reforma musi by rozumnie i stopniowo wprowa-
dzana, a nie si dyktatury rewolucyjnej, bo wtedy powstaje
chaos i upadek; e jednak rychej i powszechnej zmiany ocze-
kiwa nie mona, gdy wszystkie próby zastpcze s kulawe
lub sabe. Dodaj, e o próbie woskiej z sierpnia i wrzenia
190G r . zajcia si fabryk, zwaszcza metalurgicznych w Tu-
rynie i Medjolanie w posiadanie robotników, nie mówiem nic,

bo próba skoczya si materialn ruin i kapitulacj robotni-

ków z gównego denia.



II. Przegld pimiennictwa.

A. Dzia prawniczy.

1. Prawo konstytucyjne i administracyjne.

Jaworski Wadysaw Leopold P r o f. Prawa pastwa
polskiego, Zeszyt II. A: Konstytucja z dn. 17 marca 1921, Pra-

wo polityczne od 2/X. 1919. do 4/VII. 1921, Kraków 1921,

Spóka wydawnicza, str. 873.

Niezwykle cenne i pracowite dzieo, przedstawiajce pierwsz
prób opracowania pewnych komentarzy do uchwalonej konsty-

tucji polskiej. Autor czyni to w ten sposób, i przy poszczególnych

artykuach konstytucji kreli swoje ,uwagi, a jednoczenie zamiesz-

cza tekst ustaw i rozporzdze, zwizanych z treci odnonego
paragrafu, a wydanych w okresie od 2/X. 1919. do 4/VII. 1921 r.

Szczególnie obfite jest prawodawstwo zwizane z unifikacja Polski,

9 zamieszczone po wstpie do konstytucji oraz prawodawstwo od-

noszce si do organizacji ministerstw, zamieszczone przy art. 63.

Uwagi autora s czciowo wyjaniajce tekst konstytucji,

czciowo krytyczne, wskazujce na ujemne konsekwencje z od-

nonych artykuów pynce, czciowo za doradcze, wskazujce
na konieczne uzupenienia w czasie jaknajszybszym. Na pocztku
ksiki autor kreli uwagi ogólne o konstytucji polskiej, widzc
w niej walk dwóch wiatopogldów: wiejskiego i miejskiego.

A. P.

Starzyski Stanisaw, Konstytucja pastwa polskiego,

Lwów, 1921, Gubrynowicz, str. 79.

W ksice tej wybitny znawca prawa konstytucyjnego, pro-

fesor uniwersytetu lwowskiego, przedsiwzi pierwsz prób sy-

stematycznego przedstawienia konstytucji polskiej na tle porów-
nawczem. Autor przedstawia genez konstytucji, systematyk
konstytucji, wadz „zwierzchni" i jej ródo, ustawodawstwo,
wadz Prezydenta Rzeczypospolitej, ministrów i ich odpowiedzial-
no, ustrój wadz, prawa i obowizki obywateli, zmian konsty-
tucji, wreszcie kreli uwagi kocowe. Nie ogranicza si do porów-
nania naszej konstytucji z innemi krajów zachodnich, ale równie
poddaje ocenie krytycznej najwaniejsze nasze instytucje. W kocu

3*
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ksiki autor podaje tekst konstytucji uchwalonej. Tekst ten nie

jest zupenie dokadny przy zestawieniu z „Dziennikiem Ustaw",

jednake Prof. Starzyskiemu nie moe by przypisywana adna
wina w tym wzgldzie, gdy, jak wiadomo, tekst konstytucji uleg

pewnej korekturze przy opublikowaniu go w „Dzienniku Ustaw."

A. P.

Jellinek Jerzy Pcoi. Dr., Ogólna nauka o pastwie, z trze-

ciego wydania niemieckiego przeoy Prof. Dr. Antoni Pe-
retiatkowicz, Warszawa, 1921, Hoesick, str. 131.

Klasyczne dzieo zmarego profesora heidelberskiego uniwer-

sytetu zostao nareszcie przeoone na jzyk polski. Tumacz opar
si na ostatniem wydaniu (z 1913 r.), przejrzanem i uzupenionem
przez syna zmarego, Dra Waltera Jellinka. Obecny przekad obej-

muje tylko pierwsz ksig, czego niestety nie zaznaczono na kar-

cie tytuowej. Stao si to, nawiasem mówic, bez wiedzy tu-
macza. R.

Kumaniecki Kaz.i mierz Wadysaw Prof. Dr. Ustrój

wadz samorzdowych na ziemiach polskich w zarysie, 1921,

Czernecki, str. 78.

Pracowity profesor Uniwersytetu Jagielloskiego wyda
w 1920 r. „Ustrój pastwowych wadz administracyjnych na zie-

miach Polski". Obecnie ogasza nowy podrcznik odnoszcy si do
zakresu samorzdu. Obydwie ksiki powstay, jak zaznacza autor

we wstpie, z wykadów uniwersyteckich. Ksika skada si z 5

czci: 1) Dawna Galicja, 2) lsk Cieszyski, 3) Dawne Króle-

stwo Kongresowe, 4) Dawny zabór pruski, 5) Samorzd i autonomja
w konstytucji marcowej i w ustroju województwa lskiego. W do-

datku podano informacje o dotychczasowych najwaniejszych pro-

jektach reformy samorzdu w Polsce. A. P.

Rund stein Szymon, Obywatelstwo i opcja w traktacie rys-

kim, Warszawa, 1921, Hoesick, str. 104.

Praca powysza ma na celu, jak autor w przedmowie za-

znacza, genetyczne i dogmatyczne ujcie przepisów o obywatel-
stwie i opcji oraz uatwienie wykadni tych przepisów. Ksika
skada si z nastpujcych rozdziaów: 1) Obywatelstwo pastwa
polskiego i jego podstawy prawne, 2) Ustawa o obywatelstwie
a traktat pokojowy z Rosj i Ukrain, 3) Wybór obywatelstwa ro-

syjskiego lub ukraiskiego, 4) Wybór obywatelstwa polskiego, 5)

Wybór obywatelstwa poza granicami ukadajcych si pastw, 6)

Wykonanie wyboru obywatelstwa, 7) Procedura wyboru obywatel-
stwa, 8) Skutki wyboru obywatelstwa, 9) Opcja w traktacie ryskim
wobec traktatu pomidzy Polsk a gównemi mocarstwami sprzy-
mierzonemi i stowarzyszonemi z dn. 28 czerwca 1919 r. Zarówno
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w ukadzie ksiki, jak te w rozwaaniach poszczególnych zna
rk wybitnego cywilisty i internacjonalisty. A. P.

J a w n u t B., Uwagi o Polsce wspóczesnej (z zagadnie odbudowy
pastwa polskiego), Warszawa, 1921, Wende, str. 83.

Ksika powysza rzuca ciekawe wiato na przemiany, jakie

si dokonay na terytorjum pastwa polskiego w cigu ostatnich

2K lat t. j. od chwili uzyskania niepodlegoci. Aujor reasumuje

wyniki tych przemian w pierwszych 7 rozdziaach czci pierwszej,

zatytuowanej „O zagadnieniu Polski nowoczesnej". Porusza

w nich sprawy spadku wojny 1914—1918, powstania wadzy naj-

wyszej, kierunku prac sejmowych, warunków dziaalnoci rzdu
i administracji, ideowych podstaw armji, skarbu pastwowego i ini-

cjatywy prywatnej w zakresie gospodarczym oraz sprawy tery-

torialne granic pastwa. Myl przewodni rozwaa autora jest

przekonanie, e to „brzydkie i zapakane dziecko polskie, owinite
w podarte gagany, jest symbolem poczynajcego si ycia, w prze-

ciwstawieniu do rozkadu trupiego ukrytego pod pozorami normal-

nego ycia dzielnic, poprzedzajcego powstanie pastwa polskiego".

Wnioski swoje opiera autor na obszernej analizie bogatego mater-

iau faktycznego i statystycznego.

W czci drugiej, zatytuowanej „O zagadnieniu siy Polski

nowoczesnej" stawia autor wytyczne programowe w zakresie mo-
ralnym (Instynkt samoobrony i kryzys w opinji), terytorialnym (Na-

rodowo pastwowo-twórcza i program terytorialny) i gospodar-
czym (Kryzys wizi gospodarczej wobec inicjatywy publicznej i pra-

wodawczej). R.

I" s t a w a o pastwowym podatku przemysowym w brzmieniu obecnie
obowizujcem wraz z rozporzdzeniami wykonawczemi i instrukcja.

Ministra Skarbu, Warszawa, 1921, Perzynski. 420 mar.
k o w s k i Micha, Podrcznik prawa administracyjnego, z uwzgld-
nieniem ogólnych zasad prawa pastwowego w zakresie szkó po-
licyjnych, Cz ogólna, "Warszawa, 1922, Iloesick, str. 182.

Wisocki Guckler Wadysaw, radca policji lwowskiej, O uzdrowieniu
administracji w Polsce, Lwów, 1921, str. 39.

A 1 1 i x Edgard, Traite elementaire de la science des finances et de la

legislation financiere. Paris, 1921, str. 967, fr. 33.
Attal Elic, Le vote politiue des femmes en Angleterre, Paris, 1921,

fr. 12.

Benoit Eugene, La legislation sur les accidents du travail, Paris,

1921, fr. 5.

Bonnard Roger, Les tinances locales et la reform des impóts nou-
veatix, Paris, 1921, Giard, Ir. 4.

Capitant et Cuch, Cours de legislation industrielle, Paris, I02i, fr. 22.

Esmein A., Elements de Droit constitutionnel francais et compare,
7 ed., rewie par II. Nezard, 2 vol., 1921, fr. 40.

Gar ner James W., Idees et institutions politiues americaines, confe-
rence du cercie francais de l'Universite Harvard, 1921, fr. 15.
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G i n o u 1 h a c. La constitntion de la Rpubliue socialiste federativc
des Soviets de Russie, Montpelier. 1920.

Ciu ii hot Ch., Le Manuel de Droit fiscai, Paris, 1921, fr. 30.

Haas L., Les impóts en France: Impóts anciens, impóts nouveaux,
2 ta., i02r, fr. 12.

jee Gaston. Cotirs de droit public (liccncc). Paris, 1921, Giard, fr. 25.

([ L' acte juridiuc, II Le servicc public, 111 Le fonctionnement des
services publics. Theories generales).

Jee Gaston. Cours de science et de legislation firtaftcieres, 1921, fr. 30.

J o us s e 1 i n D., L' exces de pouvoir en matierc de cultes devant la ju-

risprudence, Paris, 1921, str. 83.

L a b r y Raoul, l"ne legislation communiste, Recueil des lois, decrcts,

arrtes principaux du gomernement bolcheyiste, Paris, 1020, Payot.
str. 590.

Lambert E d O u a r d, Le Gouyernement des juges et la lutte contr
la legislation soc.ia.le aux Etats-Unis, L'experience americaine du
contróle judiciaire de la constitntion des lois, Paris. 1921, Giard,
fr. 12.

Moreau Felix, Precis lementaire de droit coristitutionncl (organlsa-
tion des pouvoirs publics et libertes politiucs), 9 ed., Bordeaux,
1920, str. 301.

Pellontier F., Histoirc des Pourscs du Travai|. Origine, Institutiou.

Avenir, 102 1, fr. 7.

Priou J., 1/ oiganisatiop politiue et economiuc du territoire de lit

Sarre, 1921, fr. 20.

Redslob Robert.. La constitntion prussienne, Paris, 1921, Giard. 3 fr. 50.

Simon G., la legislation oiuriere de la rpubliue polonaise, 1921,
c. 90.

T r a s b o t Andre. L' acte d' administration en Droit prive francais,
Paris, 1921, fr. 10.

V c x 1 e r, De 1'obligation de ratificr les traites regulierement conclus.
Paris, 1921.

V i r li n i a c M a r c. La protection des droits des minorites dans les

traites internationaux de 1910— 1920. Paris, 1921, str. 77.
V i n c e n t Georges, L' impót sur le cbiffre d' affaires, Traite theoriuc

et pr.ttir]tie. F'aris, 1921, fr. IO.

Anderson G., Pritish administrations in India, 2 ed., London, 1921.
Andrews Mattbew Page, American bistory aml governincnt, Phila-

del])liia, IOSI, str. 528.

Bell oc Hillairc, The house ot commons and monarchy, London, 1021.
str. 188.

Brockway Penner, India and its governmnt, 1921.

Cole G. D. II., The Futur of local govcrntttent, 1921.

Corvin Edward. Th* Constitntion and what it means To-day, London,
1920, str. ]f(>.

Dennetriadi Stephen, A Reform for the civil servicc, 1920, str. 91
Fmery G. I.. Eotccntors and Administrators, Tlieir fnnetions and

liabilities, London, 1921, str. 131.

Gilcbrist R. N., Principlcs of political science, 1021, ;->tr. -()<>.

Graper Elmer D., American Police administration. A bandbook on
Police organisation and methods of administration in America
citics, 1921, str. 357.

Hall Arnold Pormctt, Popular Goycinment, An inuiry into tbc natur
and methbda of representatiw government, 1921, str. 296.

I. <>.. The administration of Ereland, 1020, str. i^H.
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James Herman G., Local Govcrnment in the United States, New-
York, 1921.

K e i t h Arthur, War government of the british Dominions, Oxford!
1921.

Knibbs G. II., Official year book of the commonwealth of Australia,

Melbourne, 1921, str. 1182.

Lodge Penri Cabot, The Senate of the United States, 1921, str. 248.

Morse A. D., Parties and party leaders, New-York, 1921.

Reed Alfred Zantzinger, Training for the public profession of the law.

Historical development and principal contemporary problems of
lcgal education in the United States, with some account of con-
ditions in England and Canada, New-York, 1921, str. 498.

Scott James Brown, Autonomy and federation within the empire: the
British self-governing dominions, Washington, 1921, str. 352.

Seager J. Renwiek, Parliamentary elections under the reform act 1918.

As amended by later legislation, 2 ed., revised and brought up to

dat, 1921, str. 126.

S 1 e s s er Henry, The law relating to Trade Unions. For lectures de-
livered for the Council of Lcgal Education, 1920.

T e x t s illustrating the constitution of the Suprem Court of the United
States and the Permancnt Court of international justice. With an
introduction by Hugh L. Bellot, 1921, str. 64.

Wheaton Carl Crumbie, Cases on federal court procedur; .tog the r

with judicial. codc, euity rules, forms and uestionnaire, Chicago,
1921, str. 758.

B or n h a k Conrad, Die Verfassungsgesetze des Deutschen Reiches,
2 Aufl., 1921, Miinchcn, Schweitzer, mar. 9.

<irumbkow Waldemar, Die Geschichte der Kommunalaufsicht in

Preussen, Berlin, 1921, Heymann, mar. 20.

H a n d w o r t e r b u c h der Staatswissenschaften, 4 Aufl., 1921, Jena,
Fischer, I fg. 1

Koellreutter Otto, Das parlamentarische System in den deutschen
Landcsverfassungcn, Tiibingen, 1921, Mohr, mar. 4,50.

Meissner Otto, Das neue Staatsrecht des Reiches und seiner Lauder,
Berlin, 1921, Hobbing.

R u k s e r U. D., Die Rechtsstellung der Deutschen in Polen, Berlin.
1921, mar. 36.

Schreider Alexander, Das Ratesystem. Die faderative Raterepublik.
Verfassur.gs-Entwurf und Denkschrift, Berlin, 1921, Skythen, str. 126.

Woltzendorff Kurt Prof. Dr., Geist des Staatsrecht, 1921.

2. Prawo karne.

Beling Ernst Prof. Dr. Grundziige des Strafrechts, Tubin-
gen: I. C. B. Mohr. 1920, str. 131, wydanie szóste i siódme.

Autor zaznacza w przedmowie, e praca powysza jest zary-
sem samego jeno prawa karnego (niemieckiego), a nie uwzgldnia
nauk pomocniczych, jak np. antropologii kryminalnej, socjologii kry-
minalnej i t. d. Po krótkim wstpie zawierajcym zasadnicze po-
jcia kary i prawa karnego, rozbiera autor w pierwszym
rozdziale pod tytuem „marterjalne prawo karne" tak zw.cz ogóln prawa karnego. Charakterystycznem jest, e
przed skoczeniem tej czci, a mianowicie przed przedstawi-
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niem formy przestpstwa pod wzgldem przedmiotowym, tj. naukf

o usiowaniu, i pod wzgldem podmiotowym, tj. nauki o udziale-

w przestpstwie (t. zw. powody rozszerzenia karygodnoci — Straf-

ausdehnungsgrunde) zamieszcza autor (po powodach umorzenia

kary) cz szczególn, tj. przedstawia poszczególne rodzaje prze-

stpstw wedug u. k. niem. Tego rodzaju metod ukadu mater-

iau usprawiedliwia autor tern, e dla lepszego zrozumienia nauki

o usiowaniu i o uczestnictwie konieczne jest zaczerpnicie przy-

kadów z czci szczególnej, natomiast zrozumienie czci szcze-

gólnej nie jest uzalenione od uprzedniego zaznajomienia si z tymi

formami przestpstwa.

Tego rodzaju rozrywanie czci ogólnej i wstawianie w ni
czci szczególnej nie uwaam za celowe; skutkiem tego bowiem
zupenie niepotrzebnie wprowadza si bezad w systematyczne

ugrupowanie poszczególnych materyj. Suszniejsz wydaje mi si
raczej metoda tych autorów, którzy (jak np. Doerr) przytaczaj

w czci ogólnej systemu te paragrafy ustaw karnych, które si
odnosz do danej kwestji lub te naprowadzaj odpowiednie przy-

kady z czci szczególnej.

Zaznaczy równie naley, e nauk o karze, wbrew ogólnie

przyjtemu systemowi, zamieszcza autor przed nauk o przestp-

stwie. Wychodzi on bowiem z tego zaoenia, e w karze wy-
raa si praktyczne znaczenie przestpstwa; po zaznajomieniu si
wic z kar powici si wiksz uwag pojciu odnonego prze-

stpstwa, anieliby si to uczynio, nie wiedzc jeszcze jakie po-

ciga ono za sob skutki.

Równie i tej myli nie uwaam za szczliw. Nie sdz
bowiem, by wiksze lub mniejsze zainteresowanie si stanem fak-

tycznym przestpstwa byo uzalenione od tego, czy za dany czyn
zagraa np. kara aresztu, czy te wizienia. O tern rozstrzygaj

inne czynniki.

Rozdzia drugi powica autor postanowieniom prawnym do-

tyczcym zastosowania prawa karnego (Strafanwendungsrecht), tj.

normujcym, które prawo karne ma by stosowane w wypadku,
gdy konkuruje ze sob kilka ustaw (np. prawo k. niem. i zagra-

niczne). — W dodatku mówi autor o skutkach przestpstwa, nie

majcych charakteru kary (jak np. nawizka w wypadkach §§ 188,

231 niem. u. k.), o przestpstwach ciganych na wniosek i z upo-
wanienia, o wydaniu przestpcy, a wreszcie przedstawia w kilku

zdaniach histori prawa karnego.
Na zakoczenie podaje wskazówki majce suy do opraco-

wania zagadnie prawno karnych.

Ksika, o której tu mowa, opracowana na podstawie obowi-
zujcej dzi ustawy karnej niemieckiej, przeznaczon jest dla uytku
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modziey akademickiej. Cz ogólna jest streszczeniem dziea

Belinga p. t. Die Lehre von Verbrechen (1906). Podrcznikiem na-

ukowym nie mona jej nazwa, albowiem zawiera jedynie szkielet

opracowanego materjau. Jest to raczej repetytorium wykadów
autora. Korzy moe przynie tylko temu, kto ju uprzednio za-

pozna si z caoksztatem przedmiotu, wszelako o wikszem zain-

teresowaniu si t prac wiadczy siódme z rzdu wydanie. *
Prof. Dr. Glaser (Lublin).

Doerr Friedrich Prof. Dr., Deutsches Strafrecht, I. Allge-

meiner Teil, Berlin, Stuttgart, Leipzig. W. Kohlhammer, 1920,

str. 132.

W pracy tej streszcza autor swe wykady prawa karnego
(czci ogólnej) wygoszone na Uniwersytecie w Monachjum.

Po krótkim wstpie mówi autor w pierwszym rozdziale

o ustawie karnej, w drugim zamieszcza nauk o przestpstwie,
a w trzecim o karze.

Zarys opracowany na podstawie ustawy karnej niem. z r. 1871,

uwzgldnia najwaniejsze kwestje wchodzce w zakres ogólnej

czci systemu oraz najnowsze kierunki w nauce pr. karnego.

Prof. Dr. Glaser (Lublin).

Makowski "W., Kodeks karny obwizujcy tymczasowo w Rzeczy-
pospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, Tom I i 1 \,

Warszawa. 1921, Instytut wydawniczy „Bibljoteki polskiej"-

Mogi ni cki A i Rappaport St. Tezy z orzecze Sdu Najwyszego
Rzeczypospolitej Polskiej od 1 wrzenia 191 7 r. do 17 marca
1921 r., stanowicych Wykadni l "staw karnych tymczasowo obo-
wizujcych na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, tom I, Warszawa,
1921, mar. 288.

Mogi ni cki A. i Rappaport St., Tezy do ustawy postpowania kar-
nego, Warszawa, 1921, mar. 324.

Tagancew X., Kodeks karny z 2 marca 1903 r., I. Zasady ogólne,
tum. sdzia J. Dbrowo i sdzia ledczy R. Lobman, Warszawa,
1921, mark 1480.

Ustawa postpowania karnego, opracowali A. Mogilnicki i E. St. Rap-
paport, Warszawa, 1921, mar. 60.

Annales de medicine legale, de criminologie et de police scientifique
publ., sous la dir. de V. Balthazar et E. Martini. Parait tous les
deux mois, Paris, 1021. Bailliere, fr. 28.

Galin L., Justice et systemc penal de la Russie revolutionnaire de
1' origine au debut de 1920, Paris, 1921, str. 120.

T r a v e r s M., Le Droit penal intcrnational et sa mis en oeuvre en
temps de paix et. en temps de gnerre, 1921, fr. 30.

Vi dal G., Cours de droit criminel et dc science penitentiaire, 1921, fr. 30.

B o 1 1 o n Albert D., The criminal Injuries (Ireland) acts 1919 and 1920.
Edited with notes of cases decided under each section etc, Dublin,
1 92 1, str. 22.
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Cook William, Insanity and mcntal deficiency in relatiou to lega res-

ponsability. A study in psychological jurisprudence, 1921, str. 192.

G r 11 n d y Claude II., A scleetion of lcading cases in the criminal law.

With notes. 5 cd., 1921, str. 571.

Irwing H. B„ Last studies in cnminology, 1921, str. 655.

R u g g 1 e s - Brise Fvelyn, The english prison system, 1921, str. 275.

Z o 1 i 11 c E. N., Federal criminal law and procedur, 3 vols., Boston, 1920.

•
G u a r in o N., II concetto di colpa penale secondo gli ultimi studi,

Nicosia, 1921.

Manci F., Studi di sociologia penale (II principio delia normalita.

I recidivi e 1'idoneita delia pena, Delincjuenza di classe, Tossici

e tossicomani), Messina, 1920, lir. 6.

Manzini V., Trattato di diritto penale italiano, Torno, 1920, sec. cd..

vol. 4.

M a s t r f> 1 i 1 1 i Angelis, La revisione delia nostra legislazione penale.
Roma, 1920.

Mor tar a L., Comento di codice di procedura penale. Torino, 1921.

M u r r i T., Fe carccri e le leggi penali, Prefaziohe di Tr. Tagliaferri,

Milano, 1920.

Beruhmte Kr iminal f ill e, Hrsg. von Dr, Max Hendheim, Leip-
zig, 192 1, Reclam.

B e n d i x Ludwig, Die Neuordnung des Strafverfahrens, Gcgen-
vorschlagc zu den 3 Regierungsvorlagen von 1920, Leipzig, 1021,

str. 419.

Binding Karl, Die Normcn und ihre Ucbertretung. 4 Band: Die Fahr-
lassigkcit, 2 Abteilung (Schlnsshand), 1921, str. 309—681.

Binding Karl und Iloche Alfred Prof. Dr.. Die brcigabe der Vcr-
nichttmg lebensunwerten Lebens. Leipzig, i<>20, str. 62,

D a 1 k e Albert Dr.., Strafrecbt und Strafprozess, Eine Sammlung der
wiehtrgsten das Strafrecbt und das Strafverfaluen betr. Gesetze,
15 Aufl., Berlin, 1921, str. 997.

Daude Paul Dr., Die Strafprozessordnung fur das Deutsche Reich
vom 1877, und das Gcrichtsverfahrungsgesetz voin 1877, 1808, 1005,

1909 und 1921. Mit den Fntscheidungen dv^, Rcichsgeriehts.
10 Aufl., Berlin, 1921, str. 479.

Daude Paul Dr.. Das Strafgesctzbuch fiir das Deutsche Reich vom
187 1 . Mit den Fntscheidungen des Reichsgcrichts, 14 Aufl., Berlin.
1021. str. 551.

Do er, Deutsches Strafrecbt. I. Allgcmeiner Teil, str. T32. II. BeSOn-
derer Teil, str. 56, Berlin, 1920.

Fchterhoff Th., Polizeihandbuch, begriindet von F. Rctzlaff, neu-
bearheitet, Liibeck, 1921, mar. 50.

Engelhard Herbert, Die Fhre ais Rechtsgut im Strafrecht. Leipzig.
192T, str. 212.

Entwurf e zu einem Deutschen Srfgesetzbuch, veróffentlicht aut"

Anordnung des Reichs-JustitzminisrteTinm. Erster Teil: Entwurf
der Strafrcchtskommission (1913). Zweiter Teil: Entwurf von I9I9,
Dritter Teil: Denkschrift zu dern Entwurf von 1919. Munchen,
1021, str. 100 — 94 — 378.

Friedendorfi Herrmann, Emfuhrungen in Strafgesetzbuch und
Strafprozessordnung fiir Polizeibeamte, Berlin, 1021, str. Ij6.

Gerfand II. li., Kritischc Bemerkunges zum allgemeinen Teil des
Strafgesetzentwurfea 1919, Tiibingen, [921, Mohr.
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OfOSI Hans Dr., Die Erforschung des Sacbverhlt.s strafbarcr Iland-

lungen. Ein Lcitfaden fiir Bcamte der Polizei- und Sicherheits-

dienstes, 6 Aufl., mit zahlr. Abb. im Text, Leipzig, 1921, str. 232.

<3 uckcnlicimcr Eduard Dr., Der Begriff der ebrlosen Gesinnung im
Strafrecbt. Ein Beitrag sur strafrccbtlicben Bcurteilung politischer

Verbrecher, Hamburg, 1921, str. 112.

J u 1 i u s b e r g e r Eritz, Steuerstrafrecht und Steuerstrafverfabren, Berlin,

J u s t i t z w e s e n der Sowjetrepublik (Gcsetz und Yerordnungen).
Sammlung der Quellen zum Studium des Bolschewismus, Berlin.

1920, str. 56.

Kitzinger Friedrich Prof. Dr.. Das Reichsgesetz uber die iPfesse,

Tiibingen. 1920, str. 220, Mohr.
Kus mann W., Die Polizciaufsicbt im beutigen und zukiinftigen

Recht, 1920.

Koc hs, Ghantage. Essen, 1920.

K ob Ir a u sc b Eduard Dr.. Strafprozessordnung und Gerichtsverfas-

sungsgesetz, nebst den Entschidigurigsgesetzetl, dem Gesetz betr.

Verfolgung von Kriegsvei breeben und der Wuchergerichtsvcrord-
nung. Textausgabe, 18 Aufl., Berlin, 1021, mar. 24.

Lfr z t Prof. Dr., Strafrcehtsfallc zum akadeimscben Gcbrauch, 12 durch-
gearb. Aufl.. 1920.

Neuda Max u. Schmelz Eeo, Berubinte \'ertcidigungsredcn t86o— 1808,

Wien, 1921, Mani, str. 588.

P o 1 ze r Willi., Prakt. Geitfaden fur kriminali-t. Tatbestandsaufnahinen.
3 Aufl., Munchen, 1921.

Ti e i c h s g e r i c b t s - Entscbcidungcn in kurze Auszugen, Leipzig,

1921.

S a c h s i s c b c s Eorst- und Fcldstrafgcsetz vom a6 Felu nar 1909, Leip-
zig, 1021, str. 167.

S a u e r Wilhelm Prof., Grundlagen des Strafrecbts nebst Umriss einer

Rechts- und Sozialphilosophie, Leipzig, 1921, str. 685.

Schmidt Eberhard Dr., Eiskalat und Strafprozess. Archivalische
Studicn zur Gcschiolitc der Behordonorganisation und des Straf-

prozessrechtes in Brandenburg-1't'etSSttl, Muncben, 1021, str. 223.

Schwarz, Strafrecbt. Strafprozcssrecht. Ein lilfsbucb fur jung Ju-
risten, 10 u. II Aufl., 1020, str. 311.

S c h w c g 1 e r Ernst Walter, Das eidgenossische Zollstrafrecht, Schtnug-
gel insbesondere, Ziirich, 1921, str. 1 10.

S t r a p r o z e s s o r d n u n g fiir das Deutsebe Reich nebst d. wichtig-
sten Erganzungsgesctzen. brsg. von Karl 1'anier, 21 Aufl., 1921.
str. 239, Rec.lam.

5trafverscbarfungsgesctz ^egen Schleichbandel, Prcistrei-

berei nud verbotcne Ausfubrung lebenswichtiger Gegenstande vom
18. Dczember 1920, Leipzig, 1921, str. 67.

3. Prawo cywilne i handlowe.

Kraus Alfred Dr. radca Prokuratorii Generalnej w Krakowie.
Prawa ksig gruntowych w b. zaborze pruskim, Kraków, 1921,

Czernecki, str. 163.

Dzieo to pragnie przedstawi caoksztat prawa ksig grun-
towych formalnego i materialnego, panujcego w b. dzielnicy prus-
kiej, informowa o tych przepisach prawnika polskiego i da orien-
tacj dalsz czytelnikowi, któryby chcia pogbia poszczególne
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kwestje. Jest ono bardzo dobrym zarysem, lecz nie moe by jego

zadaniem zastpi znakomite i obszerne specjalne dziea i komen-
tarze niemieckie, z których czerpa autor i na których si wzoro-
wa. Powita je naley z caem uznaniem jako pierwsz prac pol-

sk na tern polu, z uznaniem za wita je naley dla autora tern

wikszem, e autor jest prawnikiem b. zaboru austriackiego. Dla

prawników, wyksztaconych na prawie niemieckiem i znajcych
je z praktyki, znaczenie ma ksika p. Dr. Krausa w pierwszym
rzdzie jzykowe i niewtpliwie przyczyni si do szybszego uje-

dnostajnienia terminologji polskiej na tern polu w dzielnicy naszej,

która skazana za czasów niemieckich na jzyk niemiecki jako wy-
cznie urzdowy, nie zdoaa ustali jeszcze jednolitej terminologji

polskiej. Nie wszdzie jednak uwaam tomaczenie autora za

szczliwe. Jakkolwiek autor susznie wskazuje na to, e chodzi

o prawa ksig gruntowych i, e wyraenie prawa hipotecznego jest

niecise, nazywa jednak ustaw sam „Reichsgrundbuchordnung""

ustaw hipoteczn zamiast „ustaw o ksigach gruntowych", której

to nazwy uywamy w praktyce naszej i której te uywa senat

przy sdzie apelacyjnym w Poznaniu, bdcy najwysz instancja

w sdownictwie dobrej woli. Nie mog si te godzi na to, eby
..subjektiv-dingliche Rechte", tomaczy ma prawo „osobisto-rze-

czowe", susznem raczej, zdaniem moim, jest jedynie tomaczenie
„prawa podmiotowo-rzeczowe." Przy prawach osobisto-rzeczo-

wych podmiotem jest osoba i z jej ubytkiem prawo ganie, jak „be-

schrankte personliche Dienstbarkeit" w § 1090 n. kod. cyw., prawe*
osobiste przedkupu § 1094 ust. 1. ciary realne podmiotowo-oso-
biste § 1105 ust. 1. Natomiast przy prawie podmiotowo-rzeczo-
wem podmiotem jest grunt a kadorazowy waciciel li tylko wy-
konawc tego prawa bez wzgldu na to, czy jest osob fizyczn
czy te prawnicz i bez wzgldu na pe i wiek. Prawo istnieje,

póki grunt istnieje. Prawo podmiotowo-rzeczowe jest nierozczne-
od gruntu, któremu przysuguje, natomiast osobisto-rzeczowe nie

moe by zczone z gruntem (zob. §§ 1110 i 1111 kodeksu cywilne-
go.) Wobec obszernego zadania, jakie autor sobie wykreli, miano-
wicie gdy rozwaymy trudnoci obecne komunikacyjne i okolicz-

no, e praca autora jest pierwsz w tej dziedzinie prac polsk,,
autor za sam zna prawo niemieckie z teorji a nie z praktyki, uster-

ki byy nieuniknione i wybaczy naley, jeeli niejeden ustp, jak

n. p. o zgodzie rzeczowej i ocena stanowiska sdziego gruntowego
dosta szat zbyt teoretyczn i formalistyczna. Momenty te nie

ujmuj jednak wartoci samej pracy.

Obrót nieruchomociami ograniczony jest w naszej dzielnicy

nietylko przez rozporzdzenie Naczelnej Rady Ludowej z dnia 25
nie 26 czerwca 1919 r. i ustaw o nabywaniu nieruchomoci przez
obcokrajowców, lecz take przez przepisy inne, mianowicie art. 7
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ustawy wykonawczej do kodeksu cywilnego, dalej przez przepis

w ustawach o zarzdzie majtków kocielnych z 20/6. 1875 7/6.

1876 i rozporzdzenie z 30/1. 1893, w ordynacji miejskiej i wiejskiej,

av ustawie o wociach rentowych. Natomiast niema zastosowania

oi nas podane przez autora rozporzdzenie Rady Ministra z dnia

1. wrzenia 1919 r., poniewa nie byo ono u nas publikowane a pu-

blikacje w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej obowizuj
u nas dopiero od 1. lipca 1920 r. Rozp. min. z dnia 17. V. 1920 r.

Dz. U. N. 87 str. 815. Susznie dlatego ustawa uzgadniajca usta-

wodawstwo polskie z ustawami naszej dzielnicy z dnia 23. czerwca
1921 r. Dz. U. N. 75 poz. 511, nie wymienia rozporzdzenia Rady
Ministrów z dnia 1. wrzenia 1919 r. Trafnie autor, chocia tylko

zbyt krótko w uwadze upatruje w rozporzdzeniu Naczelnej Rady
Ludowej z dnia 25. czerwca 1919 r. ograniczenie w obrocie, które

krpuje waciciela w rozporzdzaniu nieruchomoci wogóle,

a wic ju przy kontraktach obligatorycznych, a nie dopiero przy

samem przewaszczeniu, jak to niektóre sdy nasze wbrew zadaniu

i celowi ustawy mylnie przyjmuj, o czem obszerniej pisze w wy-
dawnictwie warszawskim „Orzecznictwo Sdów Polskich".

Wspominajc przy dziedzicznym prawie budowy o ustawie

z dnia 15. stycznia 1919 r. powinien by autor nadmieni, e ustawa
ta obowizuje dotd tylko w tych czciach dzielnicy naszej, które

le poza b. linj demarkacyjn, nie za w obrbie teje. Naczelna
Rada Ludowa a z ni wadze nasze nie uznawaj w obrbie dawnej
linji deniarkacyjnej adnych praw pruskich odnonie niemieckich,

które wydane zostay po 8 stycznia 1919 r. (zob. komunikat Komi-
sarjatu Naczelnej Rady Ludowej w Tygodniku Urzdowym z dnia

4. sierpnia 1919 r.) e autor nie wspomina jeszcze o nowem roz-

porzdzeniu ministerjalnem z dnia 21. czerwca 1921 r., wydruko-
wanem w nr. 23 Tygodnika Urzdowego Ministerstwa b. dzielnicy

pruskiej z roku 1921 poz. 149, które odczyo od waciwoci Gów-
nego Urzdu Ziemskiego posiadoci miejskie oraz posiadoci fa-

bryczne, przekazujc je komisjom magistrackim odnonie powiato-
wym, a przy fabrykach wartoci wyej ni 5 miljonów marek Wo-
jewodzie, i które, czego niema w rozporzdzeniu z dnia 25. czerwca
1919 r., dopuszcza odwoanie od decyzji I instancji do Wojewody
jest rzecz naturaln, bo rozporzdzenie to obowizywa zaczo
dopiero po wydrukowaniu ksiki. Natomiast nie powinno byo uj
uwadze szanownego autora, obowizujce dotd u nas prawo prus-
kie z dnia 13. maja 1918 r. wedle którego przewaszczenie nieru-
chomoci oraz ustanawianie i przelewanie dziedzicznego prawa
budowy przekazane zostao take waciwoci notarjuszy. Prawo
to u nas od roku 1918 jest w uyciu i tak si przyjo, e prze-
waszczenia przed sdzi gruntowym nale do rzadkoci. Nie po-
winien te by autor, gdy na str. 4. wspomina o bogatej literaturze
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niemieckiej pomin zajmujcego naczelne midzy komentarzami

do ustawy o ksigach gruntowych miejsce, komentarza Guetego.

W § 11 za, w którym mowa o urzdzeniu ksig gruntowych, na-

leao sów kilka powici art. 15—33 rozporzdzenia królewskie-

go z 13 listopada 1899 r. Artykuy te, a mianowicie art. 20 w roz-

prowadzeniu § 91 ustawy o ksigach gruntowych przepisuj, kto

moe by zapisanym jako waciciel gruntu i co dostawi naley,

eby uzyska wpis do ksigi gruntowej i tern samem otwarcie

osobnej karty gruntowej dla gruntu dotd niezapisanego w ksidze
gruntowej. Susznie autor poruszy w § 52, w którym bardzo pik-
nie opracowa dalsze zaalenie pytanie, jakie stanowisko judyka-

tura zajmie wobec § 79 ustp II ustawy o ksigach gruntowych,

czy mianowicie uzna konieczno przekadania zaalenia dalszego

Sdowi Najwyszemu, take w razie konfliktu swego zapatrywania

z orzeczeniem innego sdu nadziemiaskiego wzgl. -sdu rzeszy,

zapadem przed odczeniem b. dzielnicy pruskiej, czy te przyj-

mie konieczno t tylko w razie konfliktu z orzeczeniem wyda-
nem przez Sd Najwyszy w Warszawie. Pytanie te rozstrzyga

autor, jeeli go dobrze rozumiem w ten sposób, e sd apelacyjny

w Poznaniu, który jest najwysz instancj dla b. dzielnicy prus-

kiej, tak samo, jak dawniej „Kammergericht" berliski, odstpi ma
prawo jedynie od wasnych swych orzecze, nie za od orze-

cze dawniejszego „Kammergerichtu" lub sdu rzeszy, które w na-

szej dzielnicy przed przewrotem politycznym byy miarodajne. Na
zapatrywanie to najzupeniej si godz. Suszno jego wynika
std, e orzeczenia te przez dziesitki lat ustaliy zasady w zastoso-

waniu prawa i dlatego miarodajnym si stay dla obrotu. Sdy
nasze bez powanych racyj ze wzgldu na pewno obrotu od tych

zasad odstpowa nie powinny i bez potrzeby tworzy now ju-

dykatur. Dlatego uwaam za konieczne przekadanie wszelkich
spraw, w których sd apelacyjny w Poznaniu odstpi chce od
zasad „Kammergerichtu" albo sdu rzeszy Sdowi Najwyszemu
do rozstrzygnicia. Sd nasz apelacyjny innego jednak zdaje sic

by zdania. Nie mog si z autorem, jakkolwiek zapatrywanie jego

podziela nasz sd apelacyjny, zgodzi w tern, e badanie obliga-

torycznej umowy, bdcej podstaw wniosku o wpis prawa rze-

czowego nie jest zadaniem sdu hipotecznego i e sdzia hipo-

teczny moe bada wnioski wpisu tylko w kierunku formalnym,
(str. 44.) Mylne to zapatrywanie jest wynikiem zbyt teoretycznego
i formalistycznego pojmowania tak zwanej zgody rzeczowej ora/
wniosku o wpis. Tak zwana zgoda rzeczowa istnieje wprawdzie
w teorji przy wszystkich prawach rzeczowych, w praktyce jednak-
e formalnie zachodzi jedynie) przy przewaszczeniu czyli pow-
zdaniu. Ale i tutaj doznaa ju zasadniczego wyomu w ustawie
z dnia 15. stycznia 1919 r. o dziedzicznym prawie budowy, która
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obowizuje wprawdzie tylko poza b. linj demarkacyjn, lecz nie-

zadugo obowizywa bdzie w caej dzielnicy, bo nowa ta ustawa
dla nowych uprawnie dziedzicznego prawa budowy uchyla ko-

nieczno przewaszczenia i kontentuje si zwykym wnioskiem
o wpis w formie legalizowanej. O ile za zgoda rzeczowa przy
przewaszczeniu jest konieczna, to, wystarcza zupenie zgodne
przewaszczajcego i nabywajcego owiadczenie przed sdzi
waciwym lub notarjuszem bez adnej innej formalnoci. Niepo-
trzebny nawet jest protoku, jak w umowie obligatorycznej ze

wzgldu na § 313 a nie 373 k. c. jak jest skutkiem bdu drukarskiego

na str. 110 jest powiedziane (zob. wyrok sdu rzeszy wydruko-
wany w „Juristische Wochcnschrift" za rok 1920. str. 1029, gdzie

sd rzeszy uzna wpis dokonany na mocy protokuu niewanego
z formalnych wzgldów, za zupenie wany, poniewa przewasz-
czenie nie wymaga adnej specjalnej formy. Poza przewaszcze-
niem zgoda rzeczowa w praktyce wcale nie wystpuje, poniewa
mieci si ona tak samo jak wnioski formalne zwykle w dokumen-
tach obligatorycznych, na których wnioski o wpis si opieraj.
Susznie dlatego orzecznictwo i nauka niemiecka nakadaj w prze-
ciwiestwie do autora i do senatu naszego sdu apelacyjnego na
sdziego ksig gruntowych obowizek badania obligatorycznych
umów, o ile stanowi podstaw dla wniosków i nakadaj na niego
wrcz obowizek rozstrzygania wtpliwych kwestyj, a nie po-
zwalaj mu odsya kwestyj wtpliwych, jak to czyni nasz senat
do sdziego procesowego (zob. Kammergericht O. L. G. tom V.
str. 190 Guete uwaga 101 w uwagach przedwstpnych do drugiego
oddziau ustawy o ksigach gruntowych.) Dziki jedynie temu sta-

nowisku orzecznictwa nauki niemieckiej judykatura staa si tak
znamienitym ródem dla nauki prawa rzeczowego materjalnego
i formalnego ksig gruntowych, e autor nazywa j na str. 4 susz-
nie niesychanie wanem ródem. A ile to procesów uniknito
skutkiem takiej z potrzebami ycia si liczcej praktyki!

Do tych ogólniejszych kilka drobniejszych uwag.
Niecile autor na stronie 19. powiada, e o wykluczeniu urzd-

ników ksig gruntowych rozstrzygaj ustawy krajowe; decyduj
one tylko o tyle, o ile w ustawach rzeszy kwestja ta nie jest ure-
gulowan. Jest ona za uregulowan w § 6, 7, 170, 171, 172 ustawy
o sdownictwie dobrej woli. O ile te przepisy nie wystarcz wcho-
dzi jeszcze w rachub art. 2. pruskiego prawa o sdownictwie do-
brej woli. O ile n i e chodzi o obron wpisu to akty, jakie przyj-
muje sdzia ustawowo wykluczony s niewane. (Obernek w wy-
daniu IV, tom I. § 30 str. 183). Prawa podmiotowo-rzeczowe mog
by uwidocznione na wniosek take w ksidze gruntowej upraw-
nionego gruntu tylko wtedy, gdy s równoczenie przedmiotowo-
rzeczowemi, jak np. suebno, zob. Guete uwag. 3. § 8 ustawy
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ksigach gruntowych. Natomiast nie moe by uwidocznionem

prawo, które nie jest równoczenie prawem przedmiotowa-rze-

czowem, jak patronat. Hipoteka zapewniajca nie ganie z chwil
ganicia wierzytelnoci osobistej, na której zapewnienie suy.
Zamienia ona si raczej na hipotek waciciela. Przy hipotece

obiegowej za wierzytelno osobista nie jest nawet koniecznym

warunkiem powstania hipoteki, bo hipoteka powstaje dla waciciela

chocia osobista wierzytelno nie powstaa. Niecile autor na

stronie 32 powiada, e w razie rozwizania osoby prawniczej ex leg
to jest bez wpisu powoane osoby nabywaj majtek rozwizanej

osoby prawniczej. Skutek taki przewidziany jest tylko w § 46 ko-

deksu cywilnego, jeeli fiskus jest t osob uprawnion,, natomiast

inne osoby uprawnione zyskuj tylko roszczenie, eby im majtek
by przekazany (zob. Kammergericht Johow 25 A 129 Planck uwaga
1 do § 45 kodjeksu cywilnego, Komentarz radców sdu rzeszy

uwaga 2 do § 45 oraz Obernek wyda. 4 § 72 na kocu str. 584)

Szczegó ten uszed widocznie uwadze szanownego autora, jakkol-

wiek przy wyliczaniu szed za Obernekiem str. 349, nast. tom I,

gdzie Obernek cytuje pod e § 45 k. c. bez tego ograniczenia, a po-

daje je dopiero na stronie 584. Wolno wprawdzie odwoywa zgo-

d rzeczow, póki si nie stao zadosy wymogom wicym, prze-

cie w praktyce prawo do odwoania jest iluzorycznem, jeeli umo-
wa obligatoryczna jest wan, a jest ona, o ile si nie rozchodzi

o obowizek przelania wasnoci gruntu, zupenie nieformaln i dla-

tego zawsze wiza bdzie interesantów. Niewtpliwie niedozwo-

lonem jest przewaszczenie pod warunkiem. Lecz chodzi tu o wa-
runki umowne (rechtsgeschaftliche Bedingung), natomiast nie pod-

padaj pod ten zakaz warunki prawne (Rechtsbedingungen). Mo-
na zatem udzieli przewaszczenia z zastrzeeniem, e je zatwier-

dzi waciciel, albo e je zatwierdzi sd opiekuczy (zob. Guete

uwaga 39 do § 20 ustawy o ksigach gruntowych i podana tame
judykatura.) O dugach gruntowych na okaziciela wspomina nie

§ 1192 lecz § 1195. Do zapisu hipotek na okaziciela wedle § 795 ko-

deksu cywilnego, o czem autor nie wspomina, potrzebne jest zezwo-
lenie wadz pastwowych. Kwestja ta dawniej sporna po rozstrzy-

gniciu sdu rzeszy w tomie 59. na stronie 387 zdecydowan zo-

staa w tym sensie, e trzeba sdziemu przed wpisem udowodni,
e wadze pastwowe zezwolenia udzieliy, (zob. Guete uw. 7 do

§ 43 ustawy o ksigach gruntowych.) Dla dziedzicznego prawa bu-

dowy (str. 59) ustanawia si osobn ksig gruntow z urzdu tylko

w myl § 14 ustawy z dnia 15. stycznia 1919 r. która jednak dotd
nic obowizuje w obrbie dawniejszej linji demarkacyjnej. Tam,
gdzie ona nie obowizuje, § 7 ustawy o ksigach gruntowych prze-

pisuje zakadanie nowych ksig tylko na wniosek, a z urzdu jedy-

nie, gdy prawo ma by sprzedane lub obcione. Ustpstwa sa-
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mego prawa pierwszestwa (str. 70) nie mona odrónia, bo pra-

wem pierwszestwa jako takiem nie mona dysponowa bez pre-

tensji, której jest przyznana. Ustpstwo samego prawa pierwsze-
stwa jest niedozwolone (Komentarz radców sdu* rzeszy uw. 2 ust.

2 § 880.) Zbdnym wniosek o wpis jest wedle § 26 ustawy o ksi-

gach gruntowych take przy cesji, która zastpuje zezwolenie na

wpis. Kwestja sporna, o której autor mówi na stronie 57, czy po-

rednio interesowani np. póniejszy wierzyciel realny jest legity-

mowany do wniosku o wykrelenie hipoteki przed nim stojcej,

rozstrzygnita jest przez sd rzeszy tom 73 strona 52, w tym sensie,

e .wierzyciel póniejszy realny ma prawo do wniosku, o wykre-
lenie tylko, o ile mu takowe przysuguje materjalnie, a niema prze-

szkody z istnienia hipoteki waciciela. Przy zastrzeeniu prawa
pierwszestwa zalecao si zaznaczy jeszcze, e zastrzeenie nie

ganie przez wykrelenie prawa zastrzeonego, jeeli zastrzeenie

nie byo ograniczone do prawa wykrelonego wacicielowi; wolno
wtedy po wykreleniu na nowo korzysta z prawa pierwszestwa
(Kammergericht Johow tom 40 str. 244.).

Gasn na mocy przedawnienia mimo zapisu w ksidze grun-

towej take suebnoci w wypadkach § 1028 k. c.

Przy bardzo piknie opracowanym rozdziale o sprzeciwach,

wypadao bliej oznaczy, co autor rozumie przez wpisy konsty-

tutywne. Z chwil wpisu, prawo rzeczowe, wymagajce do swego
powstania wpisu, staje si rzeczowem i sprzeciw przeciwko niemu
jest moliwy. Póki nie powstao, samo si przez si rozumie, sprze-

ciw w myl § 894 jest niemoliwy. Zbytecznem te jest wpis w wy-
padkach § 22 ust. o ksigach gruntowych, bo gdzie moliwy jest

wpis sam, tam ju rodka zabezpieczajcego nie potrzeba. Wzgld
na praktyczny uytek wymaga zdaniem moim, eby autor by
wspomnia, jak wyglda powinien sprzeciw, a wic, e. winien

mieci w sobie osob uprawnion, poda przeciw komu jest skie-

rowany, o jakie sprostowanie chodzi i jakie prawo ma by zabez-

.
pieczone, inaczej sprzeciw jest niewany i musi by z urzdu skre-
lony (§ 54 ustawy o ksigach gruntowych Kammergericht w O. L.

G. 8 str. 109.).

Mówic o zbytecznoci przedoenia listu hipotecznego przy
wpisach powinien by autor wspomnie take o tern, e niepotrze-

bny jest wpis w wypadkach, gdy chodzi o faszywie zapewnion
hipotek np. hipotek zapisan z faszyw sum oraz przy wpisie
zastrzeonego prawa na mocy zapisanego zastrzeenia prawa
pierwszestwa (Rangvorbehalt) Kammergericht w O. L. G. 18,

str. 2A2.

Wyjtki w § 42 nie odnosz si do listu hipotecznego na oka-
ziciela. List ten przedoony by musi take w wypadkach § 42;

jedynie zbyteczny jest, gdy chodzi o zezwolenie udzielone przez
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powiernika w myl 1189 k.c. albo przeciw niemu zapad wyrok
§ 43 ustawy o ksigach gruntowych.

Gdy sdzia odmówi wnioskowi o wpis sprzeciwu, to dozwo-
lone jest zaalenie w myl § 71, a sd zaaleniowy moe w drodze

tymczasowego dekretu poleci wpis sprzeciwu (Obernek tom I, str.

400). Przy skutkach sprzeciwu trzeba take byo wskaza na § 927

kodeksu cywilnego, który wyklucza skuteczno wyroku wywo-
awczego, jeeli przed jego wydaniem sprzeciw zosta zapisany.

Susznie autor wspomina, e przy odstpieniu prawa, -dla którego

zapisane jest zastrzeenie, zastrzeenie to przechodzi take na no-

wego nabywc, lecz to samo trzeba byo zaznaczy take przy

sprzeciwie.

Wierzyciel hipoteczny ma -,wprawdzie (§ 48) obowizek na

danie dunika wystawi cesj, ale tylko na dunika samego, nie

za na osob trzeci i nie moe dlatego aden wierzyciel iantowa
prawa wierzyciela, do cedowania na niego.

Przy cesji zaznaczy trzeba zawsze, e si odnosi take do
procentów, poniewa moliw jest osobna cesja co do procentów
(wyrok sdu rzeszy tom 74 str. 78 Kammergericht Joliow tom 40

A 268.

Przy omawianiu listu wspólnego w § 49 naleao jeszcze zro-

bi dla praktyka wan wzmiank, e w licie wspólnym mieci
si nie moe list czciowy (zob. Guete uwg. 3 do § 66 ustawy
u ksigach gruntowych).

Ludwik Cichowicz, (Pozna).

Ustawa o spódzielniach z dnia 29 padziernika 1920 Wy-
da i objani Prof. Dr. Stanisaw Wróblewski, 161 stron.

Niewiele zapewno jest ustaw polskich, które niemal bezpo-

rednio po wydaniu poszczyci si mog opracowaniem tak grun-

townem jak wyej wymienione prawo o spódzielniach. Komentarz
ten w znakomity sposób przyczyni si do zaznajomienia zaintere-

sowanych spódzielniami oraz sdy i adwokatur z now ustaw.
Uywalno jego w wszystkich dzielnicach jest zapewniona, ponie-

wa autor odnosi si w uwagach swoich do ustawodawstwa w b.

dzielnicach niemieckiej, austriackiej i Kongresówce obowizujcego.

Waniejsze przepisy wykonawcze wczone s do komen-
tarza. Dr. Jan Sawski, (Pozna).

Grabowski J., Prawu ekonomiczne wedug nowino kodeksu, Lwów,
1921, mar. 540.

Zoll Fryderyk Prof, Dr., Napoleon Ustawodawca, Kraków, 1921,

str. 16, Krak. Spóka Wydawnicza!

tti Pierre, Des obligations hypothcaires mises par li

'aris, 1921, fr. i_>.
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B arth e 1 e m y -Reynaud. I>e contrat collectK en France, 1921, fr. 12.50

B a u d r y -Lacantinerie, Precis dc Droit cvil, Paris, 1921, fr. 25.

Celin et Capitant. Cours elme-ntaire de Droit ivil francais, 2 vol.,

Paris, ioji.

Geny Francois, Science et techniue en Droit prive positif. Elaboration
techniue en Droit positif. Paris, 1921.

Parisot I.eon, L'Avocat Conseil on Manuel de droit usuel et pratiue,
Paris, [921, fr. 70.

Ponceau R., La yolont dans le cotrat suhant le cod civil. Essai
d'une eonstruction noueelle, 1921, fr. 5.

Roger Lyon, Jtigements et ordonnanc.es de rectification d^ actes de
1' etat civil, Paris, 1021.

Segeral A., Cod pratiue de la justice de paix 011 Traite theoriue
et pratiue des attributions des juges de paix en matiere civile,

8 ed., 3 vol., Paris. 1921, fcjj IOO.

Van Biervliet J., Cours de Droit civil, Paris, 1921 fr. 40.

B aliant ine ITenry Winthrop, The preparation of contracts and con-
\eyances. With form and problems. For American lawyers and
law students, 1921, str. 227.

Chitty Willes and .Marks II. C., The yearley Suprem Court practice.

heing the Judicature Acts ond Rules 1893— 1921, and other statutes
and orders relating to the Practice of the Suprem Court. With
practical notes, 2 voI., 1921, str. 1340 i 36^.

Disney Henry W., The law of carriage by railway, 5 ed.» 1921, str. 288.

Jelf Ernest Arthur, Fifteen deeisive battles of the law. Being a study
of some leading cases in the law of England, 1921, str. 124.

Jenks Edward, A Digest of englih civil law, Second edition In two
volumes. Vo1j I. Book I: General. Book II: Obligations. Ml. Pro-
perty. Vol. II, Book III: Propierty (continued). Book IV: Family
Law. Book \': Succession, 1021, str. 669 i 1422.

j.eakc Martin S., Principles of the law of contracts, 7 ed., 1921, str. 070.

Polio ck Friderick, Principles of contract. A treatise on the genera
principles concerning the validity of agreements in the law of

Lngland. <> ed.. mi_m. str. 8jo.

Simon son Paul F., Private property and rights in enemy, countries,
H)2i, str. 430.

Spafford C. II., The law of misrepresentation in prospectus.
str. 104.

N
S t r a h a n J. A.. A concise introduction to conveynancing, 1921, str. 384.

B o eh a 11 i Alf r.. Wassergenossenschaften nach den Wassergesetzen.
Berlin, 1021, Heymann, .mar. 15.

F r an k e n b u r ge r Heinrich Dr., fiandlungsgesetzbuch fiir das Deu-
tsche Reich, 1 1 andausgabe mit Erliiuterungen und Sachreg
5 erg. Aufl., Berlin, 1921, str. 700, Schweitzer.

Gierk Julius Prof. Dr., Handelsrecht und Schiffartsrecht. Grundrisse
der Kechtswissenschaft, herg. von Fehr u. a.. Band VI, Berlin, 1921.

Gareis Karl, Wechselprdnung in der Fassung v. 3. 6. 1908, nebst
Wechselstempelges.. 11 verand. Aufl., Miinchen, 1020, Beck. m. 12.

Ha n d e 1 s g e s e t z b u c h nebst Erlauterungen, begriindet von F. Litt-

hauer, neubearheitet von Dr. A. Mosse, 16. Aufl., Berlin, 1920.
str. 603.

,

H e i 1 f r o 11. Vor den Schranken des Gerichts. Berlin, 1921.

4*
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Heussner A. Dr., Der Uebergang der regelmassigcn Yerwahrung iii

eine unregelmassige Verwahrung oder ein Darlehn ,Berlin, 1921,

Heymann, str. 58.

Hermannsdorfer Fritz, Wesen und Behandlung der Riickversi-

cherungsgesetze, Miinchen, 1921, Piloty, mar. 75.

Hoeninger Heinr., Handelsrecht. Gesetza ausserhalb des H. G. B.,

syst. zusgest., Textausgabe mit Sachreg., Mannheim, 1921, Bens-
heimer, m. 30.

Klang Heinr., Unerschwinglichkeit der Leistungen, Wicn, 1921, Manz,
mar. 6.

Lehmann Julius Dr., Das Reichsausgleichsgesetz, Kommentar mit
Einleitung, Berlin, 1920, Sack, str. 332.

Le h m a n n - Hoeninger, Lehrbur.h des Handelsrcchts, 3 vollig neubearb.
Aufl., von Dr. Prof. H. Hoeninger, Berlin, 1921, str. 432.

P i n n er Albert, Gesetz gegen den unlfytcren Wettbewerb von 7. 6. 1909,

7. Aufl., bearb. von Alex. Elster, Berlin, 1921, Guttentagsche
Sammlung, mar. 10.

Raabe Herm., Die Simultanzulassung der Amtsgerichtsanwalte beim
Landgericht, Altona, 1921, Hammerich, mar, 5.

Rabinowitsch J. M. D., Das deutsch-russische Handelsabkommen
von 6. 5. 1921. Mit Anm. S—A., Berlin, 1921, Simion, mar. 3.

Reichsgesetzsammlung f iir Justiz und Yerwaltung, 1 Jahrg.,

1 Heft, Berlin, 1921, str. 20, Heymann.
S i m e o n - David, Recht und Rechtsgang in Deutschem Reich, 2 Bd.:

Lehrbuch der freiwilligen und streitigen Gerichtsbarkeit, 10 u. 11

Aufl., Berlin, 1921, str. 888, Heymann.
S t a u b s Kommentar zur Wechselordnung, fortgesetzt von Dr. J. Stranz

und Dr. M. Stranz, 9 Aufl., Berlin, 1921.

T e u d t Heinr., Patentmeldung und die Bedcutung ihres Wortlauts f iir

den Patentschutz, 2 verb. u. verm. Aufl., Berlin, 1921, Springer,
mar. 36.

Wagemann Gustav Dr., Die preusschischc Pachtschutzordnung.
Berlin, 1921, Stilke, m. 12.

4. Prawo midzynarodowe.

Literatura prawa midzynarodowego w Polsce nigdy nie staa
na wysokoci naszego dorobku pimienniczego w innych dziedzinach

prawa. Dzi jeszcze nie umielibymy powiedzie, jakie byy tego

przyczyny, bo przecie z zagadnieniami prawa narodów Rzplita

miaa nieustannie do czynienia w cigu wieków penego chway
istnienia. Faktem jest, e potna posta uczonego internacjona-

listy, Pawa Wodkowica, jest zupenie odosobniona, e po nim,

na przestrzeni prawie trzech stuleci (XV—XVII) nie wida adnego
wybitniejszego pisarza, cho byli tacy, których znano i uznawano
na Zachodzie (np. Krzysztof Warszewicki lub Andrzej Maksymiljan
Fredro). Ci, co pisali o prawie miedzynarodowem, poruszali nie-

jako mimochodem poszczególne zagadnienia, nie powicajc im
duszej, tembardziej wycznej uwagi. Wiek XVIII przynosi zna-

czne oywienie. Ukazuj si dziea, wychodz zbiory traktatów

Polski z innemi mocarstwami. Upadek Rzplitej przerywa ten ruch

niemal w pocztkach. Czasy porozbiorowe s przygnbiajco
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ubogie w prace z tego zakresu, ale t u jest to przynajmniej zro-

zumiae. Prawo narodów nie zapobiego najwyszemu bezprawiu,

jakiem byy rozbiory, przeciwnie, miao je uzasadni. A potem —
studjum prawa midzynarodowego nie miao dla Polaka ani celu

praktycznego, ani tego powabu, jaki posiada uprawa cile z y-
ciem narodu zwizanej gazi wiedzy prawniczej. Przed wojn
dwaj ludzie w Polsce mogli z poytkiem dla ogóu powici si
prawu midzynarodowemu: byli to profesorowie tego przedmiotu

na uniwersytetach Jagielloskim i Jana Kazimierzowym.

Dzi warunki s z gruntu zmienione. Od pierwszych dni wojny
spoeczestwo polskie stawao wobec zagadnie natury midzyna-
rodowo-prawnej. Odrodzona Rzplita wesza odrazu w splot sto-

sunków midzypastwowych, regulowanych w sposób bardziej

szczegóowy przez normy prawne bardziej skomplikowane, ni kie-

dykolwiek. Pastwo wola o pracowników, obeznanych gruntow-
nie z prawem lnidzynarodowem, a gdy woa, prdzej czy póniej
mie ich musi.

Wkrótce zacznie przynosi owoce praca polskich wydziaów
prawnych.

Dzi ju zaczynaj si — jake skpo! - pojawia rozprawy.
Narazi bez planu, bez organizacji, dorywczo. Ale s — i spoe-
czestwo powinno o nich wiedzie, by móc z nich korzysta. Za-
daniem naszem tutaj bdzie prowadzi inwentarz wszelkich, nawet
najdrobniejszych przyczynków dorzucanych do polskiego dorobku
w dziedzinie prawa midzynarodowego.

I.

P r a w o n a r o d ó w i o r g a n i z a c j a m i e d z y n a r o d o w a„

P e r e t i a t k o w i c z A. P r o f. Dr., Wojna a idea prawa, wyd.
drugie, Pozna, 1920, str. 32, Gebethner; Rostworowski
Micha Prof. Dr.. Liga Narodów, Kraków, 1920, str. 40;

L. St. Rappaport. Nowe horyzonty prawa midzynaro-
dowego w wietle publicystyki niemieckiej, Warszawa, 1916,

str. 29; Run ds tein Szymon, Idea prawa narodów, 1917,

str. 71, Hoesick; Drogi prawa narodów, Warszawa 1919, str.

77; Halecki Oskar Prof. Dr., Liga Narodów, Pozna,
1920, str. 196, Ksig. w. Wojciecha; Brailsford Henryk
N o e 1, Liga Narodów, Warszawa, 1920, str. 247, Wende.

W'ojna wiatowa znów uczynia aktualnemi odwieczne za-

gadnienia, na które ju tym razem nie uczeni tylko, ale szerokie

masy spoeczne pragny mie odpowied. Co jest warte prawo
midzynarodowe, jeeli ono wogóle jest prawem? Jaki jest sto-

sunek Prawa do Wojny? Czy jest moliw i podan taka orga-

nizacja stosunków midzypastwowych, któraby pooya kres
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wojnie, albo przynajmniej zmniejszya do mini m u m jej prawdo-
podobiestwo?

W niewielkiej rozmiarami broszurze prof. A. Peretiatko-
wicza p. t. Wojna a idea prawa, znajdujemy objektywne, niezmiernie

jasne przedstawienie dwu zasadniczych stanowisk, z których roz-

waane byo dotychczas w nauce zagadnienie uprawnienia pastwa
do wypowiadania wojny. Autor rozrónia kierunek idealistyczny,

który stara si stosowa pewne kryterja prawa naturalnego (wojna
prawa i wojna nieprawa) oraz realistyczny, który albo nie uwaa za
moliwie stosów a tutaj jakichkolwiek kryterjów prawnych lub etycz-

nych, albo nawet w samej wojnie widzi dobro, zwyciski za wy-
nik wojny uwaa za usprawiedliwienie sposobu jej prowadzenia.

Autor przypomina tez pisarza pruskiego, A. Lassona: Wynik wojny
jest zawsze sprawiedliwym, prawdziwym sdem boym. Prawo
najwysze, ostateczne, ley w mieczu. Sabi ulegaj silnym, co nie

oznacza... nic innego, jak e bezprawie ulega prawu, czyli mniej

uprawnione bardziej uprawnionemu." Trafnie konkluduje prof. P.,

e jakikolwiek sd w tym przedmiocie ostatecznie opiera si na

pierwiastkach irracjonalnych, na przedwiadczeniu wewntrznem.
na ogólnym pogldzie na wiat. „Wyboru punktów wyjcia doko-

nywa nie tyle intellekt, ile wola" (14).

Wobec dalszego zagadnienia: czy wojna jest wogóle dopusz-

czalna z punktu widzenia idei prawa, indywidualizm (waciwie
personalizm) ma odpowied prost: stawiajc najwyej dobro je-

dnostki, wystpuje bezwzgldnie przeciwko wszelkiej wojnie, jest

pacyfistyczny, dy do utworzenia organizacji midzynarodowej,
nawet ponadpastwowej; autor susznie zalicza tu liberalizm i so-

cjalizm — trzebaby doda: we wszystkich odmianach, a wic li-

beralizm umiarkowany i radykalizm, socjalizm reformistyczuy i re-

wolucyjny komunizm. Temu stanowisku przeciwstawia si sta-

nowisko nad-indywidualistyczne, reprezentowane przez stronnictwa

zachowawcze, dla którego istniej cele wysze i witsze, ni in-

teres i nawet ycie jednostki; dla tych celów jednostki a nawet po-

kolenia powica si powinny. „Nadindywidualistyczny punkt wi-

dzenia przejawia si przy zagadnieniu wojny w formie nacjonali-

zmu" (17), który, jak twierdzi autor, jest zawsze wojowniczo dyspo-

nowany. • Obecny wybuch nacjonalizmu doprowadzi, niejako przez

reakcj, dlo zwycistwa kierunku pacyfistycznego, do utworzeni;.:

Ligi Narodów, której organizacji powici autor roz. VI. e jednak

przewaga pierwiastku nacjonalistycznego charakteryzuje nadal na-

sz epok i oba hasa znajduj echo w duszy czowieka wspó-
czesnego, wolno spodziewa si, e dzisiejszy kompromis dopro-

wadzi kiedy do syntezy czcej interes narodowy z postulatami

prawa i sprawiedliwoci.
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Bardzo poyteczna, yczliwie od czytelników przyjta ksi-

eczka prof. P. ma take t wielk zalet, e pobudza do mylenia.

Nasuwa si np. pytanie co do stanowiska, jakie wobec poruszo-

nych tu zagadnie zajmuj kierunki demokratyczne — i zapewne
niepodobna bdzie nie uzna, e istotna demokracja jest zachowaw-
cz, e jest oparta na nad-indywidualistycznym na wiat pogldzie.

Prawdopodobnie czytelnik zechce wywietli sobie stosunek sta-

nowisk, zaznaczajcych si wobec pierwszego i drugiego z poru-

szonych, taki bliskich siebie problematów (idealizm i realizm, indy-

widualizm i nadindywidualizm), niewtpliwie bowiem zbyt prosto-

linijnym byby sd, jakoby idealistyczny punkt widzenia odpowia-

da kierunkowi indywidualistycznemu (liberalizmowi i socjalizmowi),

za realistyczny nad-indywidualistycznemu (nacjonalizmowi). Moe
analiza autorów niemieckich („Spoecznym ideaem jest zwyciska
wojna" Kaufmann) doprowadzia autora do twierdzenia, e „na-

cjonalizm i wojna — to maestwo nierozerwalne" (19). Stosunek

do wojny wie si z kwestj prawnej lub etycznej oceny wartoci
pokoju, który nigdy nie jest przecie pokojem wogóle, lecz konkret-

nym ukadem stosunków. Czy w takiej ocenie nie moe si prze-

jawi wysoce idealistyczny punkt widzenia i czy jej konsekwencj
musi by taki pogld na wojn, jak cytowane wyej Lassona i Kauf-

manna?
Mimochodem tylko zaznaczymy, e moe zbyt wiele znaczenia

przypisuje si formuce Rousseau'a, wedug której wojna jest sto-

sunkiem pastwa do pastwa. Charakter publiczny wojny
podkrelano ju przedtem (np. A. Gentilis) przedewszystkiem za
sta na tern stanowisku Koció (choby Dekret Gracjana, causa
XXIII). Pewne wtpliwoci wzbudza twierdzenie, e „stanowisko

chrystjanizmu wobec wojen nie byo i nie jest zupenie jasne i zde-

cydowane" (8). Oczywicie, w pocztkach chrzecijastwa mona
znale róne opinje i tam wanie Tostoj szuka — po amatorsku

zreszt — tego, czego mu byo trzeba do uzasadnienia jego wasnej,

rosyjskiej filozofji, tam te szukaj natchnienia drobne sekty, które

zakazuj swym wyznawcom suby wojskowej. Ale równie bar-

dzo wczenie ustalia si gboka nauka o wojnie, która stanowi

urzdow doktryn Kocioa.
Prof. Peretiatkowicz pobienie tylko móg przedstawi orga-

nizacj Ligi Narodów. Temu niesychanie doniosemu, i to zarówno
ze stanowiska teoretycznego, jak praktycznego, zagadnieniu prof.

Uniw. Jagielloskiego Micha hr. Rostworowski powici
prac p. t. Liga Narodów (odczyt wygoszony w Krakowie d. 31.

stycznia 1920 r.).

Zwizy, a nazbyt zwizy, ale doskonay rozbiór Paki u

Ligi, systematyczne przedstawienie ustroju i funkcji Ligi.

•opatrzone zostay uwagami krytycznemi których trafno (pi-
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sane byy w chwili, gdy traktat wersalski wchodzi w ycie!) wy-
kazaa dotychczasowa praktyka Ligi. Ju we wstpie znajdujemy
takie oto ujecie roli tego pierwszy raz w dziejach zjawiajcego si,
z rónemi uczuciami witanego organizmu: „Zwizek nowy, jako
organizacja o powszechnych i szerokich celach, wy-
stpuje jednoczenie z pretensj do wpywania mniej lub wicej
energicznie na kierunek woli swych czonków, t. j. pastw dotd
suwerennych. Ponad okrelon w konstytucjach budow was-
nych wadz naczelnych — wyrasta jaka, bd co bd, obca nad-
budowa, która obc by nie przestaje, mimo, e dane pastwo do
liczby czonków tego Zwizku si zalicza". Autor wykazuje, e
Liga Narodów jest rezultatem dwu procesów historycznych: roz-

woju Prawa Narodów i midzynarodowej organizacji z jednej stro-

ny, rozwoju stosunków si mocarstw wiatowych, wspózawodni-
czcych na terenie gospodarczym i politycznym — z drugiej..

Trzeba uzna za zupenie usprawiedliwion pozytywn ocen
dotychczasowego rozwoju prawa midzynarodowego, przede-

wsziystkiem za konferencji Haskich, o których, na wyrane y-
czenie prez. Wilsona, Pakt Ligi nie wspomina ani sowem. Bardzo
susznie podnosi autor zalety tradycyjnych metod, przy których
pomocy rozwijao si prawo narodów i tworzyy organizacje mi-
dzynarodowe. Z subtelnie sformuowanemi zastrzeeniami mówi
prof. R. o procesie politycznym, który doprowadzi do utworzenia
Ligi i o roli, jaka zostaa Lidze przeznaczona w dziedzinie poli-

tycznej ze szkod dla normalnego rozwoju prawnego wspóycia
midzy pastwami. „Wolno przewidywa... e Liga mie bdzie
dwie niejako dusze: jedn uniwersaln i prawnicz, drug — party-

kularn i polityczn, niezawsze kroczce temi samemi szlakami"(l3).

Autor przedstawia pokrótce genez Ligi Narodów, podnoszc
cakiem susznie, e nie wszystkie materjay, któreby mogy genez
t wyjani, s nam dostpne: z tego co wiemy o pocztkach Ligi,

sdzi naley, e najwaniejsze róda prawdopodobnie nigdy nie

zostan ujawnione. W przedstawieniu organizacji Ligi trafnie ujty
zosta stosunek równorzdnoci Walnego Zgromadzenia i Rady, co

póniej rozwój organizacji zupenie potwierdzi. Funkcje Ligi autor

grupuje w trzy kategorjeS organizacja ycia midzynarodowego,
walka z wojn, likwidacja wielkiej- wojny. Tu znowu niepodobna
nie podkreli z uznaniem uwag krytycznych Szan. Profesora co do
rejestracji traktatów- w Lidze, uwag tern kompetentniejszych, e
autor rzecz t — prawda, e przed wojn, w innej paszczynie —
studjowa i wyniki swoich rozwaa ogosi drukiem. Niepodobna
równie odmówi susznoci konkluzji, wedug której Liga wyma-
ga bdzie z naszej stromy „czujnoci wytonej i mdrej dyplo-

macji."
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Zaznaczy trzeba ulotn broszurk p. Dr. Emila Stanisawa
Rappaporta p. t. Nowe horyonty prawa midzynaro-
dowego w wietle publicystyki niemieckiej.

Autor, zaszczytnie znany pracownik na polu prawa karnego,

zada sobie trud zapoznania si z literatura niemieck, dotyczc
wojny, pokoju, prawa narodów i przyszej organizacji wiata.

Mao tam mowy o prawie narodów, bo i liczni autorowie niemieccy,

cytowani przez autora, mao na nie zwracaj uwagi. Syntez wy-
sików mylowych Niemiec widzi autor w planie wiatowej pen-

tarchji, której jednym czonkiem, niewtpliwie najpotniejszym,
ma by Mitteleuropa z Niemcami na czele. Trzeba pamita wy-
siki okupantów w celu wprowadzenia w bd opinji publicznej

w Polsce, aby zrozumie, e ogoszenie pracy p. R. byo wówczas
czynem obywatelskim; a i dzi dobrze jest przypomnie sobie, jak

w wyobrani zwyciskich Niemiec wygldaa Liga Narodów.
Interesujcym nas zagadnieniom dwie prace powici wy-

bitny prawnik p. Szymon Ru ndstein: 1) Idea Prawa
Narodów, 2) Drogi Prawa Narodów.

W pierwszej pracy autor zwalcza pogldy, odmawiajce prawu
midzynarodowemu charakteru unormowania prawnego, wyka-
zujc, e prawo moliwe jest równie w ukadzie,* opartym na

koordynacji, nietylko w ukadzie subordynacyjnym, t. j. tam, gdzie

norma prawna jest narzucona z góry, zagwarantowana przez zorga-

niozwany przymus spoeczny. Podstaw prawa midzynarodowego
widzi p. R. w idei, „samozobowizania" (Selbstverbindung
Jellinka), któr uwaa za wspóln zarówno ukadowi subordyna-

cyjnemu jak koordynacyjnemu, podnoszc, e rozkaz pastwa,
skierowany do obywateli, wie take pastwo: uwaga zupenie
suszna nietylko w stosunku do pastwa prawnego, ale take abso-

lutystyczno-policyjnego, gdzie to zwizanie pastwa wasnym roz-

kazem stanowio jedyn rkojmi praw jednostki wobec pastwa,
Na zarzut, e normom prawa midzynarodowego brak sankcji,

odpowiada autor, e surogatem zorganizowanego przymusu jest

samopomoc, która bynajmniej nie kóci si z ide prawa (35). Denie
do podporzdkowania unormowa midzynarodowych kategorjom
subordynacyjnym jest sprzeczne z podstaw stosunków midzyna-
rodowo-prawnych, któr jest posuszestwo pastwa dobrowolnie

przez siebie przyjtym normom. Wzajemna zaleno wolnych
i rónych wobec prawa czonków spoecznoci midzynarodowej,
porozumienie oparte na solidarnoci ustpiby musiay przed za-

lenoci bezwzgldn, poddaniem z jednej strony, panowaniem,
zwierzchnictwem — z drugiej. Wyczerpujce swoje wywody autor

popiera interesujc argumentacj, która sprawia, e ksieczk jego

z zaciekawieniem przeczytaj ci nawet, co z problematem prawa
Midzynarodowego ju si zetknli.
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W dwa lata póniej p. R. wydal drug prac powicon za-

stosowaniu podstaw teoretycznych organizacji midzynarodowej
wedug pomysów, które miay póniej przybra konkretne ksztaty
Ligi Narodów. Ouantum mutatus ab i 1 1 o! Talent autora

odnajdujemy w pomysowej argumentacji, natomiast tyzny
zdrowego, na znajomoci ycia opartego sadu szuka musimy
w zastrzeeniach korygujcych susznie nieomal kade twier-

dzenie. Za podstaw polityczn swej pracy wzi autor —
o ile moemy sdzi — projekt H. N. Brailsforda, o którym dalej.

Pragnc udowodni konieczno i moliwo „stworzenia takich

zapewnie, czy to psychicznych, czy fizycznych, które w stosun-

kach midzypastwowych odgrywa mogyby rol regulatora

wadczego , nakazujcego posuch, gwarantujcego bezwzgldn
wykonalno" (10), autor bez trudnoci wykazuje bezpodstawno
tezy niemieckiej wedug której wygrana wojna jest zawsze spra-

wiedliw. atwo byo równie dowie, e nie da si utrzyma
kracowa teorja, przypisujca pastwom prawa zasadnicze o cha-

rakterze absolutnym, widzca w tych prawach nieledwie jakie
byty niezalene; ale z tego nie wynika, aby uznanie wzajemne
pewnych zasadniczych praw pastw nie byo konieczrfe: to nie te-

orje jakiego wybujaego poczucia potgi i niezalenoci pastwo-
wej, ale dowiadczenie doprowadzio do koniecznoci przy-

znania sobie nawzajem przez pastwa pewnego zakresu mocy
i wolnoci, bo tylko pod tym warunkiem moliwe s normalne
stosunki midzypastwowe. Jakkolwiek bdziemy te prawa na-

zywa, grupowa, systematyzowa, wanem jest jedynie to, e
w pewnym zakresie, w pewnych kierunkach pastwo jest jedynie

sdzi swego postpowania. Z obaleniem teorji zwierzchnictwa

pastwowego byo nieco trudniej, cho i tutaj autor posuguje si
tym samym sposobem, polegajcym na zwalczaniu teorji w jej

skrajnym, przesadnym, wic dajcym si atwo atakowa wyrazie.

P. R. zwalcza zwierzchnictwo jako „wito", jako wyraz kultu

siy, zwalcza „lep wiar w bezwzgldno zwierzchnictwa",

wreszcie pisze si na sowa teoretyka socjalizmu, dzi kanclerza

Austrji, Rennera (Springera, Kamera, Synopticusa): „uwicona
moc zwierzchnictwa pastwowego blednie przed prawdziwemi
potgami czasu, t. j. przed wglem, elazem, zboem i bawen" (36)

Rozumujc z t sam cisoci, zapewne p. Renner mówi sobie

nieraz: co mi po zdolnoci prawnej, co po zdolnoci do dziaa
prawnych, skoro dziki spoecznemu podziaowi pracy jestem na

kadym kroku od kogo zaleny? Mieszanie kategorji rónych
porzdków, prawa i faktu, analogje stosunków midzynarodowych
do wewntrznych nie pomog zmieni tej prawdy, e teorja

zwierzchnictwa jest wyrazem dowiadczalnie stwierdzonej ko-

niecznoci, bdcej zaoeniem stosunków midzypastwowych.
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a nic nie uprawnia do przypuszczenia, nawet pierwsze dowiad-
czenia Ligi Narodów, aby miao by inaczej w dajcej si z pewnem
prawdopodobiestwem przewidywa przyszoci.

Dalej autor obszernie uzasadnia twierdzenie, e^riemasz takiej

treci, której nie monaby uj w form normy prawnej (16, 29),

dodajc zastrzeenie, e oczywicie trzeba si liczy z poczuciem

prawnem danego spoeczestwa i danej epoki. To wszystko po to,

aby udowodni, e wszelkie kategorje stosunków midzynarodo-
wych mog i musz by uregulowane przez obowizujce dla

wszystkich pastw normy prawne a przynajmniej e wszelkie spory

winny by zaatwiane drog przewodu legalnego. Dostaje si przy

tej okazji tym, co rozróniaj kwestje dajce si rozstrzygn na

podstawie przepisów prawa midzynarodowego i takie, których

niepodobna sprowadzi do formuki prawnej. Nam si wydaje

korzystniejszem dla prawa midzynarodowego lojalnie stwier-

dzi, i s wypadki, do których rozstrzygnicia to prawo nie daje

podstawy i nie wida aby w przyszoci miao by inaczej. Nie

pomoe powoywanie si na rozum i racjonalno ani na analogj

z anglo-sask euity: w stosunkach midzynarodowych, w prze-

ciwiestwie do wewntrznych, niepodobna znale „trzeciego nie-

zainteresowanego i bezstronnego", któryby z dostatecznym autory-

tetem wymierza sprawiedliwo, ani — przedewszystkiem —
wspólnego poczucia prawnego, ani wreszcie wspólnego najwy-
szego dobra, w imi którego zawsze jest moliwe porozumienie

i powicenie pojedynkowych poytków. Daremnie cytowany
przez autora abbe St. Gregoire woa, e interes narodu powinien

by podporzdkowany „ogólnemu interesowi rodziny ludzkiej".

Jak skonne s pastwa i narody utosamia swój interes z inte-

resami ludzkoci! Idc konsekwentnie naprzód, musia autor

zwalcza klauzul rebus sic stantibus (28), któr z takiem

powodzeniem uzasadnia w poprzedniej pracy, broni majoryzacji

w stosunkach midzynarodowych i wystpowa przeciwko zasadzie

równoci wielkich i maych pastw, przeciwko „nominalizmowi".

w imi „prawa ywego", tworzonego przez wielkie mocarstwa.

"Wreszcie powici autor dusze rozwizania sprawom organiza-

cyjnym, midzy niemi za zagadnieniom sdownictwa rozjemczego

i postpowania pojednawczego, majcym sprowadzi zatargi wszel-

kiego rodzaju do „bezpartyjnych ocen intelektualnych".

Próba teoretycznego uzasadnienia tego „wielkiego ekspery-

mentu" (Hymans) jakim jest Liga Narodów, próba, dokonana przez

prawnika duej miary, jest interesujca, nawet gdy si rzeczy nie

moga doprowadzi do poytecznych wyników. Naley si p.

Kundsteinowi wdziczno za to, e przedstawi nam najpowaniej-

sze argumenty pro, i e z niezaprzeczon wol objektywnoci po-

czyni zastrzeenia, przemawiajce—pomimo w szystko— c o n t r a;



60 II.. Przegld pimiennictwa *

zbyt wiele bowiem pisze si o Lidze ze stanowiska politycz-
nego, zbyt mao dotychczas ze stanowiska prawnego. Tein-
bardziej trzeba aowa, e jzyk i styl obu prac niesychanie oder-
wany, powielabym: przeintelektualizowany, zniechca moe
do ich czytania ludzi nie lubicych wysiku.

Inny zgoa charakter nosi praca Dra. Oskara Haleckiego r

prof . Uniwersytetu warszawskiego, p. t. Liga Narodów..
Jest to wykad i objanienie, naogó poprawne, artykuów

Paktu Ligi. Gdyby autor by na tern poprzesta, byby da czy-
telnikowi polskiemu rzecz istotnie poyteczn, bowiem dotychczas
obszerniejszego opracowania Paktu nie posiadamy. -Niestety,,

autor nie zadowoli si objektywnem przedstawieniem ustroju

i atrybucji Ugi, zapragn da ich krytyk, formuowa postulaty,

przepowiada drogi rozwoju. To wszystko byoby zupenie upraw-
nione, gdyby nie to, e autor staje na stanowisku, którego adn
miar za naukowe uzna nie mona, bo na stanowisku popularnego-

pacyfizmu, który najwysze dobro widzi w pokoju, a rodek do
jego osignicia — w ustanowieniu Nad-pastwa. W ten sposób
ksika £taa si te — zapewne nie bez wiedzy i woli autora —
dzieem propagandy na rzecz dobrze nam znanego programu poli-

tycznego. Nawet tak pojta praca, o ile chce zasugiwa na miana
powanej propagandy, musi si jednak liczy z obiektywnie stwier-

dzonemi danemi odpowiednich dyscyplin naukowych. Autor nic

jest prawnikiem — i to mogoby go tumaczy; jednak i w historji,

która jest przecie jego specjalnoci, móg by, powinien by, na-
potka znaki ostrzegawcze.

Uwaajc za pusty przesd udzielno pastwow, prof. H.

zdaje si nie spostrzega, i jest to teoretyczne ujcie czego bardzo*

realnego, majcego swe gbokie uzasadnienie w wielowiekowej pra-

ktyce stosunków midzJynarodowych. i e nie zapowiada w tym
wzgldzie istotnej zmiany, bo nic nie zapowiada przemiany
natury ludzkiej. Budujc swoje nad-pastwo na wzór dzisiejs/A

pastwa konstytucyjnego, t. j. opierajc si na zasadzie podziau
wadz, autor nie spostrzega zapewne, e musiaoby to doprowadzi
do ruiny niezmiernie 'zoonego mechanizmu konstytucyjnego we
wszystkich pastwach. W Zgromadzeniu Ligi autor widzi przyszy
stay organ prawodawczy; trybunay Ligi bd sdzi na podstawie
kodeksu midzynarodowego wszystkie spory nietylko midzy pa-
stwami, ale czsto nawet wewntrzne spory, np. wynikajce na
gruncie praw mniejszoci. Za co do Rady i Sekretarjatu, to>

„w miar zanikania lepej wiary w rzekomy dogmat suwerennoci
(sic!) pastwowej, charakter wykonawczy tego jak gdyby Rzdu
midzynarodowego stanie si coraz bardziej realnym.... Rola Rady
bdzie gównie kierownicz, analogiczn do roli naczelnika pa-
stwa w yciu poszczególnych narodów, a techniczn stron wy-
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Ijonanie obejmuje... inny organ Ligi, które wbrew skromnej nazwie

ju dzi si do tego sposobi": Sekretariat Ligi (54). Powtarzajc —
chc przypuszcza, e z ca wiadomoci rzeczy — dania, wy-
suwane na rónych zjazdach towarzystw propagandy na rzecz Ligi

Narodów, autor domaga si, aby w mianowaniu delegatów do

Zgromadzenia Ligi bray udzia parlamenty, aby departamenty

Sekretariatu utrzymyway bezporednie stosunki z odpowiedniemi
ministerstwami w kadem pastwie (podobna uchwaa zapada
nawet w Genewie, ale skazana jest na pozostanie na papierze)

i t. d. — a przecie kady z tych postulatów godzi w zasad podziau
nietylko funkcji, ale, co najwaniejsza, i odpowiedzialnoci
pomidzy róne organy pastwowe. Autor propaguje myl, aby
wszystkim mniejszociom, a wic w praktyce zapewne kadej je-

dnostce, zaliczajcej si do jednej z tych mniejszoci, otworzy
drog skargi do Ligi (139), uwaajc, e mieszanie si Ligi w we-
wntrzne sprawy pastw bdzie odtd naturalnym wyrazem soli-

darnoci midzy pastwami (81), a zdaje si nie dostrzega ogromu
•doniosych, a niezmiernie delikatnych kwestji, wicych si choby
tylko z zagadnieniem procedury. Bez cienia wtpliwoci roz-

prawia o kodeksie midzynarodowym, armji midzynarodowej,
walucie midzynarodowej, ba! pragnby nawet odda Lidze wpyw
na ycie duchowe narodów (uniwersytet midzynarodowy, „ency-

klopedia wiata" która miaaby urzdnikom Ligi dostarcza nie-

zawodnych informacji o wszystkich sprawach wszystkich narodów,
midzynarodowe biuro dla (sic!) spraw nauki, nawet midzynaro-
dowa komisja wychowania (158), oczywicie w duchu ideaów Ligi).

Rozwój Ligi ma i w kierunku tego wszystkiego, jako w kierunku

koncepcji konsekwentniejszej, prawnie cilejszej, a ideowo
gbszej (7). Tu i owdzie trzeba podnie niedokadnoci, np. gdy
autor mówi, e opozycja Stanów Zjednoczonych przeciwko dzieu
Wilsona tumaczy si powodami osobistemi (15), albo gdy pisze, e
przy mianowaniu urzdników Sekretariatu nie trzymano si ad-
nego klucza narodowociowego, lecz poszukiwano ludzi „silnie

przejtych duchem midzynarodowym" (57) i t. d.

Bez widocznego powodu uderzy autor w ton patetyczny, po-
dajc jako argument „nie do odparcia" na rzecz Ligi Narodów: e
jest ona jedynym rodkiem przeciwko mordowaniu si nawza-

,

jem (166), ostatni prób ratunku wiata (174). Trzeba wierzy w Li-

g, zwalcza sceptycyzm i egoizm narodowy (167); Polaków autor

zaklina na zgubne skutki liberum vet o.... Dowiadujemy si
wreszcie, e Liga jest chrystjanizmem zastosowanym do ycia
midzynarodowego, e jej sekretarz jeneralny jest katolikiem i brak
tylko Stolicy Apostolskiej, aby Królowa Niebios i Królowa Korony
Polskiej wzia Lig bez zastrzee pod swoj opiek.

Sumienno sprawozdawcy nie pozwolia nam tych szczegóów
pomin.
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Aby pozwoli czytelnikowi zrozumie niektóre szczególnie

charakterystyczne cechy polskiej literatury Ligi Narodów, naley
powici nieco uwagi ksice autora angielskiego, Henryka
N o e 1 a Br a i 1 s f o r d a, wydanej take po polsku p. t. L i g a N a-

rodów.
Ksika ta zostaa przeoona i wydana bezimiennie, staraniem

grupy „Moda Europa", która ma bratnie organizacje w wielu

krajach Europy Zachodniej. Do jej wydania po polsku skoniy
grup N. E. fakt, e p. H. N. Brailsford ze zdumiewajc przenikli-

woci przewidzia nieomal do najdrobniejszych szczegóów organi-

zacj Ligi Narodów, oraz jego szczególnie yczliwe stanowisko

wzgldem sprawy polskiej. Ksika bya pisana w roku 1917, wic
podczas wojny; jej autor reprezentowa kierunek pokoju za wszelk
cen, wojny bez zwycistwa i bez anekcji, natychmiastowego

przyjcia Niemiec do Ligi, dowodzi przytem, e Niemcy maja

wszelkie podstawy, eby t wojn uwaa za obronna, e s poko-

jowo usposobieni i ich przywódcy szczerze pragn Ligi Narodów.
Dodawszy do tego sympatj do liberalnej Rosji, reprezentowanej

przez p. Milukowa, nie zdziwimy si, e Polska pana B. skada si
miaa z czci Kongresówki („etnograficznej") i "Galicji Zachodniej.

To pastwo korzystaoby z Gdaska, jako wolnego portu, i miaoby
zapewnion wolno eglugi po Wile. Niepodlego wikszoci
Polaków jest waniejsza, ni naleganie na zjednoczenie za wszelka

cen. W przedmowie pisanej do polskiego wydania (1919 r.) przy-

znaje autor, e jego ówczesne przewidywania co do zjednoczenia

Polski robi dzi wraenie zbyt niemiaych, ale nie wida bynaj-

mniej, aby mu ten obrót rzeczy sprawi choby najmniejsza satys-

fakcj: p. B. pozosta przy swoich pogldach co do tego, co byoby
dla Polski dobre, i dzi jedyn drog ratunku dla Polski, tak rónej
od tej, któr propagowa, widzi w Lidze Narodów.

Tyle co do drugiego powodu wydania „Ligi Narodów". Pierw-

szy istotnie zasuguje na uwag, bowiem w ksice angielski,

autora znajdujemy nietylko gotowa, nawet w szczegóach opisana,

organizacj, która z nieznacznmi zmianami staa si póniej Lig Na-

rodów, ale znajdujemy cenne wyjanienia, pozwalajce nam zro-

zumie niejedno z Paktu Ligi i niejedno z polityki Ligi. Tyle tylko,

e nie jest to z pewnoci rzecz przenikliwego przewidywania:

p. B. naley do tych kó midzynarodowych, które zaprojektoway
organizacj Ligi i przeprowadziy kampanj celem jej narzucenia

przy tej rzeczywicie jedynej sposobnoci, jak byo zakoczenie

wojny i uoenie warunków pokoju. Dla charakterystyki stano-

wiska, jakie zajmuje autor (stanowiska politcznego, bo i ksika jest

dzieem politycznem, nie prawniczem), zaznaczamy kilka szczegó-

ów. A wic rola kierownicza w Lidze przypa powinna wielkim

mocarstwom; ciao wykonawcze powinno skada si z przedsta-
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wicieli Anglji, Francji, Woch, Niemiec, Austrii, Rosji, Stanów Zj.

i Japonji. Jednem z gównych zada Ligi jest rozbrojenie; wszake
nikt nie bdzie móg domaga si zmniejszenia floty angielskiej lub

zmiany obecnego stosunku si morskich, gdy rzd W. Brytanji

owiadczy, e oddaje sw si zbrojn morsk na usugi Ligi. In-

nem wanem zadaniem jest wolno handlu, zniesienie przegród go-

spodarczych, równe traktowanie dla wszystkich; stosunek W. Bry-

tanji do jej posiadoci zamorskich ma by traktowany wyjtkowo.
Dalszcm wanem zadaniem Ligi jest opieka nad wszelkiemi mniej-

szociami narodowemi; w Palestynie mniejszo ma nawet utwo-

rzy pastwo trwale zneutralizowane, któreby zapewnio bezpie-

czestwo kanaowi Sueskiemu. Celem wyrzucenia bez aneksji Tur-

ków z nad cienin, najlepiej byoby stolic Ligi uczyni Konstanty-

nopol, który wraz z okrgiem po obu brzegach cienin utworzyby
wolne pastwo pod egid Ligi. Jest prawdopodobne, e posiadoci
angielskie, pomimo wszelkiego nacisku ze strony rnetropolji, nie

zechc odda Niemcom okupowanych kolonji i ogosz ich aneksj;
w takim razie, poniewa Niemcy bez kolonji absolutnie obej sic

nie mog, naleaoby przekona Belgje, aby ustpia im Kongo,

z którem ma tylko niepotrzebny kopot, oraz Francj, by ustpia
im ssiednie posiadoci kolonjalne, które s dla niej jedynie ci-

arem; to wszystko za odpowiedniem wynagrodzeniem.

Jeeli dodamy f— co zostao podniesione w przedmowie pol-

skich wydawców — e p. B. jest zwolennikiem „umierzania" an-

tagonizmów narodowych przez federacje, to zrozumiemy moe, jak
rol odegra w Polsce p. H. N. Brailsford, jego ksika i repre-

zentowany przeze obóz. Gdyby nie broszura prof. Rostworow-
skiego, musielibymy powiedzie, e dzi jeszcze w naszem pi-

miennictwie prawniczem nie uwydatnio si samodzielne polskie

wzgldem Ligi Narodów stanowisko.

Dr. Bohdan Winiarski- (Pozna).

Akty i dokumenty dotyczce sprawy granic Polski na konferencji

pokojowej w Paryu (1918—1919), zebrane i wydane przez Sckre-

tarjat generalny delegacji polskiej, Cz I, Program terytorjalny
- delegacji, Pary, 1920, str. 133. — Tre: 1 Memorjal w Sprawie
Polskiej, zoony przez R. Dmowskiego ambasadorowi rosyjskiemu

[zwolskiemu w Paryu w kwietniu 1916 roku, II Nota, zoona
przez R. Dmowskiego po rozmowie podsekretarzowi do spraw za-

granicznych A. J. Balfourowi w marcu 1917 roku. w sprawie granic

Polski, III Memorjal R. Dmowskiego o zagadnieniach Europy
rodkowej i Wschodniej, wrczony A. J. Balfourowi przed jego

wyjazdem w misji urzdowej do Ameryki i wydrukowany na-

stpnie w lipcu 1917 r. w Londynie, IV Memorjal zoony przez

R. Dmowskiego prezydentowi Stanów Zjednoczonych W. Wilso-
nowi dnia 8 padziernika 1918 r. w Waszyngtonie wraz z czterema
mapami, V i VI Sprawa granic Polski w Komitecie Narodowym
Polskim, VII Nota Delegacji Polskiej w sprawie granicy zachód-
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niej Polski, zoona przewodniczcemu komisji dla spraw polskich
konferencji dnia 28 lutego 1919 roku, VIII Nota Delegacji polskiej

w sprawie granicy wschodniej Polski, zoona przewodniczcemu
komisji dla spraw polskich dnia 3 marca 1919 r.

De L o u t e r J., Le droit international public positif, 2 vols., New York,
1921, str. 576.

Fauchille Paul, Traite de droit international public, t. II (Guerre
et Neutralite), Paris, 1921, Rousseau.

Hadjiscos D. N., Les sanctions internationales de la Societe des
nations, Paris, 1921, Giard, fr. 21.

Merignac A. et Lemonon T., Le droit des' gens et la guerre de
1914— 1918, 2 vol., 1921, fr. 50.

Mettetal, La neutralite et la Societe des nations, 1921, fr. 10.

Sottile Antoine, Natur juridiue de la neutralite a titre permanent,
Catania, 1920.

Borah William E., The league of nations, Indianapolis, 1921.

Butler Geoffrey Sir, Studies in statecraft, Cambridge, University Press,
str. 138.

C a n f i e I d George and Dalzell George, A manua of the principles
of Admiralty Law. With a summary of the navigation laws of

the United States, 1921, str. 315.

Dickinson Edwin, The euality of states in international law, Cam-
bridge, 1921.

G a r n er J. W., International Law and the World War, 2 vols., London,
1920. ;

(Harley John Eugene, The League of nations and the new interna-
tional law, Oxford, 1921, str. 187.

Oppenheim L., International Law, 3 ed., edited by Ronald F. Rox-
bourgh, London, 1920, Vol. I: Peace.

Pici otto Cyril, The British yearbook of international law, 1920—21,
London, 1921, str. 292.

Pollard F. L., The international peace year book 1921, London,
str. 168.

Wambaugh Sarah, A monograph on plebiscites, with a collection

of official documents, New-York, 1920.

Mirabelli Andrea Rapisardi, II principio deli uguagalianza giurdica
(legli stati, Catania, 1921.

K e 1 s e n Hans M. Prof. Dr., Das Problem der Souveranitiit und die

Theorie des Vólkerrechts, Beitrag zu einer reinen Rechtslehre, Tii-

bingen, 1920.

Kraus Herbert Prof. Dr., Vom Ween des V61kerbundes, 1920, str. 63.

M e u r e r Christ Prof. Dr., Die Grundlagen des Versailler Frieden und
der Vólkerbund, Wiirzburg, 1920, str. 159.

Nippold Otfricd, Deutschland und das V61kerrecht, Zurich, 1920,

str. 255.

Sc ho Iz Franzj Privatetgerrtum im besetzten und unbesetztem Feindes-
land unter besonderr 1'crucksichtigung des Weltkrieges, Berlin,

1919, Liebtnann.
S t r u p p Karl Dr., Das vólkerrechtliche Delikt, Berlin, 1920, str. 223.
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Verdross Alfred Dr., Die volkerrechts\vidrige Kriegshandlung und
Strafanspruch der Staaten, Berlin, 1920, str. 116.

Ycrdross Alfred Dr., Grundlagen und Grundlegungen des Vólker-
recht, 1920.

5. Prawo kocielne.*)

Grabowski Ignacy X. Dr. Prawo kanoniczne wedug no-
wego kodeksu, Lwów, nakadem „Przegldu teologicznego",

1921, str. 439.

Po dziele ks. Juljana Mynarczyka „Prawo kocielne wedug
kodeksu Piusa X." (tom I: prawo osobowe, Sandomierz, 1918), b-
dcem waciwie parafraz kodeksu w polskim jzyku, jest dzieo
X. Grabowskiego wyczerpujcym komentarzem kodeksu prawa
kanonicznego. Uatwi dzieo to poznanie tego tak wanego prawo-
dawstwa, tern wicej, e kodeksu wspomnianego nie wolno chwi-
lowo na inne przekada jzyki." Nie kady za laik na tyle jest

biegy w acinie, aeby móg czyta kodeks prawa kanonicznego
bez sownika. Dalej suy moe za podstaw do opracowania
prawa kanonicznego wogóle, a polskiego w szczególnoci, gdy
autor potrca o nie w kilku miejscach. Szkoda, e autor nie po-
ruszy wcale, albo tylko pobienie kilka bardzo wanych punktów,
jak np. kwestji udzielnego pastwa dla Ojca w., patronatu, tak

zwanego maestwa cywilnego.

Historja np. patronatu, powstania patronatu jest tylko wspo-
mniana, a potrzebowaaby ze wzgldu na czasy teraniejsze bardzo
dokadnego opracowania, co móg autor w osobnych uczyni przy-
pisach.

Stan. Szczaniecki, (Pozna).

B. Dzia ekonomiczny.

1. Teorja ekonomji pol., historja nauki ekonomji, specjalne rozprawy
teoretyczne, encyklopedie, podrczniki.

Ludkiewicz, Z., Polityka agrarna, wyd. IV zmienione i rozszerzone.
Pozna, Ksigarnia w. Wojciecha, 1921. 8* str. 598.

*) W zeszycie IV-tym za 1921 r. bdnie wydrukowano:
na str, 694 wiersz ostatni zamiast „wstpu" powinno by ,,ustpu",
na str. 695 wiersz przedostatni zamiast (169—226) powinno by (169—189).
na str. 696 wiersz 33-ci skreli 480—50, wiersz 34-ty zamiast 254 powinno

by 354, wiersz 35-ty zamiast 97—89 powinno by 97—98.

na str. 697 wiersz 8-my zamiast 46 powinno by 43.
na str. 698 wiersz 20-ty zamiast iuris dictionis powinno by iurisdictionis.
na str. 698 wiersz 20-ty zamiast eri powinno by veri.

na str. 698 wiersz 20-ty zamiast assiuatos powinno by assignatos.
na str. 699 wiersz 3-ci zamiast officis powinno by officiis.

na str. 699 wiersz 34-ty zamiast „rozdziau". „O stosunku" itd. powinno
by „rozdziau": ,,0 stosunku" itd.

na str. 700 wiersz ostatni zamiast „nie moe" powinno by „nie moe si".

5
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Gr-eef, Guillaume de, L/economie sociale d'apres le methode
historique et au point de yue sociologiue. Bruxelles, Office de
Fublicite.

J n urn, Al., Precis d
4economie politiae. Paris, Felix Alcan, ioji.

i6° .195 D-

Lescure Jean, prof., La baisse des prix et' ses problemes. Paris,

L. Tennin, 1921. 8" 75 p.

Noga-r o, Bertrand, prof., Traite elementaire d'economie poli-

tique. 2-e edition. cevue et augmente des elements d'economie
politiue. Paris. Giard, 1921. 8" VI -4- 3"i P-

Chapman n, Sydney John, Outlins of political economy. New
York. Longmans. 16 + 463 p.

Jones W.. Capital and labour. Their dtities and responsabilities,

London, King. 8° 176 pp.
Kirkaldy, A. W., M. A., pro f., Wealth its produktión and Distri-

bution. London, 1920, Methucn et Co. 147 S.

M a c i v e r, R. M. The elements of social science. London Methuen.
Williams, James M i c k c 1, The foundation of social science.

New York, Knopf. 8" 404 p.

Bishoff, Ernst, Dr. m e d. et p h i 1., Dic geistigen Krafte im
Wirtschaftsleben imd ihre Erforschung. Wirtschaftspsychologi-
sche Aufsatze. Hamburg, 1921 in 8" 67 str.

Budge, Siegfried, Der Kapitalprofit. Eine kritischc Untcrsuchung
unter besonderer Beriicksichtigung der Theorie Franz Oppenhei-
mers. Jena, Fischer, 1921. 8

U NI + 155 ss.

H a n d w ó r t e r b u c h der Sta a t s w i s s.e nschaften, 4 A u f 1.

hrsg. von L. Klster, A. Weber, Fr. Wieser. Lfg. 2 (Bd. 1 s. 97—192),

Jena Fischer, 1921.

Schmidt Max, Prof. Dr., Der soziale Wirtschaftsprozess der
Menschheit. (Grundriss der ethnologischen Yolkswirtschaftslelire
Bd. 2). Stuttgard, Ferd. Enke, 1921. 4 VI] + 226 str.

Weber, Max. (irundriss der Socialókonohlik, II ( Abt.: Wiftschaft
und die Gesellshaftj I Dic Wirtschaft und dic gesellschaftlichen
Ordnungen und Michte. I Tcil. Tiibingcn, 1921. VIII + 180 str.

2. Historja gospodarstwa spoecznego.

(i r o decki Roman. Mincerze w wczeniejszem redniowieczu
polskiem. (Rozprawy w*ydz. hist. filozoficznego Pol. Ak. Urn.

t. 63 nr. 2), Kraków 1921, str. 54.

Ju od do dawna byo to witadomem, i mincerze we wcze-
niejszem redniowieczu, t. j. do wieku XIII wcznie zajmowali

w ustroju skarbowoci polskiej szczególnie wybitne stanowisko;

lecz dopiero obecnie, dziki wymienionej pracy^Dr. Gródeckiego
sprawa ta zostaa bardziej wyczerpujco wyjaniona. Nie ograni-

czali si mincerze w owych czasach do samego bicia i puszczania

w kurs nowej monety, lecz ponadto wykonywali cay szereg innych

funkcyj; jako zarzdzajcy sprawami menniczemi uzyskali prawo
jurysdykcji w tych sprawach; wykonywali j przedewszystkiem na
targach, a w zwizku z tern z biegiem czasu, przynajmniej w nie-
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których dzielnicach, rozszerzyli swa sdow kompetencje na inne

sprawy targowe n. p. faszerstwo miar i wag. Dalej wystpuj
mincerze jako poborcy uiszczanych w pienidzach ce, oraz przy-
najmniej niektórych podatków, a wreszcie jako zarzdcy monopo-
lów skarbu ksicego.

Autor staraj si w swojej pracy uwzgldni moliwie wszyst-
kie sfetfy dziaalnoci mincerzy; w pewnych szczegóach idzie by
moe w swoich wywodach nieco za daleko; w kadym razie nie-

które pogldy bd musiay by jeszcze dokadniej uzasadnione, za-

nim beda mogy by uznane za trway dorobek naukowy. Powane
wtpliwoci nasuwa monopol spirytusowy panujcego w w. XII

i XIII, który mia by zarzdzany przez mincerza, a którego ist-

nienie obieca autor udowodni w osobnej rozprawie.

Jeszcze wiksze wtpliwoci nasuwaj „jatki misne, które

zdaniem autora — te naleay do rezerwatów ksicego skarbu";

upastwowienie wyrobu i handlu misem w XII i XIII wieku,
wobec bardzo jeszcze niedonej ówczesnej administracji, brzmi zu-

penie nieprawdopodobnie, wiemy bowiem na jakie trudnoci natra-

fiaa reglamentacja obrotu misem w czasach wojennych. R.

Królikowski Janusz Najstarsza polska ksika o pszczel-

nictwie. (Ksinica zamojska tom 15), Zamo 1921. str. 22.

W wydawanej przez Stefana Pomaraskiego „Ksinicy Za-
mojskiej", która tak dobitnie wiadczy o rozbudzeniu si ycia umy-
sowego na naszej prowincji, tomik 15 powicony jest najstarszej

polskiej ksice o pszczelnictwie, opracowanej przez Walentego
Kackiego. a wydanej po raz pierwszy w Zamociu w r. 1614, po-

wtórnie w Rakowie w 1631, a trzykrotnie przedrukowywanej w XIX
stuleciu. Powstaa ona z instruktarza gospodarczego przeznaczo-
nego dla urzdników dóbr komarzeskich, znajdujcych si wów-
czas w posiadaniu Jana Ostroroga, który równie napisa wstp do
niej; a.czy si ona cile z literacko-agronomicznemi pracami ostat-

niego („O psach goczych" — „Mylistwo" ,— „Kalendarz gospo-
darski").

Oprócz podania treci broszury Kackiego poda nam autor

szereg wiadomoci o autorze omawianej broszury i ogólnych wa-
runkach wród których broszura powstaa; tu jednak nie wszystkie
informacje s do cise; na str. 5 czytamy „jak rok dugi spawiano
Wis galary, pene gsiorów miodu i krgów wosku", tymczasem
wiadomo, e zim spaw si nie odbywa, a z rejestrów celnych ko-
mory wocawskiej wydany przez Kutrzeb i Dud wiemy, e
spaw wosku, a zwaszcza miodu by w XVI w. bardzo nieznaczny;

na 17 sezonów spawnych o wosku czytamy tylko w 11 w których

spawiono ogóem 7.409K kamieni; miód za wymieniony jest je-

dynie w 4 rejestrach w iloci 48 beczek. R.
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G s i o r o w s k a N a t a 1 j a, Polska na przeomie ycia gospodarczego

(764—1830). Bibljoteka Skadnicy nr. 4. Warszawa b. d. str. 160.

Gródecki Roman, Polityka mennicza ksit polskich w okresie

Piastowskim. (Odb. z ,,Wiad. num.-arch. nr. 1—6, 1921). Kra-

ków .1921, str. 36.

Kreczmar Micha, Kwestja agrarna w staroytnoci. Bibljoteka

Skadnicy nr. 3. Warszawa b. d. 16 , str. 81.

Dbkowski Przemysaw, Stostmki narodowociowe ziemi Sanockiej

w XV stuleciu. (Odb. z ,,Przew. nauk. i lit.")- Lwów, 1921 str. 24.

See Henr i, prof., Esuisse d'une histoire du regime agrire en

Europ aux XVHI-e et XIX-c siecles. Paris, M. Giard, 1921.

in 8
U

. 276 p.

Keyser Erich, Dr., Danziger Gcschichtc. Danzig, A. W. Kafemau.
1921, 8" -235 s.

3. Nauka o zaludnieniu, polityka ludnociowa, wychodtwo.

Zaleski Stefan L. Dr., Demographie generale de la

P o 1 o g n e. Fribourg-Lausanne 1920, str. VIII + 302 oraz

liczne mapy, kartogramy i djagramy.
*

Jest to wycig z II tomu lozaskiej „Encyclopedie Polonaise'".

wydawnictwa Wydziau Narodowego Polskiego w Ameryce. Przed-

miot stanowi sam dla siebie cao i posiada znaczenie ogólniejsze,

wic susznie opracowanie to ukazao si jako odrbna publikacja.

Autor napisa sw „Demografj" dla encyklopedji, majcej za-

znajomi zagranic ze stosunkami polskimi. To przeznaczenie dziea
zadecydowao oczywicie o ujciu i przedstawieniu caego tematu.

Autor musia mie na oku szersze koa czytelników i musia si sta-

ra w przystpnej, jasnej formie zobrazowa nasze ogólne stosunki

ludnociowe, opierajc si przytem na odnonej literaturze polskiej

i istniejcych ródach statystycznych pastw rozbiorczych. Mniej

chodzio o nowe wyniki, jak raczej o zebranie ustalonych ju rezul-

tatów i o naleyt analiz bogatego materjau cyfrowego.

Trzeba przyzna, e autor z zadania swego wywiza si zna-

komicie. Rzecz c|a przedstawia w sposób zwizy i atwo zrozu-

miay, podkrela problemy waniejsze jak wzrost ludnoci, gsto
zaludnienia, aglomeracje miejskie, emigracj i naturalny ruch lud-

noci, a dalej zjawiska odnone rozpatruje na podou warunków
gospodarczych, spoecznych, politycznych i przyrodzonych i wsz-
dzie stara si doj do szerszych uogólnie i wniosków. Przez po-

równywanie stosunków naszych z zagranieznymi uatwia czytelni-

kowi zrozumienie przedmiotu. Za pomoc za dodanych do dziea

licznych map, kjartogramów i djagramów unaocznia i uprzystpnia

waniejsze dane cyfrowe.

Cc do treci dzieli j autor na 3 czci, z których pierwsza

Obejmuje Istorj ludnoci w Polsce niepodlegej, cz druga do-
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tyczy obszaru i ludnoci polskiej w 19. wieku i na pocztku 20-go.

cz trzecia przedstawia naturalny ruch ludnoci wedug pici

i wieku. Poniewa dzieo pisane byo podczas wojny, podaje oczy-

wicie daty tylko przedwojenne, zbiera je jednak w cao, zamy-
kajc niejako tern samem poprzedni, przedwojenny okres rozwoju

naszych stosunków ludnociowych i otwierajc okres nowy. Pó-
niejsze badania zagadnie ludnociowych w Polsce, dla których

nawizanie z przeszoci stanowi musi punkt wyjcia, bd miay
dziki pracy Dr. Zaleskiego zadanie uatwione i dlatego „Demo-
grafja" posiada warto trwaa.

M. N a d o b n i k, (Pozna).

I) z iewulski S t e t a n, Wyniki plebiscytu na Górnym lsku. Odbitka
z Ekonomisty. Warszawa, 1921, 8\ str. 63./

S a r t o r i u s v. W altershaus e n. A., Die Yereinigten Staatcrt ais

heutiges mul kiinftigete Einwanderungsland. (Finanz urid Volksw<
Zeitfragen, hrsg. von Schanz, Hcft 75). Stutgart (Euke), 1921,

8*, 70 ss.

W i cc hula Arthur (Ing.), Siedelungen oh.no Anzahlung und bil-

ligste Beschaffung von Lebensmitteln. Berlin, Kleinform Gesell-

schaft, 1921, in 8°, str. XVI -f 156.

4. Polityka agrarna, rolnictwo, lenictwo, ryboóstwo.

Sokoowski Witold, In. „Powojenna eksploatacja lasów
i odbudowa w Pastwie Polskiem" z kolorowan statystyczna
kart Galicji, z planami tartaków i licznemi rysunkami w tek-

cie. Kraków 1920, skad gówny: Gebethner i Wolff, str. 115.

Ksika in. Sokoowskiego skada si waciwie z 2 czci,
chocia autor tego podziau nie daje. Mianowicie 1-a cz jest to

studjum ekonomiczno-statystyczne, dotyczce omawianego tematu,
2-ga cz, nieco wiksza od pierwszej, mówi o technice budowy
tartaków i obsugujcych je kolejek, oraz o kalkulacji przeróbki

drzewa w tartaku. Omawiam tutaj tylko cz. 1- ksiki.
Autor posiada powana zasug wyzyskania materjau staty-

stycznego, zgromadzonego przez róne urzdy, jak starostwa, t. zw.
ekspozytury budowlane, inspekcje lene i t. p. Pozatem posikuje
si on statystyk ogoszon. Wogólc autor mówi o Galicji i o Kon-
gresówce.

W rozdziale 1-ym znajdujemy daty statystyczne i kartogramy,
dotyczce zniszczenia budynków. Ogóem ulego zniszczeniu

w Galicji 412 852 budynków, czyli 34,8%'), w Kongresówce za
449028 budynków, czyli 12,8%. Oczywicie zniszczenie dotyczy
gównie powiatów wschodnich obu omawianych dzielnic.

^

—

') Ogóln liczb „domów" dla Galicji podaje p. S. na 1 182382.
Jeeli chodzi o wszystkie budynki w kraju, jest to cyfra stanowczo za
maa. By moe, z tego powodu wypad tak wielki odsetek.
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W drugim rozdziale oblicza p. Sokoowski, jakie jest zapotrze-
bowanie materiau drzewnego na odbudow kraju i ile pozostaje na
eksport zagranice. Rachuje on, e na 1 budynek naley przeznaczy
35 m' drzewa tartego. Cytuje jednak zdanie „fachowców", z któ-

rego wynika, e na blisko miljon budynków potrzeba bdzie okoo
20 miljonów m3

budulcu. Sadz, e i jedna i druga cyfra sa bardzo
przesadzone. Przypuszcza naley, e na jedno obejcie gospodar-
skie (gospodarstwo wociaskie) wystarczy ogóem 30—40 m\ ma-
teriau nie tartego, nikt bowiem luksusowo odbudowywa si nie

bdzie. Z tern wic zastrzeeniem naley przyjmowa obliczenie

autora. Jego zdaniem roczne zapotrzebowanie drzewa tartego i cio-

sanego na potrzeby biece i na odbudow wynosi bdzie rocznie

w obu omawianych dzielnicach 4K> miliona m 3

, o ile odbudow roz-oy na lat 10. Na odbudow szoby z tego 2 miliony m3

rocznie.

Dalei' oblicza autor, ile obie omawiane dzielnice posiadaia drze-

wostanów, oraz ile mog dostarcza rocznie materiau drzewnego.
Jego zdaniem normalna produkcia materiau uytkowego (bez opa-

lu) wyniesie w stanie surowym 9 milionów m*, za w stanie tartym
— 4/^miljona m\ czyli akurat tyle, ile potrzebujemy. Jednake po
skóceniu na czas pewien kolei rbnoci lasów wysokopiennych na
75 lat, za lasów niskopiennych na lat 50, daoby sic uzyska nad-
wyk w wysokoci 4

a

/« miljona m" w stanie surowym, które po
przeróbce mona wywie zagranic.

Wspomina jeszcze autor o programie rzdowym, w myl któ-

rego ma by wybudowane 10 fabryk gotowych domów, obliczonych
na produkcj 2500 domów rocznie kada. Mam wtpliwoci, czy
fabryki te na tak wielk skal prowadzone, potrafiyby opanowa
trudnoci transportowe.

Na kocu omawianego dziau ksiki p. Sokoowskiego znajdu-

jemy szczegóowy wykaz tartaków w Galicji i obliczenie ich pro-

dukcji. Wynika std, e mog one zaspokoi po cakowitem uru-

chomieniu nie wicej, jak poow rocznego zapotrzebowania odno-
nej pracy w Galicji.

In. Sokoowski, opracowujc swoj ksik posiada duo
wicej materiaów, dotyczcych Galicji, ni Kongresówki. Std nie-

jednolito w traktowaniu obu tych dzielnic. Jako odbudow trak-

tuje autor tylko odbudow budynków, nie dotykajc wcale kwestji

ogólnci rekonstrukcji gospodarstw. Nasze programy odbudowy po-

winny jednak nie zapomina, e wystawienie budynków to tylko

cz ogólnej odbudowy, przytern cze bynajmniej nie najwa-
niejsza.

Stron ujemn ksiki omawianej jest to, e autor nie uwzgld-
nia zupenie Ziem Wschodnich, w stosunku do których nic posiada
widocznie adnych materjaów. Najwiksz bodaj zasug autora

jest to, e wykaza on. i nawet przy bardzo bogatem obliczaniu po-
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trzebnego na odbudow materjau drzewnego stanowi on bdzie
cz znacznie mniejsz ogólnego przyrostu masy drzewnej, ni na-

szej szerokiej publicznoci si wydaje. Niewtpliwie w stosunku

do przyrostu masy drzewnej na caym obszarze pastwa polskiego,

odbudowa bdzie pochaniaa tylko niewielki odsetek.

P r o f. Z. Ludkiewicz, (Warszawa).

Kar a S i e W i e z d r., Urzd osadniczy w Poznaniu. Pozna, Ksi-
garnia w. Wojciecha, 1021. 8°. str. 76.

Winiarski M. Dr., Groza cyfr i faktów. Bydgoszcz, I02I. 8°, str. 18.

G r e e n, F. E., A new agricultural policy. London. Parsons, 8°. 169 pp.
W" o 1 f II. \\"., Rura] reconstruction. London, Selwyn. 8°. 363 pp.
Wrightson J. and J. C. Newsham, Agriculture: Theoretical and

practical. London, ('. Lorkwood. 8°, 648 pp.

F 1 e i s,c h ni a n n, L d g a r, Das Getreidemonopol in der Shweiz. Seine

rechtlichen, wirtschaftlichen und uescliiclitlichen cirundlagen. Zii-

rich, A. Miiller, igl, 8", str. 192.

I\ 1 t t e r, Dr. Kul t, Die Einwirkung des weltwirtschaftlichen Verkehrs
anf die Lntwickelung und den Betrieb der Landwirtschaft, ins-

besondere in Deutschland. Berlin, Parey, 1921. VI -f 124 ss.

S e r i n g p r o f . D r. AL, Die Urnwiilzung der osteuropaischen Agrar-
verfassung.

5. Górnictwo, przemys, rzemiosa.
Pczewski Leon, Midzynarodowa polityka naftowa. Warszawa,

1921, Wydawnictwo ..Przegldu Dyplomatycznego", str. 4-'.

Odrodzenie przemysu i handlu polskiego, Wydawnictwo
albumowe pow. zobrazowaniu caoksztatu przemysu, handlu
i finansów Polski, pod red. Al. Jackowskiego, Tom III: Przemys
hutniczy i metalowy. Warszawa, Reklama Polska, 1921, 4°, str. 55

Capitant Henri et Paul Cuch, Cours de legislation industrielle.

Paris, Dalloz, 8°.

Cestre Charles, Production industrielle et justice sociale en Ame-
rique, Paris, Garnier, 1921, 16 , XXIX + 343 pag.

J a u c h L., Le ptrole et son industrie, Paris, Challamel.

Diemer Hugo, Industrial organization and management. Cliicago, 1921,

15+291 p.

Fabierkiewicz W., The present state of polish industries and
their prospects of development, transl. by H. E. Kennedy, London
and Edinburgh, Sampson Co. Marsto, Ltd., 1921. Warszawa,
]•:. Wende i Ska, 8°, str. 52.

G r e w W. !•'., The cycle industry. Its origin, history, and latest deve-
lopment, London, Pitman, 131 pp.

Lee J., Managment. A study of industrial organization, London,
Pitman, 8°,* 134 pp.

T h o ni a s Edward, Industry, emotion and unrest. London, Allen.
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R ii t t i m a n H. E., Die Grossbetriebsbildung irni der schweizerischen
Miillerei und ihre Okonomischen Folgen, Weinfelden, 1921, 8°,

str. 160.

Werner Georg, Die Krise in der Kaliindustrie, Berlin, Singer, 1921,
8°, str. 47.

6. Handel i komunikacje.

Biegeleisen Leon Wadysaw: „Stan ekonomiczny Ma-
opolski na podstawie bilansu handlowego". Warszawa 1921

nakadem Biura Prac Kongresowych Min. Spraw Zagranicz-

nych, stron 419.

Nowa praca p. Biegeleisena jest czwart z kolei prac, która

ukazaa si w ostatniem dziesicioleciu i powicona jest bilansowi

handlowemu czci ziem polskich.

Po „Bilansie handlowym Król. Kongresowego" p. H. Tennen-
bauma, — bilansie ziem wschodnich p. W. Bittnera, a wreszcie po
„Bilansie ziem b. dzielnicy pruskiej opracowanym przez niej pod-

pisanego zajmuje si praca p. Biegeleisena Maopolsk, to jest t
czci ziem polskich, co do której bilansu handlowego najmniej

byo danych.

Nowa ksika p. Biegeleisena choruje na t sam chorob e
tak powiem wrodzon, która cechuje wszelkie wyej cytowane
prace. Bilans handlowy oparty jest na statystyce kolejowej, gdy
brak granicy celnej midzy danym obszarem polskim a pastwem
zaborczem uniemoliwi posugiwanie si statystyk celn tj. jedyn
rzeczywicie zdoln do odzwierciadlenia bilansu handlowego oma-
wianego obszaru. Statystyka kolejowa zawiera mianowicie tak

mao zróniczkowan nomenklatur, e dokadno w ten sposób

obliczonych iloci, a có dopiero wartoci, jest nieraz wicej ni
wtpliwa. Im bardziej odlege s lata, dla których ustawiono w ten

sposób bilans handlowy, im bardziej zmieniy si warunki gospo-

darcze, tern mniejsz istotn warto przedstawiaj tego rodzaju

prace. Jeeli w dodatku materja statystyczny jest niekompletny

pod wzgldem terytorialnym (w pracy p. Biegeleisena nie mona
byo uwzgldni Galicji Wschodniej) to nasuwa si pytanie, czy

problematyczno otrzymanych danych nie przekracza tych granic,

których wymaga ciso naukowa. Pisz to nie w celu robienia

wyrzutów autorowi. — Jestem w tern pooeniu, e sam przepro-

wadziem dla b. dzielnicy pruskiej analogiczn pod niejednym wzgl-
dem prac, i mam silne wtpliwoci, czy rezultaty osignite równo-

wa ogromn prac uoon w tego rodzaju przedsiwzicie.

Mam wraenie, e autorowi nasuny si tesame wtpliwoci
i tern tomacz sobie, e nie ograniczy si do podania goych cyfr

bilansu, lecz stara si odzwierciedli „stan ekonomiczny Maopolski

na podstawie bilansu handlowego". Czy metoda ta bya suszn.
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kwestji tej zasadniczo roztrzsa nie chc. Osobicie uwaam, e
lepiej jest w danym wypadku da goy materja cyfrowy i pozosta-

wi posugiwanie si niem i wyciganie wniosków specjalistom,

którzy s jedynie w stanie wprowadzi nieodzowne komentarze
i poprawki na zasadzie wasnej i bezporedniej znajomoci przed-

miotu. — Wedug mnie nie moe jeden czowiek przeprowadzi
analizy i da syntezy dla wszelkich dziaów ycia gospodar-

czego na podstawie cyfr z koniecznoci niekompletnych i dajcych
atwo mylne pojcie o danej gazi gospodarstwa narodowego.
Zmusza to do posugiwania si materjaami dodatkowemi o bardzo

rónej wartoci naukowej i nie daje tej gwarancji logicznoci w de-

dukcji, któr da moe jedynie bezporednia znajomo i bezporedni
stosunek autora do omawianego przedmiotu. Nie chc przeczy,
e p. Biegeleiscn da w stosunku do ogromu postawionego sobie za-

dania maximum tego, co w tych warunkach da byo mona, lecz

trudno mi pozby si wraenia, e to „maximum" z koniecznoci

zbyt mao jest doskonae, aby osign waciwy swój cel tj. rzuci
snop istotnego i nowego wiata na stosunki gospodarcze omawia-
nego przez siebie obszaru.

Ufa naley, e p. dr. Biegeleisen, który zaznaczy si ju na

niejednem polu nauki ekonomicznej, powica si bdzie nadal te-

matom, które w zaoeniu swojem nie bd przekraczay si i mo-
noci jednego czowieka, jak to niestety czyni w swojej próbie od-

tworzenia stanu gospodarczego Maopolski na zasadzie uamków
jej bilansu handlowego.

Dr. Adam Ros, (Genewa).

Byszewski Witold, Korespondencja handlowa, podrcznik do uytku
szkó handlowych. Wydanie II, zmienione, znacznie powikszone.
Warszawa, 1921, E. Wende i Ska. in 8°, str. 164.

Hempel Jan, Jedyny rodek na paskarstwo, Warszawa, 1921.

Nowak Jerzy, Zasada najwikszego uprzywilejowania w traktatach

handlowych, Praca dyplomowa, zoona w Wyszej Szkole Han-
dlowej w Warszawie, Warszawa, 1021. Sk. g. Ksig. M. Osta-

szewskiej, in 8°, str. 150.

Ustawy o wymianach (wekslowe), niemiecka, austrjacka, fran-
' cuska. rosyjska i haska, tudzie przepisy o opatach stemplowych
od wymianów. Warszawa, Dep. Spraw. Min. h. dz. pr., Pozna,
[Q_m, Nakl. Ksig. w. Wojciecha, i6°. str. 196.

\

C o m h a t F. J.j Manuel des operations de Kourse, Prcis theoriue
et pratiue, 2 edition.

Dan o s G., L' idee de 1'autarchic economiue et les statistiques du

commerce exterieur. Paris, Sirey.

Lichtenbcrger Henri, Prof., Petit Paul Pro)"., L' imperialisme

economiue allemand, Paris, E. Flammarion, 1021, 16 , 295 p.
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Leake P. D., Commcrcial goodwill, Its history, value and treatment
in acrount.s, London. Pitman, 8°, 272 pp.

P a 1 111 e r A. R.. Transport and tli cxport trade, London. Bell, 8",

102 pp

Graeffner Ernit Dr. und Max Herrmann, Preiswucher, Schleicli-

handel und verbotene Ausfuhr, Barlin, 192 1, in 8", str. 471.
G ramse Paul Dr., Warentermii"rgeschafte. Andienung und Andienungs-

schein, Marburg. 1921, 8°, XVI + 175 SS.
Pesl Ludwig Daniel Dr., Das Dumping, Preisunterbietungen im Welt-

handel. Miinchcn. 1921, 8°. VIII + 139 SS.

7. Skarbowo.
S t r a s b u r ge r E dw a r d I) r., prof. uniw. warszawskiego: Ustrój

skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1922; F. Hoe-
sick, 8° str. 354.

Niniejsza praca przedstawia nie tyle obowizujce w Polsce
prawo skarbowe materjalne i formalne, dogmatycznie ujte, ile jego

rozwój historyczny. Moe przez to mniej jest przydatna do do-

kadnej informacji, do nauki uniwersyteckiej. Zato jednak dziki
takiej metodzie daje mono lepszego zorientowania sie w ród-
ach i sposobach powstania istniejcego obecnie stanu rzeczy.

w przyczynach pewnych jeszcze rónic dzielnicowych systemów
skarbowych, uatwia zdanie sobie sprawy z tego, co ju w dziedzi-

nie skarbowoci za niepodlegej Polski zrobilimy, co jeszcze zrobi
wypada, pozwala stwierdzi kierunek rozwoju polskiej skarbowoci
1 przyjrze sie mu krytycznie. Daje to pewn swobod ruchu

w powyszych kierunkach i autorowi, który z niej wydatnie ko-

rzysta.

Za podstaw rozwaa o prawie materjalnem skarbowem
(Cze I) suy podany na wstpie tej czci (Dzia 1) pogld na

prawo skarbowe pastw zaborczych, które autor przedstawia
w streszczeniu. Uzupenia on go, jeli idzie o Kongresówk, pogl-
dem na rzdy okupacyjne w zakresie skarbowoci, a nastpnie na

reform skarbow w Niemczech w latach 1919/20. która -coprawda
rie jest zwizana cile z tematem, suy moe jednak za podoe
do porówna z reformami polskiemi, szczególniej jeli si tu doczy
krótkie przedstawienie reform powojennych francuskich, jakie autor

poda dalej przy omawianiu podatków przychodowych. Szczegól-

niej ciekawe jest tu zobrazowanie administracji skarbowej okupanta
w okupacji niemieckiej, które autor opar na nieznanym materjalc

z b. archiwum Kasy Gównej Zarzdu cywilnego i in. Jaskrawo
wystpuje tu w wietle cyfr rabunkowa gospodarka Niemców, wy-
bitnie polityczny charakter ich wydatków, obliczany na szerzenie

niemczyzny w Polsce i kolonizowanie jej. Najciekawsza za jest
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tre memoriau szefa administracji z 31/7. 1918 r., po przytoczeniu

której autor stwierdza dowodnie, e pod ow rzekoma niepodle-

goci okrojonej zreszt grubo Polski, opart na hkcie z 5/XI. 1916.

i nast., Niemcy wyranie rozumieli zupen zaleno ju nietylko

gospodarcz i polityczn, lecz nawet skarbow: Polsce miao by
nadane prawo cigania tylko podatków bezporednich, wszystkie

inne dochody miay nalee do Rzeszy niemieckiej. Równoczenie
w pierwszych 4 latach istnienia Polski mia by z ni zawarty nie-

wypowiedziany ukad gospodarczy, moc którego byaby caa od-

dana
(
na up wyzysku gospodarczego przez Niemcy i suya tylko

za teren, czcy gospodarczo Niemcy z Rosj, tak, e nawet gówne
koleje musiayby by w reku niemieckiem. Mimowoli powstaje re-

fleksja, e przecie nasi mowie stanu, którzy w owych czasach

szli na lep kombinacyj z Niemcami, musieli wiedzie, jak

ma wyglda owa niepodlego Polski, która suya za program
dla „akcji niepodlegociowej" — jeeli za wówczas byli tak na-

iwni, e nie wiedzieli, mog ju teraz atwo si o tein dowiedzie,

coby chyba powinno ich nieco powstrzyma przed sawieniem m-
droci politycznej ówczesnej polityki niepodlegociowo-filonie-miec-

kiej. Byoby ze wszech miar podaem, by prof. Strasburger,

majc tak bogaty materia pod rk, opracowa szczegóowiej
/ punktu widzenia gospodarczego i skarbowego t epok rzdów
niemieckich w Polsce: mam wraenie, i byaby to praca niezmiernie

pouczajca.
Dalej autor przedstawia reformy skarbowe Polski Niepodlegej,

przechodzc po kolei poszczególne dziay dochodów publicznych.

Z przedstawieniem treci reform czy autor szereg nieraz bardzo
cennych uwag. W szczególnoci w zupenoci podzielam zdanie

szan. autora, i reforma podatków przychodowych winna i za
wzorem francuskim z 1917 r. Mianowicie powinna polega na prze-

mianie ich na podatki t. zw. niezupene dochodowe, tworzc z sumy
obliczonych w ten sposób dochodów czstkowych z poszczególnych
róde podstaw dla wymiaru podatku ogólnodochodowego. Zwra-
cam uwag na zupenie suszne twierdzenie autora, e, jest to

moliwe i w stosunku do podatku gruntowego oraz od budynków
wiejskich, tworzc naprzykad z niego procentowy podatek majt-
kowy. Prawd mówic, jest to nawet jedyna droga, po której idc,
mona uczyni ten podatek w obecnych stosunkach wydatnem
ródem dochodu dla pastwa, jakiem by przed wojn i zapobiec
temu bezprzykadnemu faworyzowaniu rolnictwa, jakie przy staym
podatku gruntowym obecnie widzimy, wszystkie bowiem inne po-

datki przychodowe s ju w myl powyszych uwag zmienione na
procentowe. aowa naley, e autor wyraniej nie podkreli tej

niesychanej anomalji, jaka si wkrada przy reformie podatku
gruntowego przez wprowadzenie progresji do podatku czysto przy-
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chodowego. Przecie jest to nonsens teoretyczny, a praktycznie
rzecz w wysokim stopniu szkodliwa! Wogólnoci uwagi krytyczne
autora przy omawianiu podatków bezporednich s bardzo trafne.

Pozwalam sobie jednak zaznaczy, e stwierdzajc bezzasadno
w obecnej chwili podatków od zysków wojennych (nadwyek do-
chodu i majtku) autor przeoczy, i w b. dzielnicy pruskiej istnieje

jeszcze podatek jeden, który nabra podobnego charakteru podczas
wojny, mianowicie Besitzsteuer. Jest on nadwyk obcienia tej

dzielnicy w porównaniu z innemi, niczem nieusprawiedliwion
i wprost krzywdzc w obecnych stosunkach deprecjacji pienidza.

Jeli chodzi o podatki porednie, opaty i dochody z przedsi-
biorstw, autor wystpuje jako zdecydowany przeciwnik etatyzmu
i monopoli pastwowych, w czem mu w zupenoci w naszych
stosunkach przyklasna naley.

W dalszym cigu autor przedstawia polsk administracje skar-
bow (cz II) a wreszcie finanse i dugi (Cz III), kadc wielki
nacisk na konieczno oszczdnoci. Dalej przychodzi kwestja wa-
luty bardzo starannie opracowana wreszcie osobny dzia, powi-
cony zsumowaniu wniosków (Cz V).

W dziele tern literatura nasza naukowa zyskaa powany
i podany nabytek, tern waniejszy, e tyczcy si tak zasadni-
czych kwestyj bytu naszego pastwa. Ogarnicie materjau, bard/t *

trudnego, poza pewnemi drobnemi usterkami i niedocigniciami,
nie bdcemi istotnemi (np. przy kolejnych zmianach podatku
przemysowego Kongresówki), nie przedstawia nic do yczenia.
Owietlenie za krytyczne materjau jest rezultatem powanego
przemylenia, penem susznych spostrzee i uwag, które, y-
czyby sobie naleao, winny znale odbicie w praktyce.

Za sabsz stron dziea prof. Strasburgera uwaam te ustpy,
gdzie wszed ubocznie w rozpatrywania teoretyczne istoty i klasy-
fikacji podatków. Idzie on w tern za prof. Radziszewskim, którego
system nie da si mojem zdaniem utrzyma w wietle nowoczesne.!
riauki. Nie kwestionuj tu samego podziau na podatki bezporednie,
porednie, obrotowe itd., lecz jego uzasadnienie. Za kryterjum roz-
rónienia podatków bezporednich od porednich nie da si utrzyma
kwestja przerzucalnoci, bo to jest kwestia faktu. Zamierzenie za
ustawodawcy nieraz moe by wtpliwe, a nie moe by w kadym
razie decydujce dla skarbowca i ekonomisty. Nie mona te uwaa
bezporednich podatków za obcienie majtku i przychodu, po-
rednich — spoycia, a obrotowych — obrotu. Wszak ródem
podatku zawsze jest dochód, wyjtkowo majtek. Jeli za chodzi
o podstaw wymiaru, to cay szereg bezporednich nie ma za nia

ani majtku, ani przychodu, a nawet dochodu, o któtym autor nie

wspomina, choby np. podatek od safe'ów, który autor zalicza do
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bezporednich, zdaniem naszem niesusznie. Gdzie si w tej klasy-

fikacji zmieci np. Besitzsteuer? Gdyby autor gbiej wnikn w t
kwestj i trudnoci z ni zwizane, toby moe nie zadowoli si
powierzchownym podziaem prof. Radziszewskiego, i mniejby pot-
pia klasyfikacj prof. Lotza i innych nowszych skarbowców.
Nie zgadzajc si z ni nawet, trzeba jednak uzna cay szereg mo-
mentów, który zmusza albo do wprowadzenia do podstawy klasyfi-

kacji kryterjów prawdziwie ekonomicznych, jak to przyjem
w ..Prawie Skarbowem", albo te wyrzec si nadziei monoci
klasyfikacji, opartej na nich, a w skutek tego uciec si tylko do ze-

wntrznych rónic, jak to uczyni prof. Lotz, rozróniajc podatki

taryfowe i nietaryfowe.

Te braki nie zmniejszaj jednak w niczem wartoci omawia-
nego dziea. Sadzimy, e znajdzie ono uznanie i zasuon ocen
w szerokich koach publicznoci, która si interesuje yciem naszej

Rzplitej i temi jej zasadniczemi podstawami, jakie przedstawia

zdrowa skarbowo pastwowa.
Prof. Dr. Edward Taylor (Pozna).

Pczewski Leon, Budety wojskowe Polski a -pastw obcych, Od-
bitka z Bellony, Warszawa, 1921, Gówna Ksigarnia Wojskowa,
str. 15.

A 1 1 i x Edgar, Traite lmentaire de la science des finances et de la

lgislation financiere, 4-e edition, Paris, Rousseau. 1921, in 8°,

967 P-

Bon net, Georges et Roger Auboin, Les finances de la France, Paris,

Payot.
Haas L\ et B. Monteux, Les impóts en France: Impóts ancien, im-

póts nouveaux, 2-e edition.

jee (i., Le partage des dettes publiues aux cas de dmembrcment
du territoire, Paris, Giard, in 8°.

Rayiart Emile Dr., et Marcel Raviart, Les impóts sur le revenu,
Etude detaillee des impóts, cedulaires et- de 1* impót generale sur
le revenu, Paris, Rousseau, 1921, 8°, 317 p.

R o p p e r s Louis, Le reglement des dettes moratoriees, Paris.

Vincent Georges, L' impót sur le chiffre d'affaircs, Traite thoriue
et pratiue, Paris, Roustan.

Bogart Ernest Ludlow, War costs and their financing; a study of

the financing of the war and the after — war problems of debt
and taxation, New-York, Appleton, 23+509 pp.

Rosmoore E. E., Federal corporate income taxes, New-York, 8*.

33$ !>

G r ii n w a 1 d Paul Dr., Die einmalige grosse Yermógcnsgabe (Ge-
setze, Staatsvertrage, Durchfiihrungsverordnungen, Rechtsspre-
chung), Wien, Mainz, 1921, 8°, VIII + 330 SS.

K n o f Edwin Dr., Die steuerliche Jleyision der Unternehmungen des
ITandels und der Industrie, Leipzig, 1921, 8*, IV + 90 SS.
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8. Polityka socjalna, sprawa mieszkaniowa, kobieca etc.

Dobrzyski Wadysaw Dr.; Kooperatywy mieszkaniowe. Wska-
zówki praktyczne. Warszawa. [Q2I, Instytut Wydawniczy, Bibljo-

teka Polska, str. 282.

Jackowski Aleksander, O akcjach pracy i o akcjach dla pracow-
ników. Warszawa, 1921, Skf. Gówny, Ksinica Polska, str. 40.

jawor J. W., Przyrodnicze podstawy socjalizmu. Xak. Biblj. Spo-

ecznej, Warszawa, in 8", str. 93.

Kempner A. St.. Z dziejów myli socjalistycznej, Warszawa. Xak
Gebethnera i Wolffa, 1921, in 8", str. 95.

S.tankowski A. Dr., Bezpodstawno i szkodliwo walki klasowej.

Biblioteka spoeczna nr. 6, Pozna, Ksigarnja w. Wojciecha.

1921, 8°, str. 24.

R O t h e r t Aleksander, Jaki system pacy stosowa w dzisiejszych wa-
runkach? Wyd. .,Ligi Pracy", Warszawa. 1021, str. 51, 10 wy-
kresów.

Bardoux Jacues, L'ouvrier anglais d'aujourd'hui, Paris, rlachette.

Huard <<.. Les classes sociales, Paris, Giard.

Pelloutier F., Histoire des Bourses du Travail, Origine, tnti-

tution, Ayenir.

San la vi 11 e, F„ Socialisme et propriete, Paris, 1920, F. Alcari,

str. XVI +258.
Sorel Georges, Materiaux d <

unie theorie du proletariat. Etudes sur K

devenir sociale XV, 2-e edition, suivie d'exegeses proudhotnienes

classes^ justice, suppletive, patrie, Paris, 1921, Riyiere, 455 p.

Tiirmann Max Prot., Problemes sociaux du travail industriel, in [6*.

XII + 242 p.

Karp E. prof., Lee, Rural social . organization, New York, 1921, 144 p.

Fiook A., The social and industrial problem, London, Cassel, 8', 334 pp.

Mc. L e a n. Donald A., The morality of the strike. New York, Kennedy.
8°, 10 + 196 pp.

Wal las Ci., Our social heritage, London, Allen and Unwin, 8", 202 pp.

Boos Roman Dr.. Sociale Zukunft, Grundsatzliches zur Dreigliederung.

hrss, vom Schweizer Bund tur Dreigliederung des socialen Orga-
nismus, Stuttgart, 1921, 8°, VII + '75 SS.

iierkner Heinrich, Prof. Dr., Die Arbeiterfra^e, Eine Einfuhrung,

7. erw. u. um^earb. Aufl., 2. Bd„ Bd. i: Arbeiterfrage und Social

reform XVI -f 584 SS., lid. 2: Sociale Theorien und Parteien,

XIV + 624 SS., Berlin, W. de Gruyter u. Co., 1921, 8°.

K r a nken ve r s ic her ung (Die) in neuester Fassung (Reichsver-

sicheruiiKSordnunK VOm i<>. (uli 1921. Buch 2). Berlin, Vossischc

Buchhdlg., 1921, 8", VIII + 236 SS.

Nestriepke Siegfried, Die Gewerkschaftsbewegung, Bd. III, Stutt-

gart, 1 02 1. 8", VIII + 422 SS.

9. Zagadnienia kredytowe, walutowe, bankowe i ubezpieczenia.

Mynarski Feliks Dr.: Reforma ustroju pieninego. War-
szawa, M. Arct, 1921, 8° str. 107.

Tene: Zasady reformy walutowej, Warszawa, M. Arct, 1921..

8' str. 8.
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Autor od czasu, gdy sic zapozna z nowoczesna teoria ilociowa

pienidza I. Fishera i streci j w swej ksieczce „Sia nabywcza
pienidza" (1918), nie ustaje w pracy nad kwestj pienidza. Prób
zastosowania tej teorji z pewnemi odmianami do obecnej kwestji

walutowej w Polsce stanowi praca, wymieniona na pierwszem
miejscu w nagówku.

Zaczyna si ona od przedstawienia podstawowych poj pie-

nidza i jego wartoci, bardzo poprawnie zanalizowanych, przyczem
autor staje na gruncie wywodów Fishera i kadzie nacisk na ewo-
lucj pienidza w kierunku cigej dematerializacji. W dalszym
cigu z wielkim nakadem pracy i erudycji przedstawia autor roz-

maite systemy walutowe, a wic projekty waluty pracy (pomijajc

tu jednak niesusznie oryginalne systemy Owena i Proudhona), dalej

waluty wskanikowo-towarowej, bardzo zblionej do poprzedniej

sw ide, wskanikowo-zotej (Fishera) i wskanikowo-papierowej
(Jevonsa), a wreszcie waluty zotej. Przegld cho niekompletny,

jest gruntownie i przejrzycie uoony i moe duo przynie
korzyci czytelnikowi, unaoczniajc mu ów cisy zwizek midzy
iloci pienidza a jego wartoci. Lecz potem przychodzi zagad-

nienie praktyczne zastosowania owych systemów do warunków
polskich, które mem zdaniem, budzi bardzo powane wtpliwoci.
Autor proponuje kombinacj systemu waluty wskanikowej papie-

rowej z walut t. zw. pozacan, wzgl. zot dewizow. Mianowicie
byby wypuszczany tylko pienidz papierowy, za kadym razem
na mocy specjalnej ustawy sejmowej. Rzd prowadziby statystyk
cen, ogasza liczby wskanikowe, lecz te nie suyyby do ozna-
czenia wysokoci emisji, do stabilizacji cen, tylko do ustalenia wy-
sokoci podatków i opat, oraz do oznaczania cen, po których rzd
kupuje zoto. Ponadto bank pastwa eskontuje weksle importowe
zotem lub zotemi dewizami, pacc je w staym stosunku np.

1 : 2790.

Niesposób tu omawia dokadnie tego systemu, zwracam jednak

uwag, e ma nastpujce zasadnicze bdy: 1) zakada, e zoto
si podnosi w cenie wedug liczb indeksowych towarów innych,

2) uzalenia emisj papierow a wic i ceny krajowe wycznie od
woli ustawodawcy, pod którym to wzgldem waluta zota ma bez-

sprzecznie wyszo, bo jest w duej mierze uniezaleniona od
dowolnoci, co w obecnych warunkach jest wielkiego znaczenia.

3) wykup weksli importowych zotem musi prowadzi do rónicy
wartoci waluty wewntrz kraju i zagranic, co musi wywrze
niekorzystny wpyw na kwestj handlu zagranicznego i wewntrzne
stosunki gospodarcze, 4) wprowadza zamieszanie do pacenia danin

publicznych, przyczem cel zamierzony, tj. równowartociowo ich,

da si atwiej osign innym sposobem, mianowicie ustaleniem

wszystkich danin w formie procentowej, przy której rónice w pod-
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stawie wymiaru z roku na rok kompensuj si rónicami w skali

podatkowej. Jednem sowem system ten nie ma wskutek owych
dodatków autora tych wanie przymiotów, dla których waluta

wskanikowa jest z punktu widzenia teoretycznego podan,
mianowicie zdolnoci stabilizacji ycia gospodarczego. Przeciwnie

byby raczej powanym czynnikiem rozstroju. Nie polepsza te
w niczem istniejcego stanu rzeczy, o ile nie bd usunite dwie
zasadnicze bolczki naszych obecnych stosunków, tj. zwikszanie
si iloci pienidzy i bierny bilans patniczy.

To te autor sam zdaje si nie bardzo wierzy w swój system,

bo nie chce w swej pracy wchodzi w szczegóy, twierdzc, i rol
ksiki jest .tylko rzucenie idei.

W drugiej za swej broszurce (Zasady reformy walutowej),

wydanej póniej, opuszcza swój system pozacano-wskanikowy,
przechodzc na zot walut, poczon z konwersj i pobieraniem

od wacicieli banknotów daniny w zocie, a zaczynajc si od
eskontowania zotem weksli importowych. System te, zdaniem
naszem, bardzo niepraktyczny.

E d. Taylor.

Barazetti Pieire, Des obligations hypothecaires emises par K

cietes.

Bourbeau Henri, La bourse des valeurs de Paris pendant la guerre

1914—1920, Paris, Libr. gen. de droit.

Tb ery Andre, Les grands etablissements de crdit francais avant,

pendant et apres la guerre, Paris, Sagot.

W i t h e r s, Hartley, Qu'est ce que la monnaie? (Le marche monetairc
anglais), Traduction de 1'anglais par C. et J. Riviere, Revue et

precde d'une introduction par Charles Rist, Paris, Giard, 1920.

8°, XXII +288 p.

G r e g o r y T. E., Foreign cxchange beforc, during, and after the war,

London, Oxford, Press, 116 pp.

Kemmerer Edwin Walter Prof., High Prices and Deflation, London,
1920, XTI + 86 str.

S p a 1 d i n g William F., Bankers credits and all that appertains to

them in tlieir practical, lega and everday espects, London, Pitman.

D i e h 1 Karl, Ueber Fragen des Geldwesens und der Valuta wahrend
des Kricgcs und nach dem Kriege, 2. verm. Aufl., Jena, 1921,

VI '+ 204 S.

D ó r i n g Herbert Dr., Die Geldtheorien seit Knapp, Ein dogmen-
historischer Versuch (Greifswalder staatsw. Abhandlungen), Greifs-

wald, Bamberg, 1921, in 8°, VI 11 + 239 S.

E 1 s t e r, Karl, Die Seele des Geldes. Grundlagen und Ziele einer allge-

meinen Gcldthcorie, Jena, 1920, XVI '+ 370 S.

Kurz Simon Dr., Die Ueberfremdungsgefahr. der deutschen Aktien-
gesellschaften und ihre Abwehr, Leipzig, Glockner, 1921, VIII
+ 62 S.

Schmidt F. Dr. o. Prof., Die Effcktenborse und ihre Geschafte,

Leipzig, 1921, IV 4- 128 S
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10. Spódzielczo.

B e r n li a r d, Ludwig, ord. Professor d. Staatswissenschaften a. d.

Universitat Berlin, Die Polenfrage, Der Nationalitatenkampf

der Polen in Preussen. Dritte neubearbeitete Auflage. Mit
einer Kart. Munchen und Leipzig, Verlag von Drucker &
Humbolt 1920. Stron XI. 572.

Znaczenie ksiki Bernharda, której trzecie wydanie ukazao
si w roku zeszym, polega przedewszystkiem na tern, e pierwszy
zbada on metody i wyniki polskiej pracy spódzielczej na terenie b.

dziel, prusk. i opisa tak szczegóy jak i caoksztat naszego ruchu
spódzielczego. Niemal kad cegiek naszej spódzielczej budowy
gospodarczej bierze on pod przenikliw sw obserwacj i ukazuje

j nam w perspektywie historycznej, mianowicie w cznoci z naj-

ywotniejszemi dnociami narodu. Korzystajc z róde nie-

mieckich i polskich, dotd naleycie niewyzyskanych, a niekiedy

nawet niedostpnych skdind, Bernhard szuka stycznoci nietylko

z czynnikami prywatnemi i rzdowemi, ale stara si take o do-

stp do odnonych kó polskich, zwaszcza do naszych przewodni-
ków ruchu spódzielczego. Bezwtpienia czerpanie bezporednie ze
róda, z któreigo pynie najobfitszy zdrój wiadomoci i dowiadcze
yciowych, wpyn musiao dodatnio i oywczo na tre ksiki. In-

formacje róne, zebrane z przeciwnych sobie obozów, ukazane w
wietle bogatej wiedzy i nauki, posiaday wszelkie dane po temu, aby
odtworzy naszej spódzielczoci obraz ywy i barwny. Jednake
kady badacz ycia biecego atwo ulec moe prdom partyjnym
i namitnociom chwili. Niebezpieczestwo jest tern wiksze, gdy
chodzi o zbadanie terenu, na którym toczy si walka narodowocio-
wa. W tern pooeniu znajdowa si Bernhard i chocia trudnej swej
roli wiadomy, nie zdoa jednake pokona wszystkich trudnoci.
Nie mpjc dostpu do przedstawicieli wszystkich prdów i kierun-

ków, Bernhard nie móg by postara si o materjat odpowiedni do
sprostowania wszystkich tak licznych i rónorodnych wiadomoci,
które dochodziy go nieraz tendencyjnie w przebraniu partyjnem
lub osobistem. Std atwo zrozumie, e niejedna dno i nie-

jeden fakt nie zosta naleycie uwzgldniony i oceniony.

Jako przykad niechaj suy nam w tym wzgldzie opis roz-

woju Banku Zwizku, któremu Bernhard powica znaczn cz
ksiki swojej.

Bank Zwizku powsta z maych pocztków, z razu jako

Bank prywatny, który jednake zaraz w pierwszych latach swego
powstania rozwin si na centraln instytucj spódzielcz z wielkim
dla spóek i spoeczestwa poytkiem. Jjako instytucja typu

mieszanego Bank Zwizku wyrós z biegiem lat, a zwaszcza
w czasie niepodlegej ju Polski, na potg finansow, która ogromny

6
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swój wpyw wywiera obecnie na caoksztat interesów gospodar-
czych caej ju Rzeczypospolitej. Do wietnego tego rozwoju do-
szed Bank Zwizku, idc torami przewidzianemi ju od pocztku
swego istnienia. Dziaalno jego miaa obejmowa, po za waci-
wem jego zdaniem, jako Banku Spódzielczego, równie interesy
z klientel niespódzielcz. Stosunek, jaki si w tym wzgldzie
z roku na rok rozwija, na podstawie bogatego materjau liczbowego
przedstawi Tadeusz Adamczewski, dyr. Banku Zwizku, w refe-

racie, wygoszonym na drugim Zjedzie przewodników ruchu spó-
dzielczego, zatytuowanym: „Koncentracja kapitau spódzielczego
i problem oraz wspódziaanie Banków Zwizkowych wzgl. Kas
Centralnych".

Autor przedstawia liczby, odnoszce si do udziau Spó-
dzielni tak w kapitale zakadowym jak w wkadach i poyczkach
Banku Zwizku od roku 1886 do 1917. Z odnonych materiaów
wynika, e Bank Zwizku rozwija si od samego pocztku bez
przerwy w pierwotnie nadanym mu kierunku # naleytem uwzgld-
nieniem Spódzielni.

Wrcz przeciwnie przedstawia si rozwój Banku Zwizku
w ksice Barnharda. Punktem kulminacyjnym w rozwoju tej in-

stytucji jest zdaniem jego rok 1900. Przed tym rokiem Bank
Zwizku by przedewszystkiem Bankiem uwzgldniajcym inte-

resy prywatne, a dopiero po roku 1900, po panice deponentów i runie

na Bank, wskutek przeprowadzenia sanacji, zmieni sw polityk
i zacz suy „w pierwszym rzdzie Spókom, a nie niektórym
przedsibiorstwom prywatnym". Teraz dopiero, zdaniem Bernharda.
Bank Zwizku wszed na tory waciwe i sta si waciw centrala

spódzielcz, suc przedewszystkiem interesom spóek.

W zdaniach powyszych mamy do czynienia z pogldami
wrcz sobie przeciwnemi. Moliwo tego dylematu pochodzi std,
e Bernhard bada rozwój Banku Zwizku nie na podstawie liczb.

ale pozwoli si uwie wiadomociom, pozostajcym w subie
pewnych dnoci czy to partyjnych, czy osobistych. Panika depo-
nentów i run na Bank w roku 1900 nie powstay z powodu zasad-

niczych sprzecznoci w organizacji, jako takiej, ale na odwról •

prdy i dnoci uboczne wyzyskiway zawsze i wszdzie istnie-

jce tarcia wewntrzrfe w Spódzielczych instytucjach typu miesza-
nego, aby w celach partyjnych osign cele wasne. Zmiany jakie

zaszy w tym czasie w organizacji zwizkowej i bankowej, s tylko

ogniwem w rozwoju organicznym instytucji, która wobec swego
cigego rozrostu ustawicznie dy do udoskonalenia swych
organów.

Pomyki, jak powysze, maj znaczenie specjalne take dla

naszej literatury spódzielczej. Bernhard by pierwszy, który syste-
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matycznie bada nasze sprawy ekonomiczne i pod szerszym katem
widzenia wprowadzi je w zwizek z rónemi zagadnieniami spo-

eeznemi i narodowemi. Wszyscy badacze, którzy po nim przyszli,

ulegli wpywom i urokowi jego ksiki i poszli drog, która o
wskazywa. Odnosi si to nietylko do literatury angielskiej i fran-

cuskiej, ale niemniej take i do naszej rodzimej literatury. Zupenie
susznie tedy Bernhard, widzc w pracy swej takie skutki, gosi
z emfaz w ostatniem wydaniu, e ksika jego w powszechnej
literaturze wspódzielczcj zostaa cakowicie wyzyskana. Tym
sposobem przedostay sic tiake do historii naszej niektóre tendencje,

sprzeczne z faktami, które wymagaj sprostowania.

Czytajc przedmow z ostatniego wydania, odnosi si wra-
enie, e Bernhard mia zamiar przerobi gruntownie prace swoja

i nawet zmian tych ju by dokona. Jednake w ostatniej chwili

zaniecha wydania pracy w formie nowej, widocznie z powodu
trudnoci, jakie si nastrczay. W rzeczy samej, gdyby z systemu

Bernharda wyjto cho jedn czstk, cao wielkiej tej budowy
zostaaby naraona na szwank. Nie dziwimy si przeto, e Bern-

hard zaniecha swego pierwotnego planu, cho ze wzgldu na prawd
historyczn byoby bardzo podane, aby ta korektura ju dzi
nastpia.

Wydanie trzecie ksiki nie przynosi wiele zmian. Niektóre

czci doznay pewnego skrótu, inne natomiast uzupenienia. W tym
wzgldzie naley wskaza przedcWszystkiem na materjay, które

pozostaway dotd w ukryciu, jak n. p. korespondencja, dotyczca
dnoci rzdu do odjcia Zwizkowi Spóek przywileju wasnej
rewizji. Na kocu ksiki znajduje si ciekawy materja statys-

tyczny, odnoszcy si do ostatecznych wyników walki o ziemi,

jaka wrzaa przez lat tyle midzy Polakami a pastwem pruskiem.

Na podstawie materiaów, znajdujcych si obecnie w pruskich archi-

wach, Bernhard wykazuje, e w walce o ziemi Polacy odnieli

ostateczne zwycistwo. Tylko w 15 powiatach by. dzieu, prusk.

powikszyli Niemcy swój stan posiadania, w 49 powiatach, nato-

miast, mimo usilnego dziaania komisji kolonizacyjnej, mimo praw
wyjtkowych, Polacy odnieli bardzo powane sukcesy. Od roku

1896 do 1914 rachunek zysków i strat niemieckich przedstawia si

jak nastpuje:
Straty niemieckie 116324.93 ha.

Zyski niemieckie 10 924,32 „

Straty niemieckie 105 460,61 ha.

W ten sposób Bernhard udowodni obecnie „liczbowo", co po-

wiedzia by w poprzednich wydaniach. Walka o ziemi wywo-
aa u Polaków spoeczn i gospodarcz reorganizacj i nowy po-

dzia ziemi, który sprawi, e na nowej tej podstawie stan moga
6*
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„Rzeczpospolita", jako „symbol sowiaskiej kultury Polaków
w pastwie pruskiem."

Jeeli podkrelilimy powyej sabe strony ksiki Bernharda,

to nie znaczy, abymy nie widzieli wielkich jej zalet. Nie mona
zaprzeczy, e Bernhard potrafi uoy system polskiej myli spó-
dzielczej i e wnikn w gb jej zagadnie, wyprowadzajc na jaw
niektóre pierwiastki naszej metody od Marcinkowskiego poczwszy.
Nie ulega wtpliwoci, e Bernhard, o ile chodzi o cao jego „Rze-
czypospolitej", uchwyci po mistrzowsku ukryt dotd moraln i za-

sadnicz myl naszej pracy organizacyjnej, zwaszcza spódziel-

czej, i e j przedstawi z wielk znajomoci rzeczy i ludzi. Nie

mona Bernhardowi odmówi poniekd susznoci, jeeli w nowem
wydaniu ksiki twierdzi, e organizacja walki Polaków pod pano-

waniem pruskiem „pozostanie raz na zawsze w dziejach wszech-
wiata wiekopomnym przykadem na to, jak mniejszo narodowa
moe utrzyma samodzielny swój byt narodowy i nawet go wzmoc-
ni, mimo cicej na niej przemonej potgi pastwowej.".

Rus K u s z t e 1 a n. (Poznla).

D z i e c i oo w s k i Stanisaw, Spódzielczo rolniczo-handlowa w Pol-

sce. Warszawa, 1021 r., Sekcja Stowarzysze Rolniczych, C. Z.

K. R., Kopernika 30, str. II, 37.

Poisson Ernest, Rzeczpospolita spódzielcza. Tum. z franc. Z.

Kmita. Warszawa, Wydawnictwo Wydziau Propagandy Zwizku
Polskich Stowarzysze Spoywców, 1921, str. 248.

Sprawozdanie z IX Zjazdu penomocników Zwizku Polskich Sto-
warzysze Spoywców w dn. 12—14 czerwca 1921 r.,1 Warszawa,
1921, str. 76.

Sprawozdanie 48 i 49-te Zwizku Spódzielni Zarohkowych i gos-

podarczych za lata 1919—1920. Pozna, 1921, in 4 , 20 + 43 -j- 17

+ 77 + 75 + 85 str. .

Stefczyk, Dr., Zadanie spódzielczoci rolniczej w dobie obecnej.

Warszawa, 1921 r., Drukarnia Rolnicza, str. 16.

T warecki Lenn, Powojenne zadanie spóek oszczdnoci i poyczek
w .Maopolsce. Referat wygoszony w dniu 7-go czerwca 1021 r.

na I. zebraniu Centralnej Kasy Spóek Rolniczych, Lwów, 1921 r„

str. 16.

Marizis J., Les donnages de guerre. Les societes coopefativ<

reconstructions, 1'ans.

Criiger II. Dr., Getreide-Ab,satz-Genossenschaften, Berlin, Leonhard
Simon . F., 19

Hild brand. Karl, Die Finanzierung eingetragener Genossenschaf-
ten. Berlin, 1921, 8", Xli, str. 210. (Einzelwirtschaftliche Abhan-
dlungen herausgegeben von Friedrich Leitner, Profdssor der Ilan-

delswissenschaft an der Hochschule Berlin, Ileft 4.)

Schwittau G. '., Die russischen Genossenschaften auf dem Welt-
markte, Berlin, 1920, 8", 231 str.
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11. Statystyka.

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
Rok wydania I. 1920/21. Cz I. Warszawa 1921. Nakadem
Gównego Urzdu Statystycznego. Str. VIII + 320. Cena
150 mk.

Wreszcie posiada bdziemy tak jak inne pastwa Rocznik
statystyczny, który perjodycznie da nam cyfrowy obraz najwaniej-
szych stosunków caej Rzeczypospolitej. Opracowaniem tego

Rocznika zajmowa si bdzie centralny organ naszej statystyki

pastwowej tj. Gówny Urzd Statystyczny w Warszawie.
Urzd ten przystpi ju w roku ubiegym do opracowania

pierwszego wydania Rocznika. Prawdopodobnie z powodu wielkich

trudnoci zebrania odnonych materjaów pracy tej dotychczas nie

ukoczy, wic podzieli Rocznik na 2 czci, z których pierwsza
ju gotowa, — wysza obecnie drukiem, za cze druga ukae
si póniej.

Opublikowana pierwsza cz „Rocznika" powicona jest

prawie cakowicie ludnoci. Po krótkim dziale pierwszym obej-

mujcym meteorologi, nastpuje bardzo obszerny dzia drugi, za-

wierajcy podzia administracyjny i stan ludnoci a dalej idzie dzia
trzeci z ruchem ludnoci. Druga cz „Rocznika" obejmie reszt
dziaów statystyki praktycznej czyli gównie statystyk gospo-

darcz i kulturaln.

Daty ogoszone w pierwszej czci „Rocznika" odzwierciadlaja

sabo rozwinity stan naszej dotychczasowej statystyki. Wy-
ników bada nowszych obejmujcych cay obszar ziem polskich

w „Roczniku" prawie niema, gdy bada tych dotychczas nie prze-

prowadzono wzgldnie o ile je przeprowadzono, nie zdoano jeszcze

materjaów opracowa. To te „Rocznik" podaje przewanie daty
przedwojenne lub z czasów wojny, starajc si przytern obj
ziemie wchodzce obecnie w skad pastwa polskiego. Jednak
nieustalone jeszcze granice pastwa w czasie zestawiania tabel do

„Rocznika" uniemoliwiy uwzgldnienie dokadne obecnego tery-

torium pastwowego. Mimoto zebrany w „Roczniku" materja jest

nader cenny, do codziennego uytku w administracji niezbdny i do

celów naukowych przydatny, gdy opracowany jest bardzo su-

miennie a podany szczegóowo i z wymienieniem róde.
N.

NT a (I o b n i k M. Dr.. Pierwszy spis ludnoci w Polsce. Najwaniejsze
wiadomoci o przyszym spisie z dnia 30-go wrzenia 1921 r.,

Pozna, Druk. Dziennika Poznaskiego, 8°, str. 16.

Ruch naturalny ludnoci wyzna chrzecijaskich w h. Królestwie
Kongresowem w latach 1909— 1918. Statystyka Polski wydawana
przez Gówny Urzd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, tom
III, Warszawa. [Q2I, str. XX -1- 236.
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Lip mann, Otto. Abzahlende Methoden und ihre Yerwendung in der
psychologischen Statistik, Leipzig, 1921, 8°, IV + 78 str.

Spectator, Sowjet-Russland in Zahlen. l)as Wirtschaftsleben des

alten u. neuen Russland in 75 stat. Tab dargest. Berlin, iQ2i,

8°, 92 str.

12. Varia.

Jaworski Wadysaw Leopold, prof., Z zagadnie polityki wiatowej.
Towarzystwo Ekonomiczne w K»rakowie. Kraków, 1021, Ska wy-
dawnicza, ni. 8", 144 str.

Pczewski Leon, Warunki gospodarcze traktatu pokojowego w Ry-
dze. Warszawa. 1921, wyd. „Przegldu Dyplomatycznego". 8° str 20.

Przyczyna wrzenia wiatowego z przedmow wydawcy ..The Mor-
ning Post ' tumaczenie z angielskiego. Warszawa, io_>i. Nak.
Ksig. Perzyski i Niklewicz, 16 , str. 237.

Tennenbaum Henryk. Pooenie midzynarodowe Polski na tle jej

polityki gospodarczej. F. Hoesick. Warszawa, 1921, 8", str. 18.

rent ano, Lujo, Der Weltkricg u. E, D. Morel. Ein Beitrag zur

engl. Yorgeschichte d. Krieges. Miinclien, Drei Masken Yerlag.

1921, 8°, 102 ss.



III. Przegld prawodawstwa.

1. Prawo cywilne*)
(od I. padziernika 1920 do 30. wrzenia TQ2i).

Najdoniolejszem zdarzeniem ustawodawczem z dziedziny

pra*wa cywilnego byo w tym okresie wydanie ustawy z dn. 1 lipca

1921 D. U. 64/397 w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obo-

wizujcego w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego, dotycz-
cych praw kobiet. Ustawa ta bya wynikiem koniecznej po-

trzeby zagodzenia przepisów Kodeksu Cywilnego Polskiego z r.

1825 ograniczajcego w bardzo duej mierze prawa kobiet, w daleko

wikszej ni ustawy obowizujce w innych dzielnicach Polski
1

).

Wobec tendencyj równouprawnienia kobiet, które nawet znalazy
swój wyraz w polskiem prawie konstytucyjnem, nie podobna byo
utrzyma nadal tych ogranicze w prawie prywatnem.

Dlatego te Sejm, nie czekajc na projekt jednolitej kodyfikacji

dla caej Polski ze strony Komisji Kodyfikacyjnej pospieszy si
z dokonaniem zmian przynajmniej w ustawodawstwie tej dziedziny,

gdzie tego zachodzia najwiksza potrzeba. Ustawa wspomniana
obowizuje od 1 wrzenia 1921 r. na obszarze b. Królestwa Kongre-
sowego i niewtpliwie nie wyklucza zamiaru póniejszego ujedno-

licenia sprawy w przyszym kodeksie cywilnym polskim, dlatego

przypisa jej mona tylko charakter tymczasowy, co te tumaczy
pewne jej niedomagania i braki.

Zmiany, jakie ustawa poczynia w dotd obowizujcych prze-

pisach, polegaj na usuniciu ostatnich resztek odmiennego trakto-

wania kobiet co do ogólnego stanowiska prawnego oraz na pole-

pszeniu pooenia kobiety w prawie maeskiem zarówno osobo-

wem jak majtkowem.
Kobieta moe by obecnie wiadkiem przy sporzdzaniu

aktów stanu cywilnego (art. 4. nowy art. 78. k. c. p.) oraz testa-

mentów (art. 26. nowy art. 980 K. N.), jest dopuszczon na równi

z mczyznami do sprawowania opieki (art. 34. nowy 414. k. c.

*) Przegld prawodawstwa (prawo cywilne) do i-go padz. 1920

by podany w zeszycie pierwszym 1921 r.

*) Por. rozpraw prof. Longchamps'a, pt. Ograniczenia kobiet

w piawie cywilnem obowizujcem na ziemiach polskich, w Przegldzie
prawa i administracji z r. 1920.
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p.) i do rad familijnych (art. 14, 15 i 16. nowe 375, 377 i 378
k. c. p.). Od opieki moe si jednak wymówi (art. 17. nowy 404

k. c. p.). ona wreszcie ma ustawowe prawo do opieki nad
ubezwasnowolnionym mem podobnie jak dotdm
nad on (art. 19 nowy 505 k. c. p.

1

) oraz art. 34, uchylajcy dawny
506 k. c. p. i art. 20. nowy 507 k. c. p.).

W dziedzinie prawa osobowego maeskiego znosi

ustawa obowizek ony towarzyszenia mowi, gdzie mu si mie-
szka podoba (art. 21. nowy 152. pr. ma.), i dlatego odbiera m-
owi prawo dania rozwodu, jeli ona powracajca po oddaleniu

si nie udowodni, e prowadzenie si jej w czasie nieobecnoci byo
nienagannem (art. 34. uchylajcy dawny 157. pr. ma.). Wogóle
ustawa usuwa przepis o obowizku wspólnego ycia tak dla ony
jak dla ma (art. 34 uchylajcy dawny 210 pr. ma.), tak, e co do
ony da on si jeszcze wydedukowa jedynie w art. 153 pr. ma.
W razie sporu o niewano, rozwizanie maestwa lub roz-
czenie co do stou i oa sd nie jest upowaniony do oznaczenia
mieszkania, w którem ona ma cigle przebywa (art. 23. nowy 519

pr. ma.) a std tem nie moe w razie zmiany mieszkania od-

mówi onie alimentów ani da oddania jej pod dozór (art. 34.

uchylajcy dawny 220 pr. ma.). Obowizki maonków s unor-

mowane jednolicie bez rozrónienia midzy on a mem, w szcze-

gólnoci winni sobie maonkowie nawzajem wierno, wsparcie,

pomoc i przyzwoite postpowanie, natomiast \V porównaniu z daw-
nemi przepisami pominit jest wzmianka o mioci i uszanowaniu
oraz posuszestwie ony wzgldem ma jako gowy rodziny (art.

22. nowy 208 pr. ma. i art. 34 uchylajcy 210 pr. ma.).
Wreszcie matka moe mie odrbne zamieszkanie (siedzib),

jeeli zamieszkanie ma jest nieznanem, albo jeeli ona jest upraw-
nion mieszka oddzielnie (art. 1. nowy 32 k. c. p.).

Najwiksze atoli zmiany poczynia nowa ustawa w zakresie

prawa majtkowego maeskiego. Znosi ona przede-

wszystkiem wszelkie ograniczenia zdolnoci do dziaania matek
odnonie do majtku, który wedug prawa lub umów, midzy ma-
onkami zawartych, nie pozostaje pod zarzdem i uytkowaniem
ma (art. 6 nowy 184 k. c. p.). W zwizku z tern uchylono prze-

pisy o potrzebie zezwolenia mowskiego wogóle do czynnoci
prawnych oraz w szczególnoci do przyjcia spadku, darowizny
i obowizku wykonawcy testamentu (art. 34 znoszcy art. 214 pr.

ma. ust. 1. art. 776, art. 934, ust. 1. art. 940 i art. 1029 K. N.), jak

niemniej wzmianki o matkach w art. 942 (art. 25), 1124 (art. 27),

') W art. io-tym zachodzi omyka drukarska i ma byt ..maonek"
a nic „maonka", jak to wynika z treci przepisu tego i nastpnego
art. jo
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1125 (art. 28), 1304 (art. 29) i 1312 K. N. (art. 30) oraz odpowiednio
zmieniono art. 905 K. N. (art. 24).

Prawo zjarzdu i uytkowania ma zostao ograniczonem tyl-

ko do tego, co ona w chwili zawarcia maestwa wniosa (art. 9.

nowy 193 k. c. p.). Co do tego majtku moe ona zawiera akty

prawne nadal tylko • za zezwoleniem ma. Odjto jej jednakowo
mono zaczepienia tego rodzaju aktów zdziaanych bez upowa-
nienia ma (art. 8 nowy 188 k. c. p.). Gdyby ma nie dostarcza
przyzwoitego utrzymania onie i dzieciom, ona moe da od sdu
odjcia mu prawa zarzdu i uytkowania, ale w tym wypadku sa-

ma jest obowizana przyczyni si do ponoszenia wspólnych cia-
rów maeskich (art. 11 nowy 203 k. c. p.). W razie odjcia m-
owi zarzdu i uytkowania ona uzyskuje co do tego majtku zu-

pen samoistno prawn (art. 10 nowy 200 k. c. p.).

Z po/1 zarzdu i uytkowania ma wyjtemi zostay wogóle
poytki ze starannoci i pracy ony pochodzce tudzie zyski.

jakie ona mie moe z oddzielnego handlu, przemysu, kunsztu,

profesji lub talentu (art. 12 nowy 204 k. c. p.) oraz bielizna, odzie,
narzdzia pracy i sprzty kobiece do uytku ony suce, choby
przez ma sprawione byy (art. 13 nowy 217 k. c. p.).

Gdym zagin, lecz za znikego przez sd nie jest jeszcze

uznany, natenczas, chociaby zostawi penomocnika, ona a do

powrotu jego sama ma zarzd i uytkowanie take tego swego ma-
jtku, który pozostawa pod zarzdem i uytkowaniem ma. Do
wszystkich innych czynnoci dotyczcych tego majtku potrzebuje

upowanienia sa.dowego (art. 2 nowy 66 k. c. p.).

W sprawach dotyczcych majtku, którym ona' swobodnie
rozporzdza, moe ona stawa w sdzie bez upowanienia
ma (art. 5 nowy 182 k. c. p.). Jednakowo take w innych spra-

wach, w których nadal koniecznem jest to upowanienie tak do

stawania w sdzie, jak niemniej do zdziaania jakiego aktu prawnego.
moe ona, jeli m odmawia upowanienia, zapozwa go przed

sd, w którego okrgu maj maonkowie wspólne zamieszkanie,

i sd po wysuchaniu ma a nawet w szczególnych wypadkach bez

wysuchania moe jej tego upowanienia udzieli (art. 7 nowy 185

k. c. p.). W zwizku ze zmian przepisów prawa materjalnego

zmodyfikowno odnone postanowienia ustawy o postpowaniu
cyw. (art. 31, 32 i 33 nowy art. 1653, 1655 i 1658 ust. post. cyw.
oraz art. 34 uchylajcy art 1659 i 1660 ust. post. cyw.).

Co do innych dziedzin prawa cywilnego, to dziaalno usta-

wodawcza w tym okresie obja jeszcze resztki przepisów doty-

czcych moratorium. S to wycznie rozporzdzenia Rady
Ministrów przeduajce niektóre terminy na podstawie ustaw
ju dawniej wydanych. 1 tak rozp. R. M. z 19/12. 1920 D. U.
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119/787 i 119/788 przeduono w okrgu apelacyjnym warszaw-
skim i lubelskim terminy do wykonania wszelkich czynnoci, zmie-
rzajcych do zachowania praw wekslowych do dnia 1. lipca 1921

a nastpnie rozp. R. M. z 11/6. 1921 D. U. 51/315 i 51/316 do 1. sty-

cznia 1922 r. Na terenie Maopolski przesunito terminy morato-
ryjne dla prywatno-prawnych wierzytelnoci pieninych rozp. R.
M. z 16/12. 1920. D. U. 119/789 na 6 miesicy a rozp. R. M. z 11/6.

1921. D. U. 51/317 na dalsze 6 miesicy oraz rozp. R. M. z 30/4.

1921. D. U. 39/245 przesunito terminy ustawy z 30/6. 1920. D. U.
52/319 o ulgach w spacaniu zalegych procentów od intabulowa-
nych wierzytelnoci tudzie zalegych podatków i danin publicz-

nych o 1 rok. W b. dzielnicy pruskiej utrzymano w mocy rozp.

R. M. z 16/12. 1920. D. U. 121/397 ustaw w przedmiocie przedu-
enia terminów przedawnienia oraz przedstawienia do zapaty ku-
ponów procentowych, rentowych i dywidendowych z 18/12. 1919.

D. U. 98/518 a po dzie 31. grudnia 1921 r.

2. Prawo handlowe*)
(od i. padziernika 1920 do 30 wrzenia 1921).

Na pierwszy plan wysuwa si w tym okresie ustawa o s p ó -
d z i e 1 n i a c li z 29/10. 1920. D. U. 111/733.

„Wród nielicznych dotd przepisów ustawowych, które two-
rzy zacztek jednolitego prawa polskiego, ustawa o stowarzysze-
niach zarobkowych i gospodarczych czyli spódzielniach jest z pe-

wnoci najdoniolejsz dla ycia spoecznego, bo ujmuje w normy
prawa cao tych objawów yciowych, które si nazywa ruchem
spódzielczym"').

Spraw spódzielczoci zajo si Ministerstwo skarbu ju
w pocztkach 1919 r., wypracowao pierwszy projekt i przedsta-

wio go do rozpatrzenia ankiecie polskich kooperatystów. Na pod-
stawie wyników ankiety opracowano drugi projekt, który zosta
przedoony Sejmowi jako wniosek nagy dnia 11. listopada 1919 r.

a po dokonaniu pewnych zmian, zreszt nieistotnych, przez osobno
wybran komisie, przyj go Sejm 29. padziernika 1920 r. Ustawa
wesza w ycie z dniem 1. stycznia' 1921 r. a równoczenie z tym
dniem (o ile przepisy przejciowe nie zawieraj w tym wzgldzie
wyjtków) utraciy moc obowizujc przepisy dotychczasowe t
materj normujce a w szczególnoci: a) w b. dzielnicy austriackiej:

ustawy z 9/4. 1873. 1. 70 Dz. u. p. i z 10/6 1903 1. 133 Dz. u. p.;

b) w b. dzielnicy pruskiej: ustawa z 1/5 1889 w brzmieniu ust.

z 20/8. 1898. (Zbiór Praw Rzeszy z r. 1898, str. 370, 810 i nast.);

*) Przegld prawodawstwa (prawo handlowe) do i-go padz. 1920
l>yl podany w zeszycie pierwszym 1921 r.

') Prof St. Wróblewski: Ustawa <> spódzielniach. Kraków,
im_'i. i Frommer) str. 1

1

1.
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w b. dzielnicy rosyjskiej: ustawa kredytowa (Zbiór Praw T. XI. Cz.

II. Rozdz. 10 art. 37—49 i 86—114
26

) tudzie wszelkie statuty nor-

malne oraz dekret Naczelnika Pastwa z 8/2. 1919. D. P. 17/223.

Ustawa obejmuje 13 „artykuów7
, które ugrupowane s w 6-cia

dziaach" (I. Zasady ogólne, II. Postanowienia szczegóowe, III. Rada
Spódzielcza, IV Kary, V. Przepisy przejciowe, VI. Wejcie w y-
cie i wykonanie ustawy), nadto dzia II-go, najwikszy (art. 5-106)

dzieli si na 11 „rozdziaów" (l. zaoenie spódzielni, 2. rejestr

spódzielni i ogoszenia, 3. firma, 4. oddziay, 5. czonkowie, 6. wa-
dze (organy spódzielni), 7. rachunkowo, 8. rewizja, 9. zwizki
rewizyjne, 10. zmiana statutu, 11. rozwizanie).

Za spódzielnie uwaa ustawa zrzeszenie si nieograniczonej

liczby osób o zmiennym kapitale i skadzie osobowym, majce na
celu podniesienie zarobku lub gospodarstwa czonków przez pro-

wadzenie wspólnego gospodarstwa. Suc powyszym zadaniom
gospodarczym, spódzielnia moe równie mie na celu podniesienie

poziomu kulturalnego swych czonków (art. 1).

W porównaniu z dotychczasowymi podkrela definicja usta-

wowa moment zmiennoci kapitau i skadu osobowego, unika susz-
nie przykadowego choby wyliczenia rozmaitych typów spódzielni

oraz dopuszcza dziaalno niegospodarcze ale tylko jako drugo-

rzdn, dodatkowa do celów gospodarczych. Znaczenie tej defi-

nicji ley w tern, e odtd wszelkie zrzeszenia, jeli maj znamiona
w niej wyliczone, musz podpada pod postanowienia tej ustawy
a nie mog przybra innej formy prawnej a take i dawne zwizki
s zobowizane dostosowa swe statuty do nowego prawa (art. 117)

a to pod rygorem rozwizania (art. 126).

Podstaw dziaalnoci spódzielni jest ustawa i statut, który

moe odbiega od postanowie ustawowych tylko tam, gdzie usta-

wa na to wyranie pozwala (art. 2). Osobowo prawna
uzyskuje spódzielnia z chwil wpisu do rejestru (art. 3), jednak ju
i przed wpisem uwaa si za prawnie istniejca, jeli sad w cigu
dwóch miesicy od zgoszenia nie powemie uchway co do wpisu
(art. 5 ust. 3.).

Spódzielnia uchodzi za k u p c a w znaczeniu prawa handlo-

wego i podlega jego przepisom, o ile ustawa niniejsza nie mówi
czego innego.

Do zaoenia spódzielni potrzeba statutu oraz zareje-
strowani a go w sadzie, w którego okrgu ma spódzielnia mie
siedzib. Zgoszenie winni podpisa pierwsi czonkowie w formie

wierzytelnej, (art. 5). Statut musi oznaczy: 1) firm i siedzib spó-
dzielni, 2) cel jej oraz przedmiot przedsibiorstwa i czas trwania.

3) rodzaj i zakres odpowiedzialnoci czonków, 4) wysoko udziau,

wpaty na udzia i czas ich dokonywania, 5) zasady, obowizujce co

do przyjmowania, ustpowania i wykluczania czonków, 6) liczb
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czonków zarzdu i rady nadzorczej i sposób ich powoywania, 7>

sposób zwoywania walnych zgromadze, obradowania na nich i za-

padania uchwa, 8) zasady, dotyczce umarzania wartoci bilanso-

wych, 9) asady rozdziau zysków i pokrywania strat, 10) pismo,

w którem maja by zamieszczane ogoszenia spódzielni (art. 6). Do
rejestru naley wpisa dane "wymienione pod 1)—4) oraz 6) i 10)

a nadto rok obrachunkowy, jeli si róni od kalendarzowego i prze-

pisy o likwidacji, dalej imiona i nazwiska czonków pierwszego za-

rzdu oraz ograniczenia uprawnie zarzdu i postanowienia o za-

stpcach. Wszystkie te dane z wyjtkiem zasad, dotyczcych li-

kwidacji ogasza sd w pimie, przeznaczonem do ogosze sjó-

dzielni a nadto jeszcze w jednem pimie przeznaczonem do tego

przez Rad Spódzielcz(art. 7). Donioso wpisów dokonanych
w rejestrze spódzielni jest taka sama co wpisów w rejestrze han-

dlowym (art. 8).

Firma spódzielni tworzy si od przedmiotu przedsibior-

stwa (nie moe zawiera nazwisk czonków), ma zawierae-ilodatek

„spódzielnia" lub przymiotnik „spódzielczy" oraz oznaczenie sie-

dziby i rodzaju odpowiedzialnoci i musi odrónia si od firm in-

nych ju zarejestrowanych spódzielni w tej samej miejscowoci
(art. 11). Wszelkie oddziay (filje) spódzielni musz by te zare-

jestrowane (art. 12).

Czonkiem spódzielni moe by kada osoba fizyczna lub

prawna, o ile statut tego nic ogranicza. Spódzielnia musi liczy

co najmniej 10 czonków, a o ile czonkami jej mog by wedle sta-

tutu wycznie osoby prawne, co najmniej trzech (art. 13).

Co do odpowiedzialnoci czonków, mog zaj trzy

ewentualnoci, albo odpowiadaj wycznie zadeklarowanymi
udziaami albo oprócz tego jeszcze pewn kwota oznaczona

przez statut w stosunku do udziaów (odpow. ogra u i c z o n a)

albo wreszcie caym majtkiem (odpow. nieograniczona)
(art. 14). Czonek odpowiada take za zobowizania spódzielni

przed jego przyjciem zacignite (art. 15). Udziay musza, by
równej wysokoci, jeden czonek moe ich posiada dowoln ilo.
o ile statut tego nie zabrania (art. 16). Czonkiem zostaje si albo

przez udzia w zaoeniu spódzielni (wtedy z chwila zarejestro-

wania statutu) albo przez póniejsze przystpienie. Do spódzielni

z ograniczon odpowiedzialnoci moe samodzielnie przystpi
kady, kto ukoczy 18-ty rok ycia, zreszt tylko penoletni (art.

19). Przystpujcy winien podpisa deklaracj, w której ma wy-
mieni dzie przystpienia, imi i nazwisko, dat urodzenia, miejsce

zamieszkania, ilo zadeklarowanych udziaów i zakres odpowie-

dzialnoci (art. 17). Przyjcie ma stwierdzi zarzd na deklaracji

podpisem z podaniem daty (art. 20). Zarzd te prowadzi rejestr

czonków (art. 30). Czonek winien wpaci udzia w gotówce we-



Prawo handlowe 93

dle postanowie statutu. Od tego obowizku nie moe spódzielnia

poszczególnych czonków zwolni ani te czonek nie moe da
zwrotu wpat przed wystpieniem lub wypowiedzeniem udziau

(art. 21).

Kady czonek moe wystpi ze spódzielni za pisemnem
wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia nie moe by w statu-

cie oznaczony duszy ni 2 lata. W braku oznaczenia tatuto-

.wego moe wypowiedzienie nastpi co najmniej na 3 miesice
przed kocem roku obrachunkowego (art. 23). Czonka zmarego
uznaje si za wystpujcego z kocem roku obrachunkowego, w któ-

rym mier nastpia (art. 25). Wierzyciel czonka moe na podsta-

wie prawomocnego wyroku zaj naleno przypadajc czon-
kowi w razie wystpienia lub wypowiedzenia udziau i nastpnie
w miejsce czonka wykona prawo wypowiedzenia, jednakowo
tylko wówczas, jeeli egzekucja na majtku czonka okazaa sic

bezowocn. Egzekucji nie podlega jednak ta ilo udziaów, która

jest warunkiem naleenia czonka do spódzielni, o ile naleno
std przypadajca nie przekracza kwoty 500 mk. (art. 24). Wyklu-
czenie czonka dopuszczalne z przyczyn przewidzianych w statu-

cie (art. 26). Udzia byego czonka wypaca si ha podstawie za-

twierdzonego bilansu tego roku, z którego kocem czonek przesta

nalee do spódzielni. Roszczenia o wypat udziau ulegaj prze-

dawnieniu z upywem 5-ciu lat (art. 27). Po wystpieniu czonek
ju w zasadzie nie odpowiada za zobowizania spódzielni z wy-
jtkiem wypadku, jeeli w cigu roku od dnia, w którym przesta

nalee, otwarto konkurs do majtku spódzielni, wtedy ci, którzy

wystpili odpowiadaj narówni z czonkami pozostaymi (art. 28).

Udziay s nicpozbywalne i nie mog by oddane

w zastaw (art. 29).

Wadzami spódzielni s: zarzd, rada nadzorcza i walne zgro-

madzenie. Zarzd reprezentuje spódzielnie na zewntrz i we-
wntrz. Czonkiem zarzdu moe by tylko osoba majca pen
zdolno do dziaa swych i bdca czonkiem spódzielni. Ilo
czonków zarzdu i sposób ich powoywania oznacza statut. Jeli

zarzd jest jednoosobowy musi statut przewidzie ustanowienie

zastpcy (art. 38).

P r o k u r y u d z i e 1 a nie wolno (art. 39). Kad zmian
czonków zarzdu naley zgosi do sdu rejestrowego (art. 34).

Kada spódzielnia winna mie rad nadzorcz zoon
conajmnicj z 3 osób, któr wybiera i odwouje walne zgromadzenie

(art. 40). Rada nadzorcza czuwa i kontroluje prowadzenie intere-

sów przez zarzd i moe w kadej chwili zawiesza w czynnociach
czonkówr zarzdu (art. 41). Tytuem wynagrodzenia dla czonków
rady nadzorczej nie mona zastrzega tantjemy (art. 42).
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Nie mona by równoczenie' czonkiem zarzdu i rady nad-
zorczej ani te czonkowie tych dwóch organów spódzielni nie mo-
g by maonkami ani krewnymi lub spowinowaconymi w linji pro-

stej lub bocznej do drugiego stopnia. Nie wolno im te bez zgody
powoanych do ich wyboru organów by czonkami zarzdu lub

rady nadzorczej innej spódzielni, majcej ten sam przedmiot przed-

sibiorstwa i siedzib w tej samej miejscowoci (art. 43). Czon-
kowie zarzdu i rady nadzorczej odpowiadaj za wszelk szkodo,

jaka z ich winy powstaa dla spódzielni. Odpowiedzialno ta prze-

dawnia si po upywie 5 lat od stwierdzenia szkody (art. 44).

Ostatni wreszcie wadz spódzielni jest walne zgroma-
dzenie. Moe w niem bra udzia kady czonek ale tylko oso-

bicie, z wyjtkiem oczywicie osób, które nie mog samodzielnie

przystpi do spódzielni. Jedynie tylko w spódzielniach liczcych
wicej ni 500 czonków wolno w statucie zastrzec, e zamiast wal-

nego zgromadzenia odbywa si bdzie zebranie przedsta-
wicieli, wybieranych przez czonków z pomidzy siebie w liczbie

co najmniej 30-tu (art. 51).

Kady czonek ma jeden gos bez wzgldu na ilo posia-

danych udziaów (art. 45). Do wycznej kompetencji walnego
zgromadzenia naley: 1) wybór i odwoanie czonków rady nad-

zorczej, 2) oznaczenie granic najwyszego kredytu, jaki moe by
udzielony jednemu czonkowi, 3) oznaczenie najwyszej sumy zobo-

wiza, jakie spódzielnia moe zacign, 4) zatwierdzenie bilan-

sów i sprawozda rocznych, 5) podzia zysków i oznaczenie spo-

sobu pokrycia strat w granicach, w jakich statut to przekazuje, 6)

powzicie uchwa w przedmiocie sprawozdania rewizyjnego, 7)

zmiana statutu, 8) powzicie uchway co do rozwizania i likwi-

dacji spódzielni (art. 46). Poza tern moe statut zastrzec jeszcze

inne sprawy walnemu zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie zwouje organ w statucie oznaczony

a w braku takiego postanowienia zarzd. Naley je zwoa przynaj-

mniej raz do roku, najpóniej w 6 miesicy po upywie roku obra-

chunkowego, a nadto na danie innego organu spódzielni, zwizku
rewizyjnego wzgldnie Rady Spódzielczej, oraz jednej dziesitej

lub w statucie wskazanej wikszej iloci czonków (art. 47). Walne
zgromadzenie naleycie zwoane jest zdolne do uchwa bez wzgldu
na ilo obecnych, o ile statut nie stanowi inaczej (art. 49). Uchwa
walnego zgromadzenia, która si sprzeciwia prawu lub statutowi

wolno zaskary w cigu 6 tygodni od daty walnego zgroma-

dzenia do sdu okrgowego w siedzibie spódzielni. Do skargi tej

upowaniony jest kady czonek, który na walncm zgromadzeniu

zgosi sprzeciw do protokuu, a nieobecny, jeli bezprawnie na ze-

branie dopuszczony nic zosta, lub zebranie zostao zwoanem
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wbrew przepisom ustawy lub statutu, albo te uchwala zapada
w przedmiocie nieobjtym porzdkiem dziennym; nadto prawo to

maj zarzd i rada nadzorcza oraz zwizek rewizyjny wzgldnie
Rada Spódzielcza Wyrok, uznajcy niewano uchway, ma moc
prawn wzgldem wszystkich czonków (art. 50).

Rozdzia o rachunkowoci nakazuje zarzdowi prowa-
dzi ksigi i rachunki tak jak kupcom (art. 52) oraz zawiera szcze-

góowe przepisy co do zasad, wedle których naley zestawia bi-

lans roczny. W sprawie rozdziau zysków stanowi, e przynaj-

mniej 10% naley corocznie przekazywa do funduszu zasobowego,
dopóki nie dosignie wysokoci wpaconych udziaów (art. 56). Dy-
widend od wpaconych udziaów mona wyznacza co naj

wicej o 2% wysz, ni wynosia w tym roku obrachunkowym
najwysza stopa dyskontowa Banku Polskiego (art. 57). Straty

naley pokrywa w pierwszym rzdzie z funduszów spódzielni
w porzdku wskazanym przez statut, a dopiero gdyby nie wystar-
czyy, z dopat czonków wedle uchway walnego zgromadzenia
(art. 58).

Kada spódzielnia winna przynajmniej raz na dwa lata podda
si rewizji przez kompetentnego rewidenta, nic nalecego do
spódzielni (art. 60). W tym celu mog si spódzielnie czy
w zwizki rewizyjne (art. 66), któremu Rada Spódzielcza
moe przyzna prawo dokonywania rewizji, jeeli z jego z jego

statutu wynika, e jest w stanie podoa temu obowizko wi (art. 68).

Jeeli spódzielnia nie naley do zwizku rewizyjnego, rewidenta
wyznacza Rada Spódzielcza (art. 61). Sprawozdanie z dokonanej
rewizji winno by zamieszczone na porzdku obrad najbliszego
posiedzenia rady nadzorczej, a nastpnie najbliszego walnego zgro-

madzenia, i odczytane na niem przed zatwierdzeniem zamknicia
rachunkowego i przed dokonaniem wyborów do organów spó-
dzielni oraz sta sie przedmiotem uchwa walnego zgromadzenia
(art. 63).

Do zmiany statutu konieczn jest uchwaa walnego zgro-
madzenia i zapis do rejestru (art. 71). Uchway o zmianie zapadaj
zwyk wikszoci gosów, jedynie do zmiany celu spódzielni lub

przedmiotu przedsibiorstwa, przeduenia trwania spódzielni poza
czas pierwotnie oznaczony, podwyszenia udziau, podwyszenia
obowizkowych wpat na udzia lub przyspieszenie terminu tych
wpat, wreszcie ustanowienia lub podwyszenia odpowiedzialnoci
dodatkowej potrzeba wikszoci H gosów obecnych (art. 72).

Rozwizanie spódzielni nastpuje: 1) skutkiem upywu
czasu, na który spódzielni utworzono, 2) skutkiem zmniejszenia

si liczby czonków niej 10-ciu wzgldnie 3-ch, 3) z mocy wyroku
sdowego w sporze wytoczonym przez organ rewizyjny z p o-



96 HI. Przegld prawodawstwa

w o d u powanego u c li y b i e n i a przeciwko prawu
lub statutowi ze strony spódzielni (art. 65), albo z powodu
cakowitego zaprzestania dziaalno j, 4) skutkiem
ogoszenia upadoci, 5) skutkiem zgodnych uchwa walnego zgro-
madzenia, zapadych wikszoci H gosów obecnych na dwóch
kolejno po sobie nastpujcych zgromadzeniach w odstpie co naj-

mniej 2 tygodni (art. 75).

O ile nie zachodzi upado, po rozwizaniu winna nastpi
likwidacja (art. 77). Likwidatorami s czonkowie ostatniego

zarzdu, jeeli ani statut ani uchwaa walnego zgromadzenia nie

powierza likwidacji innym osobom (art. 78). Z majtku pozostaego
po spaceniu dugów i zoeniu do depozytu sdowego kwot, za-

trzymanych na zabezpieczenie roszcze wierzycieli, dokonywa si
przedewszystkiem zwrotów dopat i przywrócenia odpisanych
udziaów, potem stosunkowej wypaty udziaów wraz z dywidend
za czas likwidacji wysokoci co najwyej o 2 proc. wyszej ni
wynosia w tym czasie najwysza stopa dyskontowa Banku Pol-

skiego, a pozosta reszt przeznacza si na cele
uytecznoci publicznej, wskazane przez statut, ostatnie

walne zgromadzenie wzgldnie Rad Spódzielcz (art. 81).

Ogoszenie upadoci spódzielni nastpuje w razie jej nie-

wypacalnoci. Spódzielnia z odpowiedzialnoci udziaami uchodzi

za niewypacaln, jeeli strata bilansowa przewysza sum wpa-
conych udziaów, funduszu zasobowego i wszystkich funduszów
specjalnych, a walne zgromadzenie nie uchwali pokrycia jej za po-

moc wczeniejszego uiszczenia wpat na udziay lub dopat, albo

nawet to uchwali, ale w cigu roku obrachunkowego strata nie

zostanie pokryta. Natomiast przy spódzielniach z ograniczon od-

powiedzialnoci nastpuje niewypacalno dopiero, jeeli strata

przewysza jedne pit kwoty cznej odpowiedzialnoci dodatko-

wej wszystkich czonków albo V» cz wszystkich zobo-

wiza spódzielni (art. 86). Ogoszenie upadoci spódzielni

z odpowiedzialnoci dodatkow moe nastpi nawet mimo
istnienia tylko jednego wierzyciela i nawet
w braku kosztów na pokrycie poste po wanna
upadociowego (art. 90), albowiem tylko przez konkurs
mona uzyska dopaty od czonków (art. 93 nast.). Upado spó-
dzielni moe by zakoczona ukadem, o ile si na nie zgodzili

wszyscy wierzyciele (art. 105). Dalsze prowadzenie spódzielni

po upadoci jest niedopuszczalne, choby upado zakoczya sic

ukadem (art. 106).

Celem wspódziaania z Rzdem w zakresie spraw spódziel-

czych tworzy ustawa pastwow Rad spódzielcz przy
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Ministerstwie Skarbu. Jest to z jednej strony organ doradczy Rzdu
w sprawach ustawodawstwa spódzielczego, z drugiej za organ
kontrolny dla spódzielni (art. 108). W skad Rady wchodz osoby,
powoane na przecig 2 lat przez Ministra Skarbu na przedstawie-
nie zwizków rewizyjnych oraz po jednym delegacie Ministerstwa
Skarbu, Spraw Wewntrznych, Sprawiedliwoci, Rolnictwa i Dóbr
pastwowych, Przemysu i Handlu, Pracy i Opieki spoecznej oraz
Robót publicznych.

Za cay szereg przekrocze przepisów naznacza ustawa kary.
Dadz si one podzieli na dwie kategorje: na p o r z a d k o w e, na-
znaczone przez sad rejestrowy za niedopenienie obowizków co do
zgoszenia faktów podlegajcych wpisowi do rejestru, co do pro-
wadzenia ksig i udzielania wyjanie (art. 110,111), i na kary na-

znaczone przez sdkarny za sui generis p r z e s t p s t w a uda-
remniajce cel spódzielni. W szczególnoci karze do 2 000 Mk.
ulegaj czonkowie zarzdu, jeli udzielaj poyczek osobom, któ-

rym ustawa lub statut poyczek udziela nie pozwala lub zawieraj
inne umowy z nieczonkami wbrew zakazowi statutu, dalej osoby
dokonywujace sprzeday w spódzielni, jeli wiadomie mimo zakazu
statutu sprzedaj nieczonkom, oraz czonkowie spódzielni, która
wedug statutu sprzedawa moe towary tylko czonkom, jeli przy-
czyniaj si wiadomie do tego, by nabywanie w spódzielni umo-
liwi nieczonkom lub te towary dla siebie nabyte, zarobkowo
w niezmienionym stanie odprzedaj nieczonkom (art. 112). Karze
aresztu do 6 tygodni lub grzywny do 3 000 mk. podlegaj czonko-
wie zarzdu, jeli zmierzaj do innego celu ni okrelony w ustawie
lub statucie, korzystaj z kredytu mimo zakazu, dalej czonkowie
zarzdu, rady nadzorczej i likwidatorowie, jeli spódzielnia duej
ni przez 3 miesice z ich winy bya pozbawion zdolnej do wy-
dawania uchwal rady nadzorczej, niemniej czonkowie zarzdu i li-

kwidatorowie, jeli zaniedbali obowizku zgoszenia upadoci
(art. 113). Tej samej karze ulega, kto przedsibiorstwo swe oznacza
jako spódzielcze mimo, e ono niem nie jest (art. 114). Wreszcie
karze aresztu do 6 miesicy lub grzywny do 10 000 Mk. podlega,

kto przez 30 faszywe przedstawienie uzyskuje powoanie do zarzdu
lub rady nadzorczej albo innym sposobem uzyskanie powoania
umoliwia; kto si da przekupi co do sposobu gosowania na wal-
nem zgromadzeniu; czonek zarzdu, rady nadzorczej lub likwida-

tor, który dziaa rozmylnie na szkod spódzielni; albo na walnem
zgromadzeniu, w rejestrze czonków, w zamkniciu rachunkowem
lub sprawozdaniu poda wiadomie faszyw wiadomo lub roz-

mylnie prawdziwy stan rzeczy zatai, jeli to postpowanie moe
wprowadzi w bd co do stanu interesów i majtku spódzielni

(art. 115).
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Z przepisów przejciowych podkreli trzeba, oprócz wspom-
nianego ju postanowienia o uzgodnieniu statutów dotd istniejcych

spódzielni (art. 117 i nast.), zniesienie bezporedniej odpowiedzial-

noci czonków wobec wierzycieli w spódzielniach, w których ona
dotd istniaa, ju z chwil wejcia w ycie ustawy (art. 119), oraz

przepis, e drog rozporzdzenia mona dla pewnych oznaczonych
terytorjów przeduy odpowiedzialno czonków,
którzy wystpili lub zgosili swe wystpienie ze spódzielni po

dzie 1 sierpnia 1914 r., a do upywu 2 lat po wejciu w ycie
niniejszej ustawy (art. 127).

W zwizku z ustaw o spódzielniach pozostaje rozp. Min. Sk.

w porozumieniu z Min. Spr'awiedl. z 14/12 1920 r. D. U. 117/176

w przedmiocie organizacji Rady spódzielczej oraz

rozp. Min Sprawiedl. i Min. b. dz. pr. w porozumieniu z Min. Sk.

z 10/3. 1921. D. 21, 25/138 w przedmiocie rejestru spó-
dzielni, które porucza czynnoci, dotyczce rejestrowania spó-
dzielni, sdom prowadzcym rejestr handlowy i zawiera szczegó-

owe przepisy wykonawcze.

Prawa morskiego dotyczy w tym okresie rozp. Min. b. dz.

pr. z 18/1 1921 r. D. U. 10/58 w przedmiocie prowadzenia reje-
stru statków handlowych morskich (wydane jako rozp.

wykonawcze do ustawy z 22/5 1920 D. U. 47/285). Rejestr statków

handlowych morskich prowadzi wydzia rejestracji statków handlo-

wych morskich przy sdzie powiatowym w Wejher o-

w i e (§ 18). Prowadzenie rejestru wykonywuja sdzia i sekretarz

sdowy wedug przepisów dotyczcych prowadzenia rejestru han-

dlowego na obszarze b. dz. pr. (§ 3). Dla kadego statku prowadzi
si osobne akta (§ 9) i oddzielny, opatrzony numerem biecym
zeszyt. Zeszyty powinny by poczone w trwale oprawione ksigi.

które bd oznaczone rzymsk cyfr, wedug kolejnoci zaoenia
(§ 10). Rejestr morski skada si z 13 rubryk (1. nazwa statku,

2. rodzaj statku, 3. pomiar, 4. data wybudowania i stocznia, 5. port

ojczysty, 6. przynaleno pastwowa, imi i nazwisko oraz miejsce

staego zamieszkania penomocnika, 7. data zarejestrowania statku,

8. nazwisko i blisze oznaczenie waciciela, 9. owiadczenie, e
wszystkie warunki co do przynalenoci pastwowej wacicieli zo-

stay wypenione, 10. zmiany wasnoci, 11. zmiany innych danych,

12. wykrelenie statku, 13. obcienie). Wcignicie statku do re-

jestru i wykrelenie naley bezzwocznie ogosi w „Monitorze

Polskim" i w jednej z gazet, wyznaczonej w tym celu corocznie

przez sdziego rejestrowego, a oprócz tego o wcigniciu do rejestru

zawiadomi Urzd Marynarki Handlowej (S 17).

Prof. Dr. Alfred O h a n o w i c z (Pozna).
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3. Proces cywilny*).

(Od i padziernika 1920 r. do 1 padziernika 1921 r.)

W ubiegym roku sprawozdawczym organizacja sdowa i pro-

.ccdury wszystkich dzielnic Polski doznay zasadniczych zmian.

Wydane w tej dziedzinie ustawy i rozporzdzenia naley po-

dzieli na takie, które obejmuj wszystkie ziemie Rzeczy-
pospolitej, i takie, które odnosz si jedynie do poszcze-
gólnych jej dzielnic. /

I. Wobec odrbnoci ustawodawstwa dzielnicowego ustawy
wydane dla c a e j R z e c z y p o s p o 1 i t e j s nader nieliczne i od-

nosz si tylko do organizacji sdowej lub te wydane s ku

ochronie osób, przebywajcych w wojsku. l

1) W tym wzgldzie naley wymieni rozporzdzenie
Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. (Dz. Ust.

Nr. 106 poz. 701) oraz póniejsze rozporzdzenie z dnia 16 lu-

tego 1921 r. (Dz. U. Nr. 18 poz. 102), przeduajce moc obowi-
zujc rozporzdzenia Rady Obrony Pastwa z dnia 18 sierpnia

1920 r., zawieszajcego postpowanie sdowe w sprawach cywil-

nych dla osób, pozostajcych w subie czynnej wojska polskiego

a do dnia 24 maja 1921 r.

2) Daleko waniejsze s jednak dwie ustawy sejmowe, doty-

czce organizacji sdownictwa, a mianowicie:

a) U s t a w a z dnia 18 maja 1921 r. (Dz. U. Nr. 46

poz 278), oznaczajca okres zmian w organizacji sdów, w cigu
którego wbrew zasadzie wyraonej w ai tykule 78 zdanie pierwsze

Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. wolno sdziów przenosi na

inne miejsca lub stanowisko subowe na caym obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej, oraz w stan spoczynku bez wzgldu na usta-

nowione w ustawach ograniczenie, a do koca roku 1921. Rada
Ministrów moe okres ten przeduy a do koca 1922 r. Wyej
przytoczona ustaWa zawiera jeszcze w art. 2 przepis, e Minister

Sprawiedliwoci moe sdziemu za jego zgod poruczy czasowo
penienie urzdu prokuratora.

b) Ustawa z dnia 3 1 maja 192 1 r. (Dz. U. Nr. -50

poz. 302), wprowadzajca znaczne ulgi co do kwalifikacji nja urzd
sdziowski i prokuratorski w b. zaborze austriackim i rosyj-
skim i stanowica w art. 5 zasad, e kto zoy egzamin s-
dziowski w którejkolwiek dzielnicy, moe by mianowany na urzd
sdziowski lub prokuratorski w kadej dzielnicy. Aplikacja sdowa,

*) Przegld prawodawstwa (proces cywilny ) do i-go padz. 1920

by podany w zeszycie pierwszym 1921 r.
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potrzebna do dopuszczenia do egzaminu sdziowskiego, moe by
odbywana w rónych dzielnicach. O tyle wic ustawa ta ma zna-

czenie dla caej Rzeczypospolitej.

II. Poza powyszemi ustawami i rozporzdzeniami odnosz
si wszystkie inne ustawy do poszczególnych tylko dzielnic: na-

ley je zatem rozpatrywa w zwizku z ustawodawstwem dziel-

nicowem.
1) W b. zaborze rosyjskim: „Przepisy tymczasowe

o urzdzeniu sdownictwa w Królestwie Polskiem" zostay w za-

sadniczych punktach zmienione przez u.s ta\vzdnial8marca
192 1 r. (Dziennik Ustaw Nr. 30 poz. 172), nadajc nowe brzmie-

nie artykuom 5, 6, 7 i 24 przepisów tymczasowych. Ustawa ta

zmienia ustrój Sdu Pokoju o tyle. e w Sdach Pokoju dla miast

powiatowych lub miast, majcych ponad 10 tysicy mieszkaców,
sdziowie pokoju prawnicy wyrokuj jednoosobowo tak w spra-

wach cywilnych jak i karnych. Sdy Okrgowe i Sdy Apelacyjne

wyrokuj odtd bez udziau awników we wszystkich sprawach
tak cywilnych jak i karnych w komplecie trzech sdziów. Tylko
w sprawach handlowych Sdy Okrgowe wyrokuj nadal w kom-
plecie, zoonym z jednego sdziego jako przewodniczcego i dwóch
awników. awnika nieobecnego moe jednakowo zastpi sdzia.

Inne zmiany s mniej zasadniczej natury.

Równoczenie z powysz ustaw ogoszono ustaw równie
z dnia 18 marca 1921 r. o w y n a g r o d z e u i u a w n i-

k ó w sd ó w p o k o j u („Dziennik Ustaw" Nr. 30 poz. 173), w któ-

rej ustawowo ustalono zasad, e awnicy sdów pokoju sprawuj
swe obowizki honorowo i otrzymuj jedynie odszkodowanie za

czas stracony i poniesione koszty, a ewentualnie równie i djety

w razie czynnoci urzdowej poza miejscem urzdowania na od-

lego wiksz ni 15 kilometrów od miejsca zamieszkania. Tern
samem uchylono artykuy 15 i 24 przepisów tymczasowych o wy-
nagrodzeniu urzdników wymiaru sprawiedliwoci w Polsce („Dz.

Urz. Dep. Sprawiedl." Nr. 1 poz. 3).

Zmiany o charakterze proceduralnym zawiera ustawa
z dnia 1 lipca 1921 r. w p r z e d ni i o c i e z m i a u y n i e-

k t ó r y c li .p r z e p i s ó w o b o w i z u j c e g o w b. Król e-

s t w i e . P o I s k i e m . p r a w a c y w i 1 n e g o, dotyczcych
]) r a w k o b i e t. „I ) z i e n. Usta w u N r. 6 4 p o z. 3 9 7. Naley
tutaj przedewszystkiem wymieni zmian art. IN2 Kod. cyw. pol.

przez art. 5 przytoczonej wyej ustawy, który wyraa zasad, e
ona moe stawa w sdzie równie i bez upowanienia ma.

Dla Ziem Wschodnich b. zaboru rosyjskiego naley wy-
mieni dwa rozporzdzenia Rady Ministrów: Jedno z 7 marca
1^21 r., ,, Dzie. Ust. Nr. 29, poz 166, zarzdza, e s;|dy wydaj
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wyroki i decyzje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera po-

stanowienie co do wydawania bezspornych kaucyj, dokumentów
i depozytów w zakoczonych sprawach karnych i cywilnych b. Sdu
Okrgowego w Misku. Drugie rozporzdzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 11 lipca 1921 r., „Dzie. Ust." Nr. 64

poz. 404, zawiera rozcignicie mocy obowizujcej dekretu z dnia

8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sdu Najwyszego (I)z. Pr.

Nr. 15 poz. 199) na województwa nowogrodzkie, poleskie i woy-
skie oraz na powiaty grodzieski, wokowyski i biaowieski wo-
jewództwa Biaostockiego.

2) W b. zaborze austriackim zmiany ustaw Odnoszcych
si do ustroju sdownictwa i procedury cywilnej, dotycz przede-

wszystkiem przeliczenia koron austriackich na marki polskie z od-

powiedniem podniesieniem liczby odnonej kwoty. W tym celu

wydano rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci
z dn i a 2 stycznia 1921 r. w p r z e d m i o c i e zmiany
§ 3 3 3 ust. 1 . instrukcji s d o w e j i punktu 12 in-

strukcji d 1 a organów wykonawczych w b. dziel-
nicy austriackiej („Dzie. Ustaw'

1

Nr. 10 poz. 62) oraz

ustaw z dnia 22 lutego 1921 r. („Dzie. Ustaw"' Nr. 2?)

poz. 124), zmieniajc odnone postanowienia normy jurysdykcyjnej

i procedury cywilnej.

Oprócz tego naley jeszcze wymieni rozporzdzenie
Ministra S p r a w i e d 1 i w o c i z 16. e z e r w c a 1921 r.

o c z a s o w e m skróceniu sdziowskiej suby
p r z y g o t o w a w c z e j (Dzie. Ust. Nr. 53 poz. 339) w okrgach
sdów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie, na zasadzie którego
aplikanci sdowi mog by dopuszczeni do egzaminu sdziowskiego
po skróconej do pótora roku sdziowskiej suby przygotowawczej.

Zaznaczy jeszcze wypada, e rozporzdzenie Rady
Ministrów z dnia 7 stycznia 1921 r. w przedmiocie
przeduenia okresu organizacji sdownictwa
na obszarze b. zaboru a u s t r j ja c k i e g o („Dz. Ust. Nr.

9. poz. 42) stao
1 si bezprzedmiotowem wskutek wydania ustawy

dla caej Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1921 r. („Dzie. Ust. Nr. 46

poz. 278).

3) Najwicej zmian zasadniczych doznaa procedura cywilna

w b. z a b o f*z e pruskim. Ustawa z dnia 18 marca 1921

roku w przedmiocie zmiany niektórych przepisów
niemieckiej ustawy o postpowaniu w cywil-
nych sprawach spornych. („Dzie. Ust." Nr. 30 poz. 178)

zmienia bowiem cae postpowanie w instancji apelacyjnej, prze-

ksztacajc je w zasadniczych punktach wedug wzoru procedury



102 HI. Przegld prawodawstwa .

austriackiej. Oprócz tego ustawa ta zawiera równie i zmian
odnoszc si do przyznania stronie prawa ubogich dla postpowania
odwoawczego i rewizyjnego. — Dalej naley wymieni usta w
równie z 18 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany
przepisów o wymiarze grzywien, nawizek i \vy-

nagrodnego w b. dzielnicy pruskiej („Dz. Ust." Nr. 31

poz. 181.) zawierajc prócz innych przepisów take podwyszenia
dziesiciokrotnie najwyszej granicy wymiaru grzywien jako rod-
ków karnych i sdowo-egzekucyjnych.

Pozatem wydane jeszcze ustawy odnoszce si bd to

do organizacji sdownictwa bd do uzgodnienila ustawadaw-
stwa: Organizacyjne znaczenie posiada rozporzdze-
nie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 roku

w sprawie utworzenia okrgowych urzdów
ziemskich („Dzie. Ust. Nr. 5 poz. 27.) przekazujce kompe-
tencj Wyszego Sdu Krajowego dla spraw Agrarnych (Ober-

landeskulturgericht) we waciwem zakresie Gównej Komisji Ziem-

skiej, kompetencj za Sdu Rzeszy, Sdowi Najwyszemu w War-
szawie. — W przedmiocie uzgodnienia ustawodawstwa posiada

zasadnicze znaczenie ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r.

wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych
i rozporzdze Rzdu oraz o dalszem uzgodnie-
niu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy
pruskiej („Dz. Ust." Nr. 75 poz. 511), usuwajca postanowieniem

ustawowem liczne wtpliwoci co do tego, czy rozporzdzenia mi-

nistra b. dzielnicy pruskiej s wydane w ramach art. 6 ustawy z dnia

1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarzdu b. dzielnicy

pruskiej („Dz. Praw" Nr. 64, poz. 385) oraz czy s prawnie ogo-
szone. Ustawa ta kadzie te kres wszelkim wtpliwociom
w kwes'tji wejcia w ycie na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustaw.

uchwa i dekretów s e j m o w y c h, usuwa wic stan niepewnoci
prawnej, jaki z powodu nieuzgodnienia przepisów o publikacji ustaw

panowa w b. dzielnicy pruskiej.

Wkocu naley wymieni jeszcze ukad polsko -nie-
miecki w przedmiocie przejcia wymiaru spra
w i e d 1 i w o c i, z a w a r t y w P o z n a n i u 20 w r z e .n i. a 1 920

roku (Dzie. Ust. Nr. 120. poz. 795). regulujcy wyczerpujco
wszystkie kwestie, zwizane z przejciem przez Polsk wymiaru
sprawiedliwoci, a odnoszce si do poszczególnych spraw spor-

nych, zawisych w chwili przejcia w obwodach b. Sadów Kra

jowych, które cakowicie lub czciowo przypady Polsee na pod-

stawie Traktatu Wersalskiego.
•

I ) r. B r o u i s 1 a w Stel m a c h o w s k i (Pozna).
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4. Zobowizania midzynarodowe Polski'
1
*).

W niniejszem systematycznem przedstawieniu dotychczas za-

cignitych przez Rzeczpospolit Polsk zobowiza midzynaro-
dowych uwzglniam^tylko te, które wzrosy ju w moc prawn,
to znaczy zostay ju ratyfikowane, wzgldnie ratyfikacji dla pra-
womocnoci nie wymagay. Wobec tego cz tylko tych stypu-
lacyj midzynarodowych, które zostay podane w I. i II. zeszycie
„Ruchu" wejdzie do niniejszego wykazu.

Za podstaw klasyfikacji przyjmuj podzia wszystkich sty-

pulacyj midzynarodowych na
I. p r a w o t w ó r c z e (wedug terminologii niem. „Rechts-
schaffende Vertrage")

II. kontrakty praw n e (wedug terminologii niem.
„Rechtsgeschafte).

I. Umowy midzy na rod o w e p r a w o t w ó r c z e.

a) umowy midzynarodowe, posiadajce w stosunku do pa-
stwa polskiego charakter konstytucyjny w znacze-
niu m i d z y n a r o d o w e m t. j. ustalajce byt pastwa pol-

skiego:

1) T r akt a t pok o j u m i d z y M o c a r s t w a m i

Sprzymierzonemi i Stowarzysz o nenii a Niem-
c a m i, p o d p i s a n y w W e r s a 1 u d. 28 c z e r w c a 1919 r. w raz
z protokuem z tej samej daty, ratyfikowany przez Sejm
Ustawodawczy ustaw z dn. 31 lipca 1919 r., — protoku zoenia
dokumentów ratyfikacyjnych z d. 10 stycznia 1920 w Paryu), —
ogoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w Nr. 35

(z d. 26 kwietnia) 1920 r. pod pozycj 199.

Traktat powyszy, kadcy kres stanowi wojny midzy Mo-
carstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami jest

pierwszym chronologicznie z traktatów pokoju, inaugurujcych naj-

nowsz er stosunków politycznych wiata, pozatem odegra on
rol prejudycjaln dla traktatów pokoju, póniejszych jak z Austrj,
Wgrami, Turcj i Bugarj, które si na nim cile wzoroway,
nietylko w duchu, lecz równie i w ukadzie, a nawet stylistyce zda.

*0 Od chwili podania do druku w drugim zeszycie „Ruchu praw-
niczego" dalszego cigu ,,Zobowiza midzynarodowych Polski", zapo-
cztkowanych w zeszycie pierwszym roku biecego, podpisane zostay
w imieniu Rzeczypospolitej nastpujce umowy midzynarodowe:

i. Konwencja midzy Rzeczpospolit Polsk a Królestwem Ru-
munji o przymierzu odpornem, podpisana w Bukareszcie d. 3 marca
jo_'i r., ratyfikowana przez Naczelnika Pastwa d. 18 lipca 1021 r.

2. Konwencja handlowa polsko-rumuska, podpisana w Bukareszcie
dnia 1 lipca 1021 r.

') Protoku zoenia dokumentów ratyfikacyjnych nie zosta} do-
tychczas ogoszony w „Dzienniku Ustaw".
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Dla Polski najwiksz donioso posiada dzia VIII traktatu

p. t. „Pologne". Rozpoczynajcy wspomniany dzia art. 87 traktatu

gosi:') ....„Jak to ju uczyniy Mocarstwa Sprzymierzone i Sto-

warzyszone, Niemcy uznaj zupen niepodlego Polski i zrzekaj
si na jej korzy wszelkich praw i tytuów do terytorjów, poo-
onych w nastpujcych granicach.... Jednake przepisy niniejszego

artykuu nie stosuj si do terytorjów Prus Wschodnich i Wolnego
Miasta Gdaska... Granice Polski, nieokrelone w niniejszym trak-

tacie, bd oznaczone póniej przez Gówne Mocarstwa Sprzymie-
rzone i Stowarzyszone....,,

Nastpny art. 88 postanawia o losie Górnego lska, zapowia-
dajc, i.... „mieszkacy zostan powoani do wypowiedzenia si
przez gosowanie, czy ycz sobie przyczenia do Niemiec, czy
te do Polski"... Szczegóy organizacji gosowania zawiera spe-

cjalny aneks do art. 88. Art. 89—92 zawieraj przepisy o tranzycie

z Prus Wschodnich do Niemiec przez terytorjum polskie, przepisy

o obywatelstwie i opcji oraz ciarach finansowych, które Polska
ma ponosi z racji przejcia do niej terytorjów, które wchodziy
w skad Prus i Niemiec. W tym wzgldzie art. 92 opiewa, i... „Cz
dugu, które wedug obliczenia przewidzianej w... „art. 254... „Ko-
misji odszkodowa, odnosi si do zarzdze wydanych przez

Rzd niemiecki i pruski dla celów kolonizacji niemieckiej w Polsce,

zostanie wyczona z udziau, który obciy Polsk...." Z wartoci
dóbr i wasnoci, przechodzcych do Polski od Niemiec i Prus
wyczone by winny dalej... „budowle, lasy i inna wasno pa-
stwowa, która naleaa do dawnego Królestwa Polskiego..." Po-
nadto przechodz one na wasno pastwa polskiego wolne od
wszelkich ciarów.

Cytowany art. 92 przewiduje dalej warunki likwidacji przez

Rzd polski dóbr, praw i udziaów obywateli niemieckich.

Ostatni art. 93 dziau VIII, traktujcego o Polsce, zawiera
zobowizanie Polski podpisania Specjalnego Traktatu z Gównemi
Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi, dotyczcego
ochrony mniejszoci narodowych oraz regulujcego sprawy wolnoci
tranzyta przez Polsk oraz handlu innych njarodów w Polsce.

Art. 98 dziau IX, dotyczcego Prus Wschodnich, zobowizuje
Polsk i Niemcy do zawarcia w cigu roku od uprawomocnienia
si Traktatu konwencji, zabezpieczajcej Niemcom komunikacj
/ Prusami Wscodniemi przez korytarz polski i Polsce komunikacje
z w. m. Gdaskiem przez ewentualny korytarz niemiecki.

ytowany tekst polski wzity z urzdowego tekstu polskiego.

OgJo.szonego w „Dzienniku l 'staw" •
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Art. 100—108 traktuj o wolnym miecie Gdasku*'. Art. 100

okrela granice terytorium wolnego miasta Gdaska. W myl art.

102 w. m. Gdask ma by „oddane pod ochron Zwizku Narodów..."

„Konstytucja w. m. Gdaska opracowana zostanie w porozumieniu
z Komitetem Naczelnym Zwizku Narodów przez... przedstawicieli

Wolnego Miasta. Znajdowa si on}a bdzie pod gwarancj Zwizku
Narodów. Komisarz Naczelny orzeka bdzie w pierwszej in

stancji we wszystkich sprawach, które mogyby wynikn pomidzy
Polsk a Wolnem Miastem z powodu niniejszego Traktatu lub

porozumie lub porozumie i ukadów dodatkowych..." (Art. 103).

Art. 104 dysponuje zawarcie pomidzy Rzdem Polskim a w.
m. Gdaskiem konwencji, zadaniem której m by wczenie
Gdaska do Polskiego Obszaru Celnego wraz z ustanowieniem
w porcie strefy wolnej, zapewnienie Polsce swobodnego uywania
i korzystania z dróg wodnych i wszelkich budowli na teryt. Gdaska,
potrzebnych dla wwozu i wywozu z Polski, zapewnienie Polsce nad
zoru i zarzdu Wisy i kolei w Gdasku z wyjtkiem tramwajów
i kolei, sucych gównie potrzebom Gdaska, jakote nadzoru
i zarzdu poczt, telegrafów i telefonów midzy Polsk a portem
Gdaska, zapewnienie Polsce prawa rozwijania i ulepszania dróg oraz

budowli i innych rodków komunikacyjnych oraz prawa wydziera-
wiania lub nabywania terenów lub wszelkiej wasnoci. W kocu
art. 104 wymaga ustalenia w konwencji polsko-gdaskiej zasady,

i ...„adne rónice nie bd czynione w w. m. Gdasku na nieko-

rzy obywateli polskich i innych osób polskiego pochodzenia lub

mówicych po polsku...", jakote zapewnienie Rzdowi polskiemu
kierownictwa sprawami zagranicznemi Gdaska oraz wkada na

Rzd polski obowizek ochrony obywateli gdaskich zagranic.

.Prawo wykonywania opcji w myl art. 106 rozciga si na

lat dwa od chwili uprawomocnienia si tego traktatu. (Przypisy

analigiczne odnonie b. dzielnicy pruskiej zamieszczone s, jak byo
wyej wspomnianem, w art. 91.)

Du donioso gospodarcz maj dla Polski przepisy czci
VIII, IX i X Traktatu, dotyczce obowizku Niemiec do odszkodo-

wania Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych za spo-

wodowane przez Niemców straty materjalne, uregulowanie stosun-

ków finansowych tych Mocarstw z Niemcami, wkocu zmierzajce

do ustalenia wspóycia ekonomicznego z Niemcami.

Zwraca uwajg sw przypadkowoci w stosunku do treci

i zada Traktatu cz XIII, dotyczca stosunków pracy. Umiesz-

czenie tych przepisów w Traktacie pokoju, zadaniem którego jest

przywrócenie stanu pokoju pomidzy belligerantami oraz ustalenie

faktów nowej równowagi politycznej wiata, przypisa naley wpy-
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wom, pochodzcym z zewntrz konferencji pokojowej, a które cie-

szyy si poparciem prezydenta Wilsona
1

).Cz I- Traktatu wersalskiego stanowi Pakt Ligi Narodów.
który mocarstwa podpisujce Traktat zawary w celu rozwoju
wspódziaania narodów oraz zapewnienia im pokoju i bezpiecze-
stwa".... Zobowizania, okrelone w pakcie Ligi Narodów przyjte
zostay przez jej uczestników, jak gosi dalej wstp do Paktu.

W tym celu... „aby nie ucieka si do wojny, utrzymywa jawne
stosunki midzynarodowe, oparte na sprawiedliwoci i honorze, za-

chowywa cile przepisy prawa midzynarodowego, uznane dotd
za prawido postpowania Rzdów, przestrzega sprawiedliwoci
i skrupulatnie szjanowa wszelkie zobowizania traktatowe w sto-

sunkach wojennych midzy zorganizowanemi narodami"... W na-

stpujcych po wstpie art. 1—26 okrelona jest organizacja Ligi

Narodów, ustalone wytyczne jej dziaalnoci i przewidziany sposób
rozstrzygnicia konfliktów midzy poszczególnymi czonkami Ligi.

Art. 8 podnosi, i... ..czonkowie Zwizku uznaj, i utrzymanie po-

koju wymaga ograniczenia zbroje do minimum, dajcego si po-

godzi z bezpieczestwem narodowem, oraz z przymusowem prze-

prowadzeniem zobowiza midzynarodowych przez wspólne dzia-

anie
"

„....Czonkowie Zwizku zobowizuj si szanowa i chroni
przed wszelk napaci z zewntrz obecn nietykalno terytorialn

i niezaleno polityczn wszystkich Czonków Zwizku".... (Art. 10)

„....Owiadcza si wyranie, e wszelka wojna lub groba
wojny, niezalenie od tego, czy bezporednio dosiga lub nie jednego

z Czonków Zwizku, dotyczy interesów caego Zwizku"... (Art. 11)

W razie konfliktów midzynarodowych midzy poszczególnymi
czonkami Ligi Narodów zobowizuj si oni przedoy je Sdowi
rozjemczemu i w kadym razie nie rozpoczyna wojny przed upy-
wem 3 miesicy od wyroku rozjemczego lub Sprawozdania Rady
Ligi. W tern celu pakt przewiduje utworzenie staego Trybunau
Midzynarodowego Sprawiedliwoci.

Aneks do czci 1-ej Traktatu wylicza pierwszych czonków
Ligi Narodów, a w tej liczbie i Polsk, oraz pastwa, wezwane do

przystpienia do paktu Ligi. Podnie naley, i obok pastw, które

dotychczas korzystay z uznania jako samodzielne podmioty prawa
midzynarodowego, w gronie tych wystpuj równie dominia

i kolonie angielskie (Kanada. Australja, Afryka Pónocna, Nowa
Zelandia i Indje).

*) Bliej spraw przepisów czci XIII Traktatu omówiem w Ul
zeszycie „Ruchu" z powodu artykuu p. J, Morkowskiego, powi
zagadnieniu midzynarodowej organizacji pracy w „Przegldzie dyplo-
matycznym".
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2) Traktat midzy G 6 w n em i Mocarstwami
Sprzymierzonemi i S t o w a r z y s z o n e m i a Polsk,
podpisany w W e r s a 1 u d. 28 c z e rw c a 1919 r., ratyfikowany
przez Sejm ustawodawczy ustaw z d. 31 lipca 1919 r., protoku zo-
enia dokumentów ratyfikacyjnych z dnia 10 stycznia 1920 r. w Pa-
ryu, — ogoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

w Nr. 110 z (d. 6 grudnia) 1-920 r. pod pozycj 728.

Stosownie (Jo brzmienia art. 93 Traktatu miedzy Mocarstwami
Sprzymierzonemi a Niemcami podpisali penomocnicy polscy na
konferencji Pokojowej jednoczenie z wyej przytoczonym Trakta-

tem Specjalny Traktat, zdajcy do ochrony mniejszoci naro-
dowych.

Wstp tego Traktatu oznajmia, i ...„Wobec tego. e Mocarstwa
Sprzymierzone i Stowarzyszone dziki powodzeniu swego ora
przywróciy Narodowi Polskiemu niepodlego, której byl niespra-

wiedliwie pozbawiony;
wobec tego, e Rzd rosyjski odezw z d. 30 marca 1917 r.

zgodzi si na przywrócenie niepodlegoci Pastwa Polskiego:

e Pastwo Polskie, faktycznie sprawujce teraz zwierzch-
nictwo nad czciami dawnego Cesarstwa Rosyjskiego, zamieszka-
emi w wikszoci przez Polaków, ju zostao uznane przez Gówne
Mocarstwa»Sprzymierzone i Stowarzyszone jako Pastwo zwierzch-

nicze i niepodlege;

wobec tego, e na zasadzie Traktatu Pokoju, zawartego
z Niemcami przez Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone,
Traktatu, podpisanego przez Polsk, niektóre terytorja dawnego
Cesarstwa Niemieckiego bd wcielone do terytorium Polski:

e wedug brzmienia wspomnianego Traktatu Pokoju granice

Polski, które w nim jeszcze nie zostay ustalone, mog by wy-
znaczone póniej przez Gówne Mocarstwa Sprzymierzone
i Stowarzyszone;

Stany Zjednoczone Ameryki, Cesarstwo Brytyjskie, Francja,

Wochy i Japonja z jednej strony, potwierdzajc swe uznanie pa-
stwa Polskiego, ustanowionego we wspomnianych granicach, jako

czonka rodziny narodów, zwierzchniczego i niepodlegego, oraz

chcc zapewni wykonanie artykuu 93 wspomnianego Traktatu Po-
koju z Niemcami;

z drugiej strony Polska, pragnc przystosowa swe urzdzenia,
do zasad wolnoci i sprawiedliwoci, oraz da niezawodn rkojmi
wszystkim mieszkacom terytoriów, nad któremi obja zwierzch-

nictwo; „„„„zgodziy si na nastpujce postanowienia"....

Zaraz w art. 1 ....„Polska zobowizuje si, e postanowienia,

zawarte w artykuach 2 do 8.... bd uznane za prawa zasadnicze....

e adna ustawa, adne rozporzdzenie ani te adna dziaalno
urzdowa nie bdzie miaa wobec nich mocy.
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Artykuy 2—8 zapewniaj wszystkim mieszkacom bez rónicy
urodzenia, narodowoci, sekty lub religji i jzyka zupena ochron
ycia i wolnoci, prawo swobodnego wykonywania praktyk swej

religji.... o ile te praktyki nie bd w niezgodzie z porzdkiem pu-

blicznym i dobrymi obyczajami"..., równo praw cywilnych i poli-

tycznych w szczególnoci, gdy chodzi o dopuszczenie do urzdów
publicznych.... lub o wykonanie rónych zawodów i przemysu.

Art. 7 postanawia, i ...„nie bdzie wydane adne ograniczenie

swobodnego uywania przez obywatela polskiego jakiegokolwiek

jzyka...." w stosunkach prywatnych, religijnych, w publikacjach

i na zebraniach publicznych, zapewnia on dalej uatwienie

w uywaniu ich jzyka w sdach zarówno ustnie jak na pimie"...

obywatelom polskim jzyka innego ni polski"... Art. 8 przyznaje

tym obywatelom prawo do zakadania wasnym kosztem instytucyj

religijnych i spoeczno-filantropijnych oraz szkó z prawem uywania
w nich wasnego jzyka.

Art. .} 5 zapewniaj mieszkacom Polski prawo opcji, art. 6

ustaa zasad, i przynaleno polska nabywa z samego
prawa, przez sam fakt urodzenia si na terytorjum Polski, kady,
komu nie przysuguje pierwszestwo korzystania z innej przy-

nalenoci"....

Art. 9 zapowiada zapewnienie dzieciom mniejszoci naro-

dowych nauk we wasnym jzyku w szkoach pocztkowych...
„Postanowienie to nie przeszkodzi Rzdowi polskiemu uczyni
w tyci szkoach nauczania jzyka polskiego obowizkowem"...

Najbardziej zastanawiajacemi s jednak postanowienia, i...

„komitety szkolne, wyznaczone na miejsce przez gminy ydowskie
w Polsce, zapewnia pod ogólna kontrola Pastwa rozdzia sto-

sunkowej czci funduszów publicznych, przeznaczonych na szkoy,
zgodnie z artykuem 9, jak równie organizacj i kierownictwo tych

szkó"... (art. 10).

Postanowienia wspomniane nie bd mogy by zmienione

bez przyzwolenia wikszoci Rady Zwizku Narodów..." (art. 12).

W art. 13- 19 Polska zobowizaa si do zastosowania bd
to caego szeregu przepisów przejciowych w odniesieniu do

stosunków celnych, komunikacji i traiizyta, bd te akceptowaa
pewne normy midzynarodowe charakteru ogólniejszego, jak spo-

sób ustalania konsulów (art. 13) lub te oblig wejcia w organizacj

midzynarodowych zwizków administracyjnych (art. 19).

W myl art. 20 wszystkie prawa i przywileje, przyznane

Pastwom Sprzymierzonym i Stowarzyszonym, bdq przysugiway
narówni wszystkim PastWÓm-Czonkom Zwizku Narodów'*...

W kocu art. 21 Polska zobowizaa si do wzicia odpowiedzial-

noci za cze dugu rosyjskiego publicznego i za wszystkie inne
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zobowizania finansowe Pastwa rosyjskiego. Odpowiedzialno
ta ma by okrelona bliej w specjalnej konwencji midzy Polsk
i Gównemi Mocarstwami.

3) Konwencja midzy Polsk a W o l n e ni

Miastem G d a s k i e m, podpisana w Paryu dn.
9 1 i s t o p a d a 1920 r.

Zgodnie z postanowieniem art. 104 Traktatu Pokoju midzy
Mocarstwami Sprzymierzonemi a Niemcami z d. 28 czerwca 1919

podpisan zostaa w listopadzie 1920 r. w Paryu przez penomoc-
ników Polski i Gdaska konwencja, normujca w myl dyspozycji

art. 104 powoanego ju Traktatu Wersalskiego wzajemny ich do
siebie stosunek.

Art. 1. konwencji postanawia, i porednikiem midzy Rzdem
polskim a Rzdem wolnego mi|asta Gdaska ma by przedstawiciel

dyplomatyczny Rzdu polskiego, posiadajcy sta rezydencj
w Gdasku. W myl art. 2. Rzdowi polskiemu przysuguje prawo
administrowania sprawami zagranicznemi Gdaska oraz opieki nad

obywatelami gdaskimi zagranic na tych samych warunkach jak

nad obywatelami polskimi. Paszporty obywateli gdaskich winny
by wizowane przed wyjazdem zagranic przez przedstawiciela

polskiego w Gdasku. Art. 3. zapewnia gdaszczanom prawo przy-

jcia do polskiej suby zagranicznej na placówkach, posiadajcyci
dla Gdaska wybitne znaczenie ekonomiczne. ,,Excquatur'

4 ma by
udzielone konsulom, rezydujcym w Gdasku przez Rzd polski

w porozumieniu z wadzami w. m. Gdaska (art. 4).

adna umowa midzynarodowa, dotyczca Gdaska nie moe
by zawart przez Rzd polski inaczej jak po odbyciu konsul-

tacji z Gdaskiem. Wynik konsultacji winien by zakomunikowany
Wysokiemu Komisarzowi Ligi Narodów, który ma siebie zastrzeo-
nem prawo „v e t o", jeeli Rada Ligi Narodów uzna, i dotyczca
umowa znajduje si w sprzecznoci z postanowieniami omawianej
konwencji lub statutu w. ni. Gdaska (art. 6). Gdask ma prawo
zaciga poyczki obce nieinaczej, jak po konsultacji z Rzdem
polskim. . W razie sprzeciwu Rzdu polskiego sprawa moe by
poddan rozstrzygniciu Wysokiego Komisarza Ligi Narodów
(art. 7).

Prawo do uywania handlowej bandery zastrzeone jest tylko

dla statków, nalecych do obywjateli gdaskich lub towarzystw
zarejestrowanych w Gdasku, i w których obywatele gdascy maja

przewaajcy udzia. Gdask obowizany jest notyfikowa Rz-
dowi polskiemu rejestracj bandery gdaskiej, który ma prawo
utrzymywa w Gdasku urzd przeznaczony do rejestracji i inspek-

sji statków polskich i zaogi polskiej. W razie kolizji midzy Rz-
dem polskim a Gdaskiem rozstrzyga Wysoki Komisarz L. N. (art. 8.)
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Konwencja polsko-gdaska zapowiada unifikacj prawa han-
dlowego morskiego (art. 9), wcza w. ni. Gdask do polskiego ob-
szaru celnego (art. 13). Urzdy celne Gdaska podlegaj administra-

cji polskiej, formularze drukowane by maj po polsku i niemiecku,

oba jzyki korzystaj z równorzdnoci. (art. 14). Opaty celne

uskutecznione by mog bd w monecie polskiej, bd gdaskiej
(art. 15).

Art. 19, 20, 23—28 ustanawiaj specjalny zarzd portowy pod-

nazw „Conseil du Port et des Voies d'Eau de Dantzig", zoony
w poowie z Polaków i Gdaszczan, zadaniem którego jest admini-

stracja portu oraz kolei, obsugujcej port. Przewodniczcy Rady
portowej wybierany jest bd z poród Polaków, bd z poród
Gdaszczan, w razie niezgody w tym przedmiocie na wniosek Wy-
sokiego Komisarza Ligi Nar. przewodniczcego wyznaczja Rada Ligi

Nar. z poród obywateli szwajcarskich (art. 19). Art. 21 i 22 oddaj
Polsce w administracj ca sie kolejow w granicach W. M.
z wyjtkiem trlamwajów i kolei lokalnych.

Art. 29—32 przyznaj Polsce prawo do ustanowienia bezpo-
rednich komunikacyj pocztowych, telegraficznych i telefonicznych

portu Gdaska z Polsk. Zadaniem polskiej administracji poczt, te-

legrafów i telefonów bdzie poczenie portu gdaskiego z Polsk
i zagranic (art. 29).

Art. 33 wprost zastosowuje art. 14—19 Traktatu midzy Pol-
sk a Mocarstwami Sprzymierzonemi z 28 czerwca 1919 r. do
Gdaska odnonie do ochrony praw mniejszoci narodowych.

Art. 34 przekazuje spraw naturalizacji gdaskiej specjalnej

konwencji midzy Polsk i. Gdaskiem. Art. 35 zapowiada uregu-
lowanie w drodze umownej sprawy wzajemnego zabezpieczenia
egzekucji wyroków. Art. 36 zapowiada unifikacj systemu mone-
tarnego. Artykuy kocowe zapowiadaj uregulowanie innych sto-

sunków wzajemnych w drodze konwencyj specjalnych.

Jak z powyszego wynika Wolne Miasto znajduje sic w sto-

sunku zalenoci do Ligi Narodów i Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaleno wolnego miasta od Ligi Narodów streszcza si
w gwarancji, udzielonej przez L. N. konstytucji W. Miasta, oraz
w uprawnieniach przysugujcych Wysokiemu Komisarzowi L. N.

w Gdasku, gównem zadaniem którego jest orzecznictwo w pierw-
szej instancji w sporach miedzy Wolnem Miastem i Polsk (art. 103
Traktatu Pokoju z Niemcami z 28/6. 1919). Pozatem przysuguje
Wysokiemu Komisarzowi prawo „veto" w wypadkach naruszenja
przez jakkolwiek umow midzynarodow, dotyczc Gdaska
postanowie konstytucji W. M. lub konwencji polsko-gdaskiej (art.

6 konwencji). Jest to wynikiem prawa L. N. do gwarancji konsty-
tucji W. M.
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Rzdowi polskiemu przysuguje w stosunku do W. M. prawo
reprezentacji W. M. nazewntrz oraz prawo udziau w administra-

cji portu oraz prawo administracji rodków komunikacji kolejowej,

wodnej i pocztowo-telegraficznej, jakote nadzór nad wykonaniem
postanowie o ochronie mniejszoci narodowych w odniesieniu do

Polaków. Ostatnio uzyskaa Polska mandat ochrony militarnej

portu gdaskiego.

Skutkiem tych postanowie nie mona uwaa Wolnego Mia-

sta za pastwo suwerenne, równorzdne co do rozcigoci i treci

praw zwierzchniczych z Polsk, jest ono raczej autonomiczn or-

ganizacj terytorialn, cay szereg funkcyj politycznych, której wy-
konywany jest przez Rzd polski. Lidze Narodów przysuguje

w tej mierze prawo do pewnej kontroli w kierunku uzgodnienia

wzajemnego stosunku Wolnego Miasta do Polski z postanowieniami

Traktatu Wersalskiego, konstytucji W. M. i kbnwencji polsko-gda-

skiej.

W7

obec powyszego wyania si trudno zasadnicza trakto-

wania konwencji polsko-gdaskiej jako normalnej konwencji mi-
dzynarodowej, zawartej przez równorzdne podmioty prawne, co

powoduje niemoliwo poddania tej konwencji ustalonej procedurze

uprawomocnienia si umów midzynarodowych, a wic ratyfikacji

i wymianie instrumentów ratyfikacyjnych.

4) P r o t o k u Podpisania Statutu Midzyna-
rodowego Trybunau Sprawiedliwoci w ( i c-

n e wie dnia 16 grudni a 1920 roku, ratyfikowany przez Sejm

Ustawodawczy ustaw z d. 30. lipca 1921 r.

W myl art. 14 Paktu Ligi Narodów przekazanem zostao Ra-

dzie Ligi przygotowanie Staego Trybunau rozjemczego. W myl
powyszej dyrektywy Rada Ligi przedstawia pierwszemu Zgro-

madzeniu Ligi w Genewie projekt Statutu Midzynarodowego Try-

bunau Sprawiedliwoci, który Zgromadzenie aprobowao na posie-

dzeniu d. 13 grudnia 1920 r. Poniewa w myl art. 14 Paktu Statut

rzeczonego Trybunau ma by przedstawiony w celu przystpienia

czonkom Ligi Nar., przeto sporzdzony zosta w dniu 16 grudnia

1920 r. specjalny protoku podpisania wspomnianego Statutu przez

penomocników pastw, nalecych do Ligi. W liczbie innych pro-

tokit "ten opatrzony zosta podpisem polskiego delegata p. Pade-

rewskiego.

Uchwalony przez Zgromadzenie Ligi Statut rzeczonego Try-

bunau zawiera przepisy organizacyjne, kompetencyjne i procedu-

ralne.

Zwraca uwag art. 36, który gosi, i kompetencji Trybunau
podlegaj wszystkie sprawy, które strony t. j. Mocarstwa przeka
do rozstrzygnicia' Trybunaowi oraz specjalne wypadki zatargów
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midzynarodowych, podlegajce kompetencji Trybunatu w myl
istniejcych traktatów i konwencyj. Pozatem Mocarstwa, któreby
zadeklaroway bd to przy podpisie Protokuu powyszego bd
przy ratyfikacji jego, lub te póniej uznanie za obowizkowe dla

siebie generalnej kompetencji wspomnianego Trybunau bez uzasad-
nienia jej specjalnymi konwencjami do rozsdzenia sporów z innemi

Mocarstwami, deklarujcemi podobne uznanie, podlegaj orzeczni-

ctwu Trybunau w sporach jakiegokolwiek charakteru prawnego
dotyczcych:

a) interpretacji jakiegokolwiek Traktatu,

b) jakiegokolwiek zagadnienia prawa midzynarodowego,
c) okolicznoci kadego faktu, stanowicego naruszenie jakiego-

kolwiek zobowizania midzynarodowego,
d) waciwoci lub rozcigoci odszkodowania, uzasadnionego

naruszeniem zobowizania midzynarodowego.

Deklaracja podobna moe by uczynion pod wjarunkiem wza-
jemnoci ze strony pewnych okrelonych lub wikszoci Mocarstw,
a take na pewien zgóry okrelony przecig czasu.

Przystpienie Polski do Trybunau uskutecznionem zostao
bez zgaszania takiej deklaracji.

O swej kompetencji wzgldnie niekompetencji w kadej spra-

wie rozstrzyga Trybuna sam.

Sdziowie Trybunau i ich zastpcy s w ybierani przez Zgro-

madzenie L. N. w porozumieniu z Rad L. N. z listy kandydatów,
uoonej na podstawie wniosków grup narodowych poszczególnych

Mocarstw, które przystpiy do organizacji Trybunau. W charak-

terze czonków pierwszej polskiej grupy narodowej zatwierdzeni

zostali na wniosek p. Ministra Spraw Zagranicznych uchwa Rady
Ministów z d. 2 czerwca 1921 r.: prof. Oswald Balzer, hr. Leon Pi-

niski, prof. Micha Rostworowski i pose na Sejm Ustawodawczy
prof. Alfred Halbau.

(Cig dalszy nastpi.)

E d m u u d S o b o 1 e w s k i, (Warszawa).

5. Kronika Sejmowa.

(Od i-go wrzenia d<> 31-gó grudnia 1921).

padz. Uchwalenie ustawy w przedmiocie upowanienia ministra

skarbu do zacignicia w Polskim Banku krajowym poyczki
w kwocie 120.000.000 ink.

M Uchwalenie ustawy w przedmiocie podwyszenia gwarancji

Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopenienie zobowiza,
wypywajcych z wycofania obligacji komunalnych Polskiego

Banku Krajowego.

If
Uchwalenie ustawy w przedmiocie obcie hipotecznych

w walucie zagranicznej polskich statków handlowych morskich.
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4 padz. Przyjcie wniosku posa Wierzbickiego, aeby kady wniosek
i projekt ustawy obciajcy skarb pastwa musia by zba-
dany przez komisj skarbowo-budetow, czy zgodny jest

z art. 10 Konstytucji, a jeli nie podaje jednoczenie sposo-
bów pokrycia, aby by odsyany wnioskodawcom.

7 padz. Uchwalenie ustawy o przepisach porzdkowych na drogach
publicznych.

14 padz. Uchwalenie ustawy o udzielaniu koncesji na koleje elazne
prywatne.
Ratyfikacja polsko-niemicckich umów amnestyjnych z dn. i-go
padz. ioior. i 12-go lutego 1021 r.

18 padz. Uchwalenie ustawy zmieniajcej art. 36 Ustawy Konstytucyj-
nej z dnia 15-go lipca 1920 r., zawierajcej statut organiczny
Województwa lskiego.

,. „ Uchwalenie ustawy w przedmiocie uzupenienia art. 3 ustawy
tymczasowej z dn. 2-go sierpnia 1919 r. o organizacji wadz
administracyjnych II instancji.

.,, ., Uchwalenie ustaw}" w przedmiocie adnotacji hipotecznej za-
miaru pozbycia nieruchomoci drog parcelacji.

„ ,, Uchwalenie ustawy zmieniajcej ustaw z dnia 26-go lipca

1919 r. o utraconych tytuach na okaziciela.

21 padz. Uchwalenie ustaw}- o zarobkowem porednictwie pracy.
Przyjcie wniosku P. Tarnawskiego dotyczcego objcia przez
rzd Muzeum Narodowego w Rapperswilu.

26 padz. Uchwalenie ustawy w przedmiocie przepisów prawnych obo-
wizujcych na obszarze Spisz i Orawy, nalecym do Rze-
czypospolitej Polskiej.

,. ,. Uchwalenie ustawy o zmianie opaty stemplowej od pisem-
nych zobowiza dunych (skryptów dunych) na obszarze
b. dzielnicy pruskiej.

,, ,. Uchwalenie ustawy o popieraniu publicznych przedsibiorstw
melioracyjnych.

27 padz. Uchwalenie przez SejmPwcj zgody na podzia Górnego lska.
dokonany przez Rad Najwysz.

28 padz. Uchwalenie ustawy o opatach stemplowych od rachunków
i powiadcze odbioru sum pieninych lub innych przed-
miotów wartociowych.
Uchwalenie ustawy, zawierajcej Statut Pastwowego Instyr -

tutu Naukowego (iospodarstwa Wiejskiego w Puawach,
8 list. Uchwalenie ustawy w przedmiocie sprzeday pastwowych

majtków górniczych, pooonych w Ziemi Radomskiej.
15 list. Uchwalenie ustawy o Skarbie Narodowym.
16 list. Przyjcie rezolucji Rzdu o przyczeniu powiatów lidzkiego

i bracawskiego do terenu wyborczego Litwy rodkowej (za

rezolucj 171 gosów, przeciw 158 gosów).
18 list. Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmiany art. 1178 Ustawy

Lekarskiej (Zbiór Praw. tom XIII).

,. Uchwalenie ustawy o dobrach rodzinnych w b. dzielnicy

pruskiej.

22 list. Uchwalenie ustawy o podwyszeniu taryfy opat, ustanowionej
niemieck ustaw z dn. 6 lutego 1875 r. dla urzdów stanu

cywilnego b. dzielnicy pruskiej.

2 grud. Uchwalenie ustawy o odzyskaniu majtków zwizanych z daw-
nemi ograniczeniami narodowociowemi w Rosji.

v „ Uchwalenie ustaw o praktyce lekarskiej oraz izbach lekar-

skich,

8
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6 grud. Uchwalenie ustawy o dostarczaniu lokalów dla sdów pokoju.
14. grud. Uchwalenie ustawy w przedmiocie upowanienia Ministra

Skarbu 'do zacignicia w Polskim Banku Krajowym poyczki
w kwocie 1,000,000,000 mar. celem podwyszenia kapitau za-

kadowego tego Banku.
Uchwalenie ustawy o przedmiocie podwyszenia gwarancji
Skarbu Rzplitej za dopenienie przez Polski Bank Krajowy zobo-
wiza, wypywajcych z wydania obligacyj komunalnych,
obligacyj kolejowych i z tytuu wkadek oszczdnoci.

16 grud. Uchwalenie ustawy o nadzwyczajnej daninie pastwowej (prze-

ciw gosowali Stapiriczycy i Wyzwolenie).
„ „ Przyjcie wniosku komisji skarbowej: Sejm uchwala nie czyni

adnych wydatków skarbowych bez zgody Ministra Skarbu
a do uzyskania równowagi w budecie i ogosi uchwa
w „Dzienniku Ustaw" (140 gosów za. 132 przeciw).
Uchwaa Sejmu w przedmiocie zmniejszenia iloci wadz, urz-
dów7

i zakadów pastwowych oraz personelu w nich zatrud-
nionego.

17 grud. Uchwalenie ustawy o rodkach naprawy pastwowej gospo-
darki skarbowej.
Uchwalenie ustawy o w}'puszezeniu serji III biletó-w skar-

bowych.
„ Uchwalenie ustawy o udzieleniu Ministrowi Skarbu peno-

mocnictwa do wydawania rozporzdze w sprawie regulowania
obrotu pieninego za granic oraz, obrotu obcemi walutami.
Uchwalenie ustawy zmieniajcej przepisy o kosztach s-
dowych.

,. ,. Uchwalenie ustawy zezwalajcej na zbycie lub zmian nie-

ruchomoci, nalecych do urzdu odbudowy w likwidacji we
Lwowie.

„ ,. Uchwalenie ustawy o nadzwyczajnych penomocnictwach dla

Ministra handlu i przemysu w celu uregulowania spraw opa-
owych.
Uchwalenie ustawy o zniesieniu Ministerstwa aprowizacji

z dniem 31 grudnia 1921 r.

,, ., Uchwalenie ustawy o zasileniu finansów miejskich w b. za-
borach rosyjskim i austrjackim.

,. .. Ratyfikacja traktatu polsko-gdaskiego z 24 padz. 1921 r.

(przyjta jednomylnie).
,, .. Przyjcie rezolucji Kcmisji rolnej, wzywajcej rzd, by dobra

bdce wasnoci pastwa, które ju przed wybuchem wojny
byy wydzierawione drobnym dzierawcom, pozostawi na
razie w tej dzierawie.

„ ., Przyjcie wniosku Komisji wojskowej, aby znie nadzwy-
czajn sejmow komisj rewizyjn.

„ ,. Przyjcie wniosku Komisji owiatowej, wzywajcej Rzd, aby
przedstawi plan popierania twórczoci naukowej i aby wniós
projekt ustawy o pragmatyce oraz ustawy emerytalnej dla

profesorów i pomocników naukowych, tudzie projekt noweli
do ustawy o szkoach akademickich.

R.



IV. Przegld orzecznictwa.

A. Orzecznictwo karne Sdu Najwyszego (Kongresówka).

I.

Gdy idzie o orzecznictwo Izby II Sadu Najwyszego, której

waciwo obejmuje sprawy karne terytorium b. zaboru rosyjskie-

go, zainteresowanie wiata prawniczego innych dzielnic budzi
bd przedewszystkiem wyjanienia tych ustaw, których moc obo-

wizujca rozciga si na cay obszar Rzeczypospolitej. Wród
wyjanie za ustaw obowizujcych jedynie w b. zaborze rosyj-

skiem interesujce dla prawników innych dzielnic bd tylko te,

które posiadaj bd ogóln warto teoretyczn, bd te warto
materjau porównawczego, a przeto i porównawczo z ustawodaw-
stwem innych dzielnic traktowane by winny.

Z pomidzy ustaw, których wykadnia jednakowe dla wszyst-
kich dzielnic Polski posiada znaczenie, bo obowizujcych na caym
obszarze Rzeczypospolitej, wysuwa si na plan pierwszy Ustawa
z d. 2. lipca 1920 r. o walce z lichw wojenn, na której tle rozwi-

no si nader bogate orzecznictwo Sdu Najwyszego. - Orzecz-

nictwo to jest tern ciekawsze, e dotyczy ono norm prawnych na-

ogó zupenie nowych i tak teoretycznie, jak i jurysprudencyjnie

sabo dotychczas opracowanych.
Aczkolwiek Ustawa o walce z lichw wojenn, jak to ju z sa-

mego jej tytuu mona wywnioskowa, naley do rzdu ustaw wy-
jtkowych, wydanych na czas wojny i krótki okres powojenny, to

jednak jest rzecz moliw, e Ustawa ta pozostawi trwalszy lad
w ustawodawstwie polskim, czy to w postaci odpowiednio zmienio-

nych specjalnych przepisów o zwalczaniu lichwy spoecznej, czy
te nawet w postaci odnonego artykuu w przyszym polskim Ko-
deksie Karnym, zwalczanie lichwy spoecznej majcym na celu.

Trudno bowiem oczekiwa, by najblisze lata pokoju przyniosy
nam powrót do stosunków uniemoliwiajcych uprawianie lichwy

na spoeczestwie i by, szczególnie okresy kryzysów przemyso-
wych nie daway i w przyszoci rzeszom wyszkolonych w czasie

wojny spekulantów szerokiego pola do lichwiarskiego wyzysku.
Ustawa o walce z lichw wojenn jest bowiem wynikiem wy-

woanych przez wojn zmian w stosunkach gospodarczych, jest ona

wyrazem uspoecznienia niektórych dziaów gospodarstwa, a mia-
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nowicie wytwórczoci i rozdziau przedmiotów powszedniego uyt-
ku. Ogólny brak tych przedmiotów wywoa zainteresowanie ca-

ego spoeczestwa w prawidowym ich rozdziale, umoliwiajcym
wszystkim wyycie. I oto do dziedziny, bdcej dotychczas pod
wycznym panowaniem przepisów prawa cywilnego, zaczynaj
si wdziera normy prawa publicznego, stworzone gwoli obrony
tego nowopowstaego interesu spoecznego, i obowizujce waci-
cieli przedmiotów powszedniego uytku do uycia ich z poytkiem
dla caego spoeczestwa, groc w przeciwnym razie dotkliwemi

karami.

Wysoko kar, któremi zagraa Ustawa o walce z lichw wo-
jenn, wiadczy jak ywotnym sta si ów, zrodzony przez wojn,
ogólno-spoeczny interes, ku obronie którego je ustanowiono, ró-
norodno za przestpstw Ustaw t objtych wykazuje, jak sze-

rokie dziedziny ten interes spoeczny ogarn. Nieudaa próba ob-

rony spoeczestwa przed lichw zapomoc zetatyzowania czy to

wytwórczoci, czy to obrotu przedmiotami powszedniego uytku
wykazaa ca zawodno tego systemu i uczy, e jedyn droga

waciw jest dopasowanie prawodawstwa do zmienionych sto-

sunków yciowych. Nowe przejawy ycia wymagaj nowych norm
prawnych dla zapewnienia yciu praworzdnoci. Tern koniecz-

niejszem staje si naukowe i jurysprudencyjne norm tych opraco-

wanie.

Zreszt ustawa o walce z lichw wojenn nie jest jedyn usta-

w, stwarzajc nowe przepisy prawne dla nowych przejawów
ycia. Ustawodawstwo polskie zna ustaw takich cay szereg, które

speniajc to samo zadanie w innych dziedzinach stosunków spo-

ecznych. Do powstaej na ich tle jurysprudencji powrócimy innym
razem.

2.

Cel ustawy stanowi podstaw jego wykadni. Oto jak Sd
Najwyszy okrela cel Ustawy o walce z lichw wojenn, której

swoisty charakter omówilimy powyej:

„Ustawa o walce z lichw wojenn wkada na kadego po-

siadacza przedmiotów powszedniego uytku obowizek rozrz-

dzania si niemi ku najwyszemu poytkowi spoeczestwa i, za-

kazujc zbywa je w sposób, który przynosi szkod spoecze-
stwu, poniekd ogranicza swobod rozrzdzania nimi. Prawo-

„dawca uwaa, e w okresie wojennym lub powojennym na po-

siadaczach przedmiotów codziennego uytku ci szczególne

„obowizki, bdce z ich strony, wobec wielkich ofiar jakich

„wojna wymaga, ofiar drobn, a niezbdn, i dlatego za niewy-

konanie tych obowizków surow zagrozi kar. Takie maja

„podoe i znaczenie zakazy uiszczenia rodków ywnoci i in-
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„nych przedmiotów powszedniego uytku, pobierania za nie cen

„wygórowanych, gromadzenia ich w celu wywoania zwyki cen,

„przedsibrania innych nieuczciwych machinacyj, wywoujcych
..taka zwyk, a wreszcie i sprzedawania ich na pasek." (Ty5ur-
skiegp 19/IV. 1921, J. II N. 753/21).

W tern okreleniu celu i znaczenia Ustawy o walce z lichwa
wojenna mieci si myl przewodnia wynikego na tle tej Ustawy
orzecznictwa.

3.

Poród przepisów karzcych, zawartych w Ustawie o walce
z lichwa wojenn, najbogatsze orzecznictwo rozwino si na tle jej

art. 26, cigajcego, wielce na terenie b. zaboru rosyjskiego, roz-

wielmonione tajne gorzelnictwo.

Przestpstwo to uwaane byo przed wojn za wystpek na-
tury skarbowej i ulegao ciganiu z odnonych przepisów Ustawy
Akcyzowej. Zmiany stosunków/ gospodarczych przez wojn wy-
woane wpyny jednak na zmian*- charakteru tego przestpstwa,
wysuwajc' na plan pierwszy niszczenie znacznych iloci zapasów
ywnoci przez wypdzanie z nich wódki. Jeszcze przed wejciem
w ycie Ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej, w wyjanieniach
swych do Dekretu z d. 30 stycznia 1919 r. o uregulowaniu produkcji

spirytusu, zagraajcego surowemi karami wacicielom i dzieraw-
com potajemnych gorzelni, na których pdzono spirytus. Sad Naj-
wyszy wysun ten nowy punkt widzenia, wysnuwajc z niego dla

wykadni tego Dekretu odpowiednie wnioski. Jurysprudencja toro-

waa w danym wypadku drog ustawodawstwu.

„Dekret z d. 30/1. 1919 r. w sprawie uregulowania produkcji
„spirytusu, wywodzi Sad Najwyszy, zwalcza rozwiehnonione
„w kraju gorzelnictwo pokatne, tak szkodliwe i dla skarbu, któ-

„remu odbiera olbrzymie sumy dochodów, i dla wyywienia lud-

„noci, która pozbawia zasobów przerabianego na okowit zboa
„i ziemniaków.... i wprowadzi w art. 2 przestpstwo swoiste za-

groone bardzo surowerni karami: od 1 do 5 lat cikiego wi-
zienia, w poczeniu z grzywna od 5,000 do 100,000 marek, a wic
„zaliczone do rzdu zbrodni.

„Waciwa intencj ustawodawcy byo, uwydatni, e ostrze

„danej ustawy wyjtkowej zwraca przeciwko spekulantom krzyw-
„dzacym skarb, uszczuplajcym zapasy ywnoci i rujnujcym
„ludno przez urzdzanie staych lub wdrownych gorzelni, ale,

„natomiast, sn nie zamierza tak wyjtkowo srogich kar sto-

nowa wzgldem spoywców, którzy nie gwoli spekulowania
..w odk, lecz przeciwnie, gwoli uchronienia si przed wyzyskiem
„spekulantów, cigajcych za wódk rabunkowe ceny, u posia-
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„dacza przyrzdów gorzelnianych nabywaj lub zamawiaj dla

...siebie wódk". (Stpnia, 8/IV. 1920, I. II. N. 128720).

Punkt widzenia Sdu Najwyszego, upatrujcy w potajemnem
gorzelnictwie obok przestpstwa skarbowego przestpne niszczenie

rodków spoywczych, przyja w caej peni, uchylajca wspom-
niany Dekret z d. 30 stycznia 1919 r., Ustawa o zwalczaniu lichwy
wojennej, zaliczajc potajemne gorzelnictwo do rzdu przestpstw
lichwy wojennej oraz cigajc je tylko o tyle, o ile spirytus pdzono
z wyliczonych cile w tej Ustawie rodków spoywczych.

Powstay tym sposobem dwoisty charakter omawianego prze-

stpstwa wyjania Sd Najwyszy w sposób nastpujcy:

„Art. 26 Ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej (ciga nie

..wszelkie wogóle poktne pdzenie spirytusu, lecz jedynie p-
,.dzenie go bd ze zboa lub jego przetworów, bd z ziemnia-

ków, bd z cukru. Ustawa bowiem o lichwie wojennej ma na

,.celu nie obron interesów^ skarbu, pomimo i tajne gorzelnictwo

„odbiera mu pokane sumy dochodów, lecz obron interesów lud-

noci, któr takie rozwielmonione poktne gorzelnictwo po-

zbawia powanych zasobów, przerabianych na okowit, naj-

.. waniejszych rodków spoywczych, zmniejszajc i tak szczupe
„ich zapasy. W razie zatem nieustalenia, e spirytus wyrabiano
„z tych wanie artykuów spoywczych, a tembardziej, w razie

„wyranego stwierdzenia, e go pdzono z innych materjaów.

„np. z owoców, buraków, miodu, kkolu, drzewa, lub wreszcie

„z melasy, która, jako odpadek, pozostajcy przy fabrykacji cu-

„kru, nie moe by uwaana za cukier i zreszt nie posiada jego

„wartoci odywczej, czyn przestpny traci swój charakter prze-

stpstwa lichwy wojennej i, naskutek tego, usuwa si z pod san-

„kcji art. 26 ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej, stajc si tylko

„wykroczeniem przeciwko interesom skarbu, ciganem z Ustawy
„Akcyzowej, która wanie ma na celu obron interesów skarbu."

(Nowaka 2/VIII 1921 r. I. II. N. 1789/21).

Zmiana, jaka zasza w charakterze przestpstwa potajemnego

gorzelnictwa, które z wystpku skarbowego stao si przestpstwem

lichwy spoecznej, jest charakterystycznym przykadem przekszta-

towania si norm prawnych, na skutek przemian w ukadzie sto-

sunków spoecznych.

4.

Podczas gdy art. 26 ciga czyn, który i przed wojn uwaany
byl za przestpstwo i nadaje mu jedynie nowy, swoisty charakter,

inne artykuy Ustawy o walce z lichw wojenn, a przedewszyst-

kiem jej art. 24, zawieraj normy karzce za czyny, które nietylko

nie posiaday dotychczas charakteru przestpnego, lecz przeciwnie

uwaane byy za naturalny wypyw prawa wasnoci. Wkraczamy
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tu w dziedzin zupenie nowych przepisów prawnych, których po-
trzeb wywoay gospodarcze skutki wojny, a które wobec tego,

nie byy przedmiotem orzecznictwa przedwojennego, a i pod wzgl-
dem teoretycznym s nader sabo opracowane.

Okolicznoci te, cznie z brakami i niejasnoci niektórych
ustpów Ustawy o walce z lichw wojenn, wywoay szczególne
trudnoci przy stosowaniu przez sdy omawianych przepisów oraz
rozbieno pogldów w ujciu istoty zawartych w tych przepisach
czynów karygodnych.

Oto zasadnicze wyjanienia Sdu Najwyszego w tych kwe-
stiach wydane na tle wykadni ust. 4 art. 24.

„Art. 24 Ustawy z d. 2 lipca 1920 r., wyjania Sd Najwyszy,
„wymienia szereg postaci lichwy wojennej i w ust. 4 jako jedn
,.z nich, obok „nieuczciwych machinacyj" podaje handel acu-
„chowy (paskowy). Handel ten jest jednym z przejawów anor-
„malnych stosunków powojennych, rodzcych midzy innemi, do-
tkliwy niedostatek artykuów powszedniego uytku, z powodu
„zmniejszonego ich wytwórstwa przy równoczesnym wzmoeniu
„si popytu, co w parze nadomiar ze znik waluty, wpywa na
„tendencj zwykowa ceny towarów. Okolicznoci te otwieraj
„szerokie pola do spekulacyjnego wyzysku i licznych spekulan-

tów, z poród osób czstokro wcale poprzednio nie trudnicych
„si dan dziedzina handlu lub nawet zgoa obcych handlowi, nc
„do przygodnego zakupu towarów powszedniego uytku, w celu

„spekulacyjnej ich odprzeday innym aferzystom. Tym sposobem
„wydua si nadmiernie acuch ogniw handlowego obrotu, bo
„midzy kupców i poredników, speniajcych waciwe handlowi
„zadanie: zblienia towaru do odbiorców, wciskaj si spekulanci,

„polujcy na zysk dorany, osigany z rónicy cen. Tak powstaje
„acuch kolejnych odprzeday towaru po cenach coraz to wy-
szych, przytem towar odciga si od rynkowego obrotu, jeszcze

„bardziej zmniejsza si nika i tak jego poda i podnosi si jego

„cena.

„Podejmujc walk karn z powyszym niezdrowym i dla

„normalnego obrotu towarów wielce szkodliwym objawem wcis-

„kania si do handlu licznej rzeszy spekulujcych poredników,
„prawodawca, wród caego szeregu rónorodnych postaci lichwy
„wojennej, jako to: niszczenie albo uniezdatnienie rodków yw-
„noci lub przedmiotów powszedniego uytku w celu podniesienia

„ich cen, gromadzenie albo ukrywanie takich przedmiotów, albo

„ograniczanie ich wyrobu lub handlu nimi w celu wywoania
„zwyki cen lub osignicia nadmiernego zysku — w ust. 4 art. 24

„wyodrbni handel acuchowy (paskowy), zwany pospolicie

„„paskarstwem", nie podajc atoli adnego okrelenia tego swo-
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„istego przestpstwa i nie wymieniajc jego znamion. Jak wida
„z motywów do projektu Ustawy z d. 2 lipca 1920 r. (Dzie. Urz>
„Min. Spr. N. 11—12, 1921 r.), ustawa ta chciaa pozostawi s-
dziemu woln rk przy ciganiu tego zwyrodnienia stosunków
„handlowych, majc na wzgldzie, e handel acuchowy przy-
„biera tak rónorodne i tak odrbne postacie, jak rónorodne jest

„samo ycie, i e tern samem nie daje si uj w ramy cisej de-

finicji. W tym stanie rzeczy przy ustalaniu istoty tego prze-

stpstwa, jedyn dla Sdów nici przewodni jest yciowe po-
jcie handlu acuchowego, poparte ogólnemi zasadami wykadni
„i stosowania prawa karnego.

„Jak wida z motywów projektu ustawy o zwalczaniu
„lichwy wojennej, pierwotny jej projekt przewidywa w art. 18

„przestpstwo wykupywania przedmiotów powszedniego uytku
„od drobnych przekupniów i temu wykroczeniu przeciwstawi
„w art. 24 zbrodni handlu paskowego. e za odpowiedzialno
„za zbrodni nastpuje jedynie w wypadkach winy umylnej (art

„48 k. k.), przeto przeciwstawienie powysze wykazuje, e nie

„kade wykupywanie przedmiotów powszedniego uytku, pod-
„pada ma, w myl projektu, pod art. 24, e owszem, w przeciw-
stawieniu do wykroczenia z art. 18, zbrodni, przewidzian w ust.

„4 art. 24, jest jedynie wiadome przybranie na si roli zbdnego
„spekulacyjnego ogniwa w acuchu handlu paskowego. Aczkol-
„wiek za art. 18. projektu ustawy uleg nastpnie zmianie, przy-

bierajc cech szczególnego wykroczenia przeciw przepisom tar-

gowym, to przecie zmiana ta pozostaa bez wpywu na istot

„zbrodni, zagroonej w ust. 4 art. 24.

„Z powyszego wynika, e do czynników przedmiotowych
„istoty czynu handlu paskowego naley przedewszystkiem zupe-
„na zbdno z punktu widzenia gospodarstwa spoecznego danej

„tranzakcji dla normalnego obrotu handlowego t. j. ustalenie

„e tranzakcja ta nie zblia towaru do jego przeznaczenia,

„a wic do konsumentów, lecz przeciwnie, e go od rynku oddala,

„e nie bya ona zatem naturalnem ogniwem obrotu towarem, lecz.

„e przeciwnie, bya przegrod, przedzielajc towar od spoyw-
„cy i zmniejszajc jego poda. Przy ustaleniu tej zasadniczej

„cechy przedmiotowej handlu acuchowego nie mona si jednak

„kierowa jaka idealn lub teoretyczn miar co do liczby ko-

..niecznych poredników dla normalnego obrotu handlowego. Pra-
„wodawstwo polskie nie zna takiego unormowania handlu, któ-

..reby ilociowo ograniczao porednictwo, a i Ustawa o walce

„Z lichw ma jedynie na celu ciganie wciskania si do handlu

„przedmiotami powszedniego uytku zbdnego porednictwa spe-

kulacyjnego. To te, przy ustalaniu wyej opisanej cechy prze-

stpstwa handlu acuchowego, jedyn podstaw mog by nor-
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„malne stosunki yciowe, które si w danej dziedzinie handlu

„uoyy i na tle których handel acuchowy wystpuje, jako sze-

reg zbdnych, anormalnych tranzakcyj, odcigajcych towar od
„zwykego obiegu.

„Podmiotowym za czynnikiem omawianego przestpstwa
„jest denie do osignicia zysku spekulacyjnego. Moe to by
„sam przez si zysk nienadmierny, ile e osiganie nadmiernego
„zysku stanowi zbrodni osobn, przewidzian w art. 19. Nie po-

trzeba równie, iby to by zysk zdobyty w szczególnoci gro-

„madzeniem lub ukrywaniem zakupionych przedmiotów, bo to

„równie stanowi zbrodni odrbn przewidzian w ust. 2 art. 24,

„ale bd co bd, cech tranzakcyj ciganych w myl ust. 4 art.

„24 musi by cel zysku, i to zysku przygodnego, spekulacyjnego,

„osiganego przez dalsz odprzeda towaru.

„acuch handlu paskowego otwiera sprzedajcy przed-

„mioty powszedniego uytku spekulantowi, zamyka za go zwra-
cajcy te przedmioty do waciwego normalnego obrotu. Ju
„sam zatem wytwórca, o ile wiadomie sprzedaje przedmioty po-

„wszedniego uytku na pasek, staje si winnym handlu acu-
chowego, on to bowiem acuch otwiera. Kady nastpny na-

„bywca towaru i kady jego sprzedawca dalszym spekulantom
„popenia to samo przestpstwo, staje si bowiem ogniwem paska.

„Natomiast wolna jest od takiej winy osoba, kupujca towar od
„paskarza, ale odstpujca go normalnemu dla danej dziedziny

„handlu odbiorcy, ona bowiem urywa acuch handlu paskowego
..I zwraca towar do noruuilne.no obrotu." (Tyburskiego 1. II.

753/21).

Dla ustalenia natomiast cech wystpku z art. 19 wystarcza
stwierdzenie dania cen lub wiadcze wzajemnych oczywicie
nadmiernych. danie cen lub wiadcze oczywicie nadmiernych
za przedmioty powszedniego uytku jest cech podstawow oma-
wianego wystpku i dlatego winno by w wyroku jasno i katego-

rycznie stwierdzone.

„Dla zastosowania cz. 1 art. 19, orzeka Sd Najwyszy, ko-

nieczne jest ustalenie, e ceny lub wiadczenia wzajemne, -
„dane albo przyjte przez sprzedawc, byy nietylko nadmierne,

„czyli poprostu przekraczajce cen lub miar zwyk, lecz „oczy-

„wicie nadmierne", t. j. raco wygórowane, a tego Sd Okrgo-
„wy przy samym wyrokowaniu — w swych odpowiedziach na

„pytanie o winie nie ustali. Aczkolwiek za nastpnie, w uzasad-

nieniach wyroku Sd przytoczy rozumowanie, dowodzce e
„oskarony pobiera ceny oczywicie nadmierne, .... to jednak

„okoliczno ta .... nie naprawia wyej wytknitego uchybienia

„z tej przyczyn}--, e pobieranie cen oczywicie nadmiernych sta-
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„nowi cech tak istotn i zasadnicz przestpstwa z art. 19, e
„nieumieszczenie tej cechy w pytaniach o winie oskaronego, ju
„samo przez si' winno skutkowa uchylenie wyroku". (Pióro,

14/IV. 21.).

I tu, w myl wyranego nakazu Ustawy, dziaanie winno by
rozmylne. Dla ustalenia za rozmylnoci dziaania wystarcza, jak

wyjania Sd Najwyszy, stwierdzenie, e
„oskarony kierowa si wiadomie chci wyzyskania sytuacji,

„w celu osignicia moliwie najwikszego, niczem nieusprawie-
dliwionego nadmiernego zysku". (Orzeczenie z 2/V. 21. I. II.

N. 581/21).

Pozostae przepisy karzce Ustawy o walce z lichw wojenn
nie doczekay si podotd zasadniczych wyjanie Sdu Najwy-
szego, wobec jednak obfitoci w sdach spraw o lichw wojenn,
naley spodziewa si, e wyjanienia te uka si w niedalekiej

przyszoci.
Dr. A. B d k o w s k i. (Warszawa).
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a) Ust a w a k a r n a.

1) § 40. u. k. i ryski traktat pokoju.

danie oskaronych, obywateli rosyjskich lub ukraiskich, aby
zastosowano do nich postanowienie art. X. 1. 5. Traktatu pokoju

midzy Polska a Rosja i Ukraina, podpisanego w Rydze dnia 18.

marca 1921. (Dz. ust. Rz. P. Nr. 49. poz. 299.), nie wstrzymuje post-
powania karnego, jeeli Rosja lub Ukraina nie zada wydania
oskaronych przed prawomocnoci wyroku.

Sdy Rzeczypospolitej Polskiej nie mog stosowa innej

ustawy, jak tylko krajowej; § 40. u. k. nakazuje jedynie uwzgldnienie

przy wymiarze kary przepisów zagranicznych miejsca popenienia

czynu, o ile te byyby agodniejsze. (.31 sierpnia 1921. Kr. 255 21).

2) § 87. u. k.

Rozmylne, wiadome, faszywe obwinienie przed nieprzyja-

cielskiemi wadzami wojskowemi o szpiegostwo, o ile naraa ob-

winionego na wiadome sprawcy niebezpieczestwo dla ycia lub

zdrowia, poczone z aresztowaniem, wywiezieniem i stawieniem

przed Sd polowy wród gronych dla obwinionego okolicznoci,

ma cechy zbrodni gwatu publicznego przez zoliwe dziaanie wród
okolicznoci szczególnie niebezpiecznych z § 87. u. k. (30. czerwca

1920. Kr. 376/20). —
3) § 98. lit. b) u. k.

Istotn cech zbrodni gwatu publicznego przez wymuszenie
z § 98. lit. b) u. k. nie jest przedmiotowe prawdopodobiestwo wy-
konania groby, lecz zdolno jej wywoania u zagroonego ze

wzgldu na stosunki i os-obiste waciwoci jego lub ze wzgldu
na wano zagroonego za uzasadnionej obawy. (13. lipca 1921.

Kr. 157/21). —
4) § 101. u. k.

Okoliczno, czy urzdnik pastwowy jest etatowym czy nie-

etatowym nie ma wpywu na jego charakter urzdowy przy wyko-
nywaniu czynnoci rzdowych. — Urzdnicy Pastwowego Urzdu
porednictwa pracy i opieki nad wychodcami (dekret organiza-

cyjny z 27. stycznia 1919. Dz. p. P. P. Nr. 11. poz. 127.) peni czyn-

noci rzdowe w rozumieniu ust. 2. § 101. u. k. (30. czerwca 1920.

Kr. 377/20). —
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5) § 101. u. k. i ustawa z 30/1. 1920. Dz. Ust. Rz. P. Nr. 11. poz. 60.

Pomocniczy wony pocztowy, który kradnie dolary z listów

amerykaskich, dostpnych mu z powodu suby, podpada jako

urzdnik w rozumieniu ust. 2. § 101. u. k. pod przepisy (art. 1.)

ustawy z 30/1. 1920. Dz. ust. Rz. P. Nr. 11. poz. 60. (30 wrzenia
1921. Kr. 333/21). —

6) § 140. u. k.

Sam stosunek powinowactwa z zabitym nie jest przewidziany
w § 142. u. k. jako okoliczno obciajca, powodujca wyszy
wymiar kary. Moe on jednak w konkretnym wypadku da pod-
staw do ustalenia wynikych z tego stosunku powinowactwa
„szczególnych obowizków" wzgldem zabitego. Przy zabójstwie

(§ 140. u. k.) jest wspówina z § 5. u. k. karygodn na równi ze
sprawstwem. (6. grudnia 1919. Kr. 508/19). —

7) § 174. II. c) u. k.

Kradzie misa w jatkach z przedziau, na kódk zamknitego,
dokonana przez wycignicie misa prtem elaznym przez boczne
okratowanie, oddzielajce ten przedmiot od ssiedniego, jest kra-
dzie rzeczy zamknitych (§ 174. II. c) u. k.). (z 9. marca 1921.

Kr. 595/20). —
8) §260. lit. a) u. k.

Stosujc przepis § 260. lit. a) u. k. nie mona odrazu orzec

tylko kar aresztu, lecz naley najpierw wymierzy zagroon
w ustawie kar pienin i te dopiero zamieni na areszt, (z 27.

stycznia 1921. Kr. 455/20). —
b) Lich w a w o j e n n a.

9) § 20 austr. ces. rozp. z 24 3. 1917. N. 131. dz. p. p.

Nie mona odmówi przedsibiorcy prawa do pokrycia z bie-

giem czasu doznanych szkód wojennych z dochodów przed-

sibiorstwa; rozoenie pokrycia tych strat wojennych na szereg

lat, coroczne wliczenie pewnego ich procentu w koszty produkcji

j zaliczenie do ceny produktu jest usprawiedliwionem (§ 20. austr.

ces. rozp. N. 131. dz. p. p. z r. 1917) (18. padziernika 1920. Kr.

252 20).

Uwaga: Chodzio o znaczn szkod, powsta dla waci-
ciela browaru wskutek wojny przez zniszczenie budynków i ma-
teriaów. Prokurator przy Sadzie Najwyszym przy rozprawie ka-

sacyjnej wyrazi zapatrywanie odmienne a mianowicie, e takie

szkody wojenne winien ponosi tylko ten, czyj majtek dotknity,

e wic producent nie ma prawa przerzuca icli na odbiorców piwa,

tylko bowiem naturalne zuycie rodków produkcji, jako jedynie

majce z ni zwizek, moe da podstaw do wliczenia w koszty

produkcji pewnego procentu amortyzacyjnego.
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10) § 23. 1. 3. i 4. tego austr. ces. rozp.

Nie kade porednictwo handlowe jest karygodnem (§ 23. 1. 3.

i 4. austr. ces. rozp. z 24/3. 1917. N. 131. dz. p. p.). Jeeli towar
(gsi) z powodu wikszej poday jego od popytu nadawa si do
czciowego wywozu w okolice, gdzie by przez spoywców po-
szukiwany i dokd tylko za porednictwem handlarza móg si do-
sta, to porednictwo takie byo poytecznym handlem. W takich

wypadkach nie moe by mowy o ograniczeniu handlu celem pod-
bicia ceny. (31. lipca 1919. Kr. 207/19).

11) § 23. 1. 4. tego austr.-ces. rozp.

Do poczytania wystpku handlu acuchowego z § 23. 1. 4.

austr. ces. rozp. z 24 3. 1917. N. 131. dz. p. p. wystarczy ustalenie

takich faktów, z których niewtpliwie wynika, e sprawca wszed
ju na drog wykonania zamiaru wcinicia si zbdnego a podra-
ajcego towar midzy wytwórc a spoywc: nie potrzeba rze-

czywistego osignicia celu dziaania zamierzonego i w czyn ju
wprowadzonego. Wysoko osignitego wzgldnie zamierzo-
nego zysku nie jest decydujc. — Mydo toaletowe naley do
przedmiotów zapotrzebowania w rozumieniu $ 1. ces. rozp. — Tak-
e handel acuchowy towarem, przeznaczonym na wywóz za gra-

nic, jest karygodnym (29. wrzenia 1920. Kr. 254/20).

12) Porednictwo handlowe wtedy tylko wyczerpuje cechy
ustawowe handlu acuchowego wzgldnie innych machinacyj (§ 23.

1. 4. austr. ces. rozp. z 24/3. 1917. N. 131. dz. p. p.), jeeli wynagro-
dzenie porednika zbdnego zdolnem byo wpyn na kocowa ce-

n sprzedana przedmiotu zapotrzebowania w sposób, towar ten

podraajcy. Musi wic zachodzi przynajmniej moliwo ta-

kiego wpywu w konkretnym wypadku (25. stycznia 1921. Kr.

333/20).

13) Hande acuchowy (§ 24. 1. 4 austr. ces. rozp. z 24/3. 1917.

N. 131, dz. p. p.) karygodnym jest bez wzgldu na to, czy ju zaro-

bek sprawcy, czy te ewentualnie dopiero suma wszystkich nie-

usprawiedliwionych zysków porednich spowoduje w rezultacie

podwyk ceny, ujawniajca si w chwili, .cdy towar nareszcie doj-

dzie do rak spoywców. Przestpstwo to popeni mona take
w handlu artykuem importowanym. (3 czerwca 1921. Kr. 748/20).

14) Zdolno do spowodowania podwyki ceny towT
aru, jako

cecha, mieszczca si ju w samem pojciu handlu acuchowego
(§ 23. 1. 4. austr. ces. rozp. z 24/3. 1917. N. 131 dz. p. p.) i z tego po-

wodu w ustawie przy handlu %m osobno nie wymieniona (wyra-
ona natomiast przy ogólnikowem okreleniu innych machinacyj),

nie musi mieci si odnonie do handlu acuchowego w samej
sentencji wyroku (§ 260. 1. 1. p. k.). — Kupiec hurtowy moe si



126 IV. Przegld orzecznictwa

dopuci handlu acuchowego, o ile nie sprowadza potrzebnych
mu zapasów towaru od producenta, importera lub innego wikszego
grosisty, lecz nabywa je bezporednio lub za porednictwem innej

osoby w mniejszych ilociach u drobniejszych handlarzy. — Cy-
tryny i pomaracze nale do przedmiotów zapotrzebowania w ro-

zumieniu § 1. ces. rozp. (16. wrzenia 1921. Kr. 118/21).

15) art. 24. I. 4. ustawy z 2/7. 1920, Dz. ust. Rz. P. N. 67. poz. 449.

Kupno i wywóz za granic kruszców szlachetnych nie pod-
pada pod ustaw o zwalczaniu lichwy wojennej z 2/7. 1920. Dz. Ust*

Rz. P. N. 67. poz. 449. (art. 24. 1. 4.) (1. czerwca 1921. Kr. 249/21).

16) art. 25. teje ustawy.

Kto w czasie jazdy kolej bezporednio przed granic Pa-
stwa, kiedy zarzdzono rewizj celn, przedmioty powszedniego
uytku trzyma w ukryciu w tym celu, aby je bez przepisanego ze-

zwolenia niespostrzeenie za granic wywie, dziaa „potajemnie"
w rozumieniu art. 25. ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej z 2/7.

1920. Dz. Ust. Rz. P. N. 67. poz. 449. — Sam wywóz rzeczy naby-
tych nie w kraju, lecz za granic, mógby podpada jedynie pod
sankcj ustawy z 15/7. 1920. Dz. Ust. Rz. P. N.79. poz. 527., nie za
ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej (27. maja 1921. Kr. 241/21).

c) Ustawa amnestyjna.

17) Przy rozpatrywaniu zaalenia niewanoci moe i Sad
Najwyszy spraw umorzy za zgod Prokuratora, jeeli zachodz
warunki ustawy amnestyjnej z 24. maja 1921. Dz. Ust. Rz. P. N. 42.

poz. 261. (11. padziernika 1921. Kr. 532/21).

d) Ustawa o postpowaniu kaniem.

18) § 281 1. 10. p. k.

Przyczyny niewanoci z § 281. 1. 10. p. k. nie mona opiera
na twierdzeniu, e oskarony zadajc noem cios miertelny w szyj
przeciwnikowi, dziaa w obronie wasnej, jeeli sad orzekajcy
ustali, e oskarony w chwili dokonania czynu nie by ju przez

przeciwnika zagroony, lecz dziaa w drodze odwetu. Motyw po-

penienia czynu jest okolicznoci faktyczna, której ustalenie po-

zostawione jest swobodnej ocenie sadu orzekajcego (§ 258 p. k.).

Ustalenia faktyczne tego sadu s w postpowaniu kasacyjnem wi-
ce (§ 288. 1. 3. p. k.). Bd prawny musi by wykazanym na grun-

cie faktycznych ustale wyroku. (U, padziernika 1921. Kr. 564/21).

19) § 293. p. k.

Zakaz reformationis In pejus, wyraony w §§ 290 i 293 p. k.

nie odnosi si do orzeczenia o winie, lecz jedynie do orzeczenia
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o karze. Sad nie moe w ponownym wyroku orzec kary surow-
szej od tej, któr orzeczono w wyroku zniesionym.

Przy ocenie kwalifikacji prawnej czynu Sd zwizany jest

tylko zapatrywaniem prawnem, wyraonem w orzeczeniu Sdu
Najwyszego, znoszcem wyrok (§ 293. ust. 2 p. k.), natomiast nie

jest wcale zwizanym zapatrywaniem prawnem Sdu, wyrao-
nem w zniesionym wyroku (30 wrzenia 1921. Kr. 295/21).

20) § 390. ust. 2. p. k.

Jeeli odwoanie oskaronego odnioso czciowy skutek
o tyle, e kar aresztu, orzeczon przez Sd pierwszej instancji, za-

mieniono wskutek odwoania na grzywn, to nie ma oskarony obo-
wizku ponoszenia kosztów zastpstwa oskaryciela prywatnego
przy rozprawie apelacyjnej (5 padziernika 1920. Kr. 671/20).

21) § 395. p. k.

Wysoko wynagrodzenia obrocy za powierzone mu z urz-
du zastpstwo oskaronego przy rozprawie kasacyjnej ustala Sd
Najwyszy (11. padziernika 1921. Kr. 261/21).

J. P r o k o p o w i c z.

Prokurator przy Sdzie Najwyszym.



C. Orzecznictwo karne Sdu Najwyszego (Wielkopolska).

(Zbiór tez z dziedziny materjalnego prawa karnego, z wyroków i uchwa,
wydanych w czasie od 28/V 1920 do 7/XII 1021).

(Cig dalszy.)

§ 66. 1. Ob. tez § 5.

2. Przedawnienie naley uwzgldni z urzdu. (W. z 7/12. 1921.
KV. 192. 21).

§ 73. 1. Jedno i to samo dziaanie w rozumieniu § 73, naten-
czas tylko „narusza kilka ustaw karnych", jeeli pod kada z nich
mona je podcign. Moliwo taka nie zachodzi, jeeli dwa prze-
pisy pozostiaj do siebie w stosunku „lex generalis" i „lex specialis".

(W. z 10/7. 1920. KV. 35/20. (R. I str.) i z 14/7. 1920. KV. 48/20).

W takim stosunku pozostaj do siebie §§ 263 i 148 (W. z 14 7. 1920.

KV. 48/20). §§ 176 ust. 1. i 177 (W. z 18/5. 1921. KV. 44 20), §§ 212
i 214 (W. z 10/7. 1920. KV. 35/20); §§ 242 i 246 z iednej a § 370 1. 5

z drugiej strony W. P. K. z ^p KV. 97/21 R. Z. III str. 568.

2. § 73 ma zastosowanie w wypadku tzw. idealnego*, czyli je-

dnoczynowego zbiegu przestpstw, który ma miejsce, gdy mnogo
przestpstw jest wynikiem jednego i tego samego dziaania prze-

stpnego. (W. z 18/25. 1920. KV. 60/20).

3. Przewodzenie tumowi z § 125 ust 2 moe by spenione
w zbiegu idealnym z dowodzeniem tyme hufcem w rozumieniu

§ 127 ust. 1. po zaopatrzeniu go w bro. (W. z 3/9. 1921. KV. 85 21).

4. W rozumieniu § 73. zachodzi idejalny zbieg morderstwa
(§ 211) z rozbojem (§ 249) w wypadku, gdy sprawca, noszc sie z za-

miarem bezprawnego przywaszczenia sobie obcego mienia i zdajc
sobie spraw z tego, i wprowadzenie rzeczonego zamiaru w czyn,

jest moliwe tylko po usuniciu przeszkody w osobie czuwajcej
nad bezpieczestwem tego mienia, powzi zamiar pozbawienia jej

ycia, poczem oba te zamiary urzeczywistni zapomoca dokona-
nego, z zastanowieniem, rozmylnego zabicia tej osoby, zespalajc
w ten sposób przestpne dziaanie w jedn nierozerwaln cao.
(W. z li£fi 1920. KV. 60/20; ob. te W. z 9/11. 1921. KV. 154 21).

5. W rjazie idealnego zbiegu usiowanego zabójstwa (§§ 43

i 212) z cikim rozbojem (§ 250), stosuje si w myl § 73 wymiar
kary z § 250, jako ciszy. (W. z 21/9. 1921. KV. 64/21).
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§ 74. 1. § 74 ma zastosowanie do wieloczynowego zbiegu prze-

stpstw zarówno jednorodnego, jak i rónorodnego. (W. z 19 2.

1921. KV. 7/21).

2. Ogóln zasad przy wymiarze kar w razie wieloczynowego
zbiegu przestpstw jest ich kumulacja. Od tej zasady § 74 wymienia
wyjtki odnonie do kar na wolnoci. (W. z 18/12. 1920. KV. 90/20).

3. Kara czna w rozumieniu § 74 polega nie na prostem zli-

czeniu kar czasowych, wymierzonych za kade z przedmiotowo
zbiegajcych si przestpstw, lecz na podwyszeniu njajciszej

z tych kar (poena major cum exasperatione). W. z ^-^^ 1920. KY.
60/20 i z 6/7. 1921. KV. 63/21).

4. Jeeli charakter przestpstwa dla zarobku lub z narowu
przyjto na podstawie kilkorazowego urzeczywistnienia ustawowej
istoty czynu przestpnego, jednorazowe jej urzeczywistnienie nie

jest samoistnym czynem w rozumieniu § 74 k. k., kilkoriazowe nie

uzasadnia tedy jednorodnego, wieloczynowego zbiegu przestpstw,
za któreby w myl tego § wyznaczy naleao kar czna, lecz

kady fakt jest czci skadow jednolitego przestpstwa, za które

jedn tylko wymierza si kar. (W. z 30/XI. 1921. KV. 127. 21).

§ 81. Zakwalifikowanie czynu, objtego aktem oskarenia,
przed uchwaleniem konstytucji, pod § 81 1. 2, nie obraa tego prze-

pisu, gdy ju w czasie jego spenienia obowizywa w Rzeczypos-
politej Polskiej szereg ustaw, normujcych ustrój pastwowy, uyte
za w § 81 1. 2 wyrazy „Rzesza Niemiecka", „pastwo zwizkowe"
wskutek emancypacji b. dz. pr. z pod zwierzchnictwa pastwa prus-

kiego, jako pastwa zwizkowego Rzeszy Niem., nabray samorzut-
nie odmiennego (ob. tez do § 4) znaczenia. (W. P. K. z 28/2. 1921.

KV. 23/20.)

§§ 83—86 omawijaj czyny, zmierzajce do zdrady stanu w ro-

zumieniu § 81. Wyrok skazujcy za zbrodni z § 86 musi tedy usta-

la okolicznoci, z których wynika, i czyn przedsiwzity przez

sprawc by istotnie przygotowaniem 'zbrodni zdrady stanu z § 81

1. 2 lub 3. (W. P. K. z 23/2. 1921. KV. 93/20).

§ 89. Oddanie onierzy W. P., w czasie najazdu bolszewic-

kiego urzdowi [gminnemu , natenczas tylko naleaoby uzna
za pomoc udzielon wrogiemu mocarstwu albo za szkod wyrz-
dzon sile wojennej Rzp. Polskiej, gdyby jednoczenie ustalono, e
urzd gminny by ustanowiony przez wadze bolszewickie. (W.
z 25/5. 1921. KV. 50/21).

§ 113. Prawowito wykonywania urzdu jest wprawdzie
przedmiotowym wjarunkiem karalnoci wymienionego w § 113 oporu

i czynnego napadu, karalno atoli nie jest zalen od wiadomoci
sprawcy o prawowitoci wykonywania urzdu i nie jest wykluczona
wskutek bdnego jego mniemania o nieprawowitoci. Sprawcia

9
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musi jedynie wiedzie, e ten, przeciw któremu skierowane jest jego
dziaanie, jest urzdnikiem i e w danej chwili wykonuje swój urzd.
(W. z 16/11. 1921. KV. 156/21).

§ 115. 1. „Skupienie si" oznacza wystpujce na zewntrz,
wiadome zespolenie kilku osób, do natychmiastowego niedozwolo-
nego dziaania gwjatownego.

2. Do istoty „skupienia si" nie wymaga si, iby osoby, które

si nastpnie skupiy, poprzednio byy miejscowo rozdzielone, lecz

wystarcza, jeeli osoby znajdujce si poprzednio z jakiegokolwiek

bd powodu obok siebie, poczyy si nastpnie wyranie lub mil-

czco, w sposób dajcy si pozna na zewntrz.

3. Przesank „skupienia si" jest wiksza ilo osób, nie za-
tum ludzi.

4. ,;Skupienie si" moe powsta na raz, albo rozwija si stop-

niowo; wczeniejsza tedy lub póniejsza chwila wzicia udziau jest

obojtna. (W. z 16/11. 1921. KV. 156/21.

5. Do karygodnoci uczestniczenia w rozumieniu § 115 k. k.

naley wiadomo, e jest si czci tej mlasy, która skupia si
publicznie w celu dopuszczenia si gwatów wspólnemi siami. (W.
z 19/10. 1921. KV. 102/21.)

6. Dziaalno przywódcy moe si ujawni w sposób roz-

maity, np. w gromadzeniu lub zespalaniu uczestników rozruchu,

w duchowem kierownictwie rozruchem i t. p. (W. z 16/11. 1921.

KV. 156/21.)

7. Opór w rozumieniu § 113 k. k. jest jedn z cech prawnych
czynu objtego ust. 2 § 115 k. k., w szczególnoci jest on okoliczno-

ci, zwikszajc karygodno przewidzianego w ust. 1. przestp-
stwa, szczegóowo w ustawie wymienion (Strafscharfungsgrund).

(W. z 19/10. 1921. KV. 102/21).

§ 122. 1. Wyraz „zapomoc gwatu (gewaltsam)" uyty w ust.

2. § 122 k. k. jest zbdnym dodatkiem, gdy samo pojcie „wya-
mania si (Ausbruch)" uwydatnia, w sposób niewtpliwy, uycie siy
fizycznej, podobnie, jak wyrjaz „wamanie si (Einbruch)" uyty
w 1. 2 § 243 k. k.

2. Istota przestpstwa z ust. 2 § 122 pochania istot przestp-
stwa z § 303 k. k., n. p. rozmylne i bezprawne uszkodzenie pieca

przy wyamaniu si winiów z celi wiziennej. (W. z 16/XI. 1921.

KV. 176/21. 1921).

§ 125. 1. Do istoty wystpku z § 125 k. k. pod wzgldem pod-

miotowym wymaga si, aby zespolony tum mia wspóln wiado-
mo, i przyjdzie lub przyj musi do gwatów i aby mimo uwia-
domienia sobie takiego wyniku trwa w zespoleniu. (W. z 26/10.

1921. KV. 137/21.)

2. Ob. tez 5) do § 73.
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§ 127. Ob. tez do § 73.

§ 132. Policja wojskowa jest instytucj wewntrzn wojska

w przeciwiestwie do policji pastwowej jako organu publicznej

wadzy pastwowo-administracyjnej. (W. P. K. z 29/5. 1921. KV.
64/20.)

§ 137. Stanowice przedmiotowe znami wystpku z § 137

oboenie rzeczy aresztem przez waciwe wadze lub urzdników
musi si ujawnia na zewntrz. Nakaz wstrzymania si od wszel-

kiego ni rozporzdzania, wydany przez waciwego urzdnika po-

licyjnego nie jest tedy w rozumieniu § 137 k. k. oboeniem jej are-

sztem. (W. P. K. z 18/6. 1921. KV. 42/21).

§ 139. nie ma zastosowania w razie zaniechania doniesienia

o zbrodni z § 83 k. k. (W. z 16/XI. 1921. KV. 30/21).

§§ 146—148. — 1. § 4 Rozp. Kom. N. R. L. z 11/4. 1919. wy-
stpek z § 148 k. k., kwalifikuje jako zbrodni, któr stawia na równi
z podrabianiem pienidzy (§ 146). 2. Puszczanie biletów Polskiej

Krajowej Kasy Poyczkowej w obieg, z wiadomoci, e s pod-

robione, podpada pod § 148, nie za pod § 147, który miaby zasto-

sowanie tylko w razie ustalenija, e puszczajcy je bez zamiaru z §

146 w obieg, sam je podrobi, lub wiadomie si o nie wystara. (W.
z 16/10. 1920. KV. 70/20); ob. te (W. 17/9. 1921. KV. 120/21).

8 148. Ob. tez 1 do § 73.

§ 174 1. 3. Skoro wyrok ustala, e w obydwu wypadkach sto-

sunku cielesnego z oskaronym, poszkodowana bya winiem,
u winiów za brak wolnoci osobistej w tern wanie si ujawnia,

e albo s pod kluczem, albo pod dozorem urzdowym, to dozór
nad ni oskaronemu poruczony urzdownie uzna naley jako sto-

sunek subowy do winia. Czy obok tego, w danym wypadku
oskaronego do przyjcia dozoru nad poszkodowan, w czasie jej

pracy poza wizieniem, skoniy wzgldy natury prywatnej, jest rze-

cz drugorzdn; ewentualny dalszy lub poredni jego stosunek do
osób trzecich, dla których praca winia bya wykonywania, nie

zmienia bynajmniej jego praw i obowizków wzgldem winia
samego. (W. z 1/6. 1921 KV. 51/21.)

§ 176. 1. W pojciu „czynu nierzdnego" mieci si implicite,

i go speniono dla dogodzenia chuciom cielesnym. (W. z 21/9. 1921.

KV. 126/21).

2. Do istoty zbrodni z § 176 ust. 1 1. 3 pod wzgldem przedmio-

towym nie wymaga si zwalczenia oporu osoby, niemajcej lat 14.

(ibid.)

3. Brak ustalenia (§ .266 U. P. K.) wiadomoci, i ofiara czynu
nierzdnego liczy lat niej 14, (§ 176 ust. 1 1. 3) nie moe skutkowa
uchylenia wyroku, jeeli w rewizji nie by zarzucony (§ 384 ust. 2'

U. P. K.) (ibid).

9*
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4. Przyznanie lub odmówienie okolicznoci agodzcych, wspo-
mnianych ogólnikowo w ust. 2 § 176, zaley od swobodnego uznania

Sadu wyrokujcego. (W. z 6/4. 1921. KV. 20/21.)

§§ 176, 177. 1. Skoro ustalono, e oskarony dopuci si nie-

tylko czynu nierzdnego w rozumieniu § 176 ust. 1. 1. 3 lecz, e ofiar

swoj zapomoc gwatu zniewoli do pozamaeskiego obcowania
cielesnego, to zastosowanie szczególnego przepisu $ 177, karzcego
za czyn, wyodrbniony z ogólnej kategorji czynów nierzdnych,
uzna naley za trafne. (W. z 13/7. 1921. KV. 93 '21; ob. te tez
1 przy § 73. W. z 18/5. 1921. KV. 44/20).

2. „Kobiet (niewiast)" w rozumieniu tak § 176 ust. 1, 1. 1 i 2

jak § 177 jest kada osoba pci eskiej, niezalenie od osignicia
dojrzaoci pciowej. (W. z 18/5. 1921. KV. 44/20).

3. Okoliczno, e ofiar oskaronego bya dziewczyna, nie-

majca jeszcze lat 14, nie wyczia zastosowania £ 177, bo w rozu-

mieniu tego $ take taka osoba jest „kobiet (niewiasta)": wymie-
nienie za w § 176 ust. 1, 1. 3 osób niej lat 14, jako osób o sabej

woli i pozostajcych ze wzgldu na swój wiek pod szczególn

opiek ustawy, nie moe uzasadni zastosowania ostatnio wskaza-

nego przepisu w przypadku spenienia czynu, kwalifikowanego ci-
ej, niezalenie od wieku ofiary. (W. z 13/7. 1921. KV. 93. 21.)

§ 177. Do dokonania zbrodni z § 177 nie wymaga si fizjolo-

gicznego spenienia aktu spókowania, stanowicego warunek za-

podnienia; wystarcza ju samo fizyczne poczenie organów pcio-.

wych, bez wzgldu na intenzywno takiego poczenia i bez wgldu
na to, czy doszo do wystrzyknicia nasienia lejaculiatio seminis).

(W. z d. 18/5. 1921. KV. 44/20).

§ 185. 1. Do istoty zniewagi pod wzgldem podmiotowym nie

wymaga si zamiaru zniewaenia (animus injuriandi), lecz wystar-

cza wiadomo obrazy czci; wypadki z S 193 k. k. stanowi w tym
wzgldzie wyjtek. (W. z 28/5. 1920. KV. 5/20.) 2. Ob. tez 4 do

§ 213.

§ 193. Ob. tez 1 do § 185.

§ 211. 1. Morderstwem staje si umylne zabójstwo, jeli zy
zamiar sprawcy (dolus) by przemylanym a wic opartym na szcze-

góowem rozwaeniu okolicznoci czynn. warunków i skutków

przedsibranego przestpstwa, jakote i rodków, prowadzcych
do jego wykonania. T premedytacj, to „zastanowienie" sprawca,

jeeli ma by w myl $ 211 k. k. karany, musi mie przedewszyst-

kiem przy wykonaniu czynu. (W. z 15/10. 1921. KV. 112/21.)

2. „Zastanowieniem" w rozumieniu S 211 jest zdolno uwia-
domienia sobie przez sprawc pobudek, nakazujcych zaniechania

okrelonego w nim czynu zbrodniczego i oceny ich w zwizku z po-
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budkami, które woli jego wrcz przeciwny nadaj kierunek. (W.
z ^p 1920. KV. 60/20 i z 23/3. 1921. KV. 16 21).

"

3. Ob. tez 1 do § 214.

§§211 i 212. 1. Umylne zjabicie czowieka podpada pod § 211,

jeeli sprawca czyn ten wykona „z zastanowieniem", podpada za
pod § 212, „jeeli zabicie wykona bez zastanowienia". Podkrela-
jc w sposób powyszy, w brzmieniu obu tych §§ chwil wykonania
czynu, jako chwil istotn dla przyjcia po stronie sprawcy, „zasta-

nowienia", ustawodawca zaznaczy, e zabójca jest w rozumieniu
§211 morderc, jeeli umylnie zabije czowieka, chociaby posta-
nowienie co do zabicia powzi „bez zastanowienia", e natomiast
nim nie jest, jeeli postanowi umierci czowieka „z zastanowie-
niem", lecz czyn postanowiony wykona „bez zastanowienia". (W.
z 23/3.1921. KV. 16. 21.)

2. Osoba, bdca przedmiotem zbrodni z §§211 i 212 k. k. nie

musi by sprawcy znan (t. j. nie musi by „persona certa" sensu
stricto). (W. z 7/12, 1921. KV. 174/21.)

§ 212. Ob. obie tezy do § 214.

§ 213. 1. Wyrazem „bezzwocznie (auf der Stelle)", uytym
w § 213., objty jest czas trwania porywu uczuciowego, wywoa-
nego „«cik zniewag".

2. Pobudzenie zabójcy w sposób, przewidziany w § 213. bez
jego winy do gniewu, z skutkiem tam okrelonym, wystarcza, samo
przez si, do zastosowania § 213, niezalenie od tego, czy w kon-
kretnym wypadku zaszy inne jeszcze okolicznoci agodzce.

3. W rozumieniu § 213 zabójca jest przez zabitego „bez wasnej
winy" pobudzony do gniewu, jeeli do wyrzdzenia krzywdy na ciele

lub „cikiej" zniewagi jemu samemu albo jego bliskim nie da do-
statecznego powodu.

4. Zniewaga jest „cik", gdy narusza cze tego, przeciw
któremu jest skierowana, w stopniu wyszym, anieli zniewaga
z § 185 (W. z 23/3. 1921. KV. 16/21).

§ 214. 1. „Zastanowienie" nie jest cech zbrodni z § 214. Wy-
nika to zarówno std, e w szerdgu przestpstw, skierowanych
przeciw bezpieczestwu ycia jest umieszczony po § 212 i e prze-

widuje on niewtpliwie kwalifikowan zbrodni zabójstwa z § 212,

dla bytu której, w przeciwstawieniu do zbrodni morderstwa z § 211

nie wymaga si, iby umylne zabicie czowieka byo dokonane
z zastanowieniem, jak i std, e ustawie nie mona przypisywra
niedorzecznoci, iby morderstwo, dokonane wród okolicznoci
obciajcych, wymienionych w § 214, karaa agodniej, anieli

zwyke.
2. § 214 jest w stosunku do § 212 przepisem szczególnym, wy-

kluczajcym zastosowanie § 73. Wspólne obu tym przepisom jest
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dziaanie, polegajce na umylnem zabiciu czowieka, natomiast zna-

mieniem szczególnem, waciwem tylko przepisowi § 214, jest skut-

kujcy wyszy wymiar kary cel, w którym sprawca zabójstwa do-

kona.
3. Ob. tez do § 73. (W. z 10/7. 1920. KV. 35/20. R. Z. I.

str. 177).

§ 217. 1. Okolicznoci z ust. 2 tego § nale do tzw. nieozna-

czonych okolicznoci jagodzcych.
2. Skazanie za dzieciobójstwo na kar z ust. 1. § 217 mimo

przyznania oskaronej okolicznoci agodzcych, w ustawie szcze-

góowo nieoznaczonych, stanowi obraz § 217 u. 2 przez niezasto-

sowanie tego przepisu. (W. z 11/5. 1921. KV. 48/21).

§§ 218—220 k. k. § 218 u. 3 ma na wzgldzie spdzenie podu
obcego z|a zgod kobiety brzemiennej, § 219 kwalifikowany wy-
padek takiego spdzenia podu. Spdzenie podu obcelgo bez wiedzy
lub woli kobiety brzemiennej podpada natomiast pod § 220. Usta-
lenie tedy, e akuszerka za namow osoby trzeciej spdzia pód
„bez wiedzy i niezalenie od woli brzemiennej" uzasadnia skazanie

owej osoby trzeciej z §§ 48 i 220, nie za z §§ 48, 218 i 219. (W.
z 19/1. 1921. KV. 79/20.)

§ 22. Ob. tez 1 do § 53.

§ 223 a. Ob. tez do § 243 1. 5.

§ 224. „Trwaem, znacznem oszpeceniem" w rozumieniu § 224

jest niedajca si usun, trwaa, acz w oczy niewpadajca zmiana
zewntrzna postaci jako caoci, chociaby sztucznie moga by
ukryt lub zasonit. (W. z 24/4. 1921. KV. 13/20.)

§ 225. Sprawcla urazu cielesnego, z skutkami wymienionemi
w § 224, odpowiada z § 225 jeeli z umylnego jego dziaania na-

stpi ten wanie skutek, który on spowodowa zamierza. Do
istoty zbrodni z § 225 jest zatem konieczny zamiar bezporedni, nie

wystarcza za zamiar wynikowy. Za tak wykadni § 225 przema-

wia samo jego brzmienie. W wypadku tedy, gdy z poród wymienio-
nych w § 224 cikich skutków urazu cielesnego, miast skutku, ob-

jtego zamiarem sprawcy, nastpi skutek stopnia równie cikiego,
lecz inny, natenczas odnonie do zamierzonego lecz nieosignitego
skutku, czyn sprawcy przedstawia sic jako usiowanie zbrodni

z § 225. (W. z 24/4. 1921. KV. 13/21.)

§ 226. O zastosowalnoci § 226 k. k. rozstrzyga wycznie wy-
nik. (W. z 5/ XI. 1921. KV. 147/21.)

§ 235. Ob. tez 1 do § 236.

§ 236. 1. Przedmiotem przewidzianej w $ 236 zbrodni uprowa-

dzenia moe by kada kobieta (niewiasta), bez wzgldu na to, czy

pozostaje pod wadza rodzicielsk lub opiekucz. Wynika to

z uycia w § 236 wyrazu „kobieta, (niewiasta; Frauensperson)" bez
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wszelkich dalszych okrele, w przeciwstawieniu do § 235 i (doty-

czcego uprowadzenia niezamnej kobiety za jej zgoda) § 237,

które wymagaj maoletnoci osoby uprowadzonej i z których,

w zwizku z tern, pierwszy kadzie nacisk na naruszenie praw ro-

dziców, opiekuna i kuratora (Pfleger), drugi za wycznie te wa-
nie prawa chroni, podczas gdy § 236, nie wspominajc o naruszeniu
praw osób trzecich, da tylko, aby uprowadzenie nastpio wbrew
woli uprowadzonej niewiasty. Pogld, temu przeciwny, prowadziby
do tej niedorzecznoci, e penoletnia niewiasta nie mogaby by
przedmiotem uprowadzenia, takiej za niedorzecznoci ustawie
przypisywa nie mona.

2. Dziaanie przestpne z § 236 polega na spowodowaniu przez

sprawc, w celach nierzdu lub maestwa wbrew woli kobiety

(niewiasty) zapomoc rodków w § tym wyczerpujco wyszcze-
gólnionych, zmiany miejsca (nie miejscowoci), w którem nie znaj-

dowaa si jeszcze w mocy sprawcy, na miejsce, gdzie przechodzi

w dowoln jego rozporzdzalno, chociaby nieodlege i nieiden-

tyczne z tern, dokd j uprowadzi zamierza.

3. Uprowadzenie jest dokonane z chwil, gdy odnona kobieta

(niewiasta), w sposób powyszy, znalaza si w miejscu, w którem
przesza w moc uprowadziciela, w chwili tej bowiem sprawca
czynu dziaaniem swoje urzeczywistnia wszelkie cechy, charakte-

ryzujce istot rzeczonej zbrodni, ilee § 236 do takich cech zalicza

tylko zamierzone skonienie do nierzdu lub maestwa, nie za
•osignicia jednego z tych celów.

4. Czy w poszczególnym wypadku kobieta (niewiasta), na
której uprowadzenie zamiar sprawcy by skierowany, znalaza si
ju w miejscu, w którem przesza w dowoln rozporzdzalno
uprowadziciela, zaley od towarzyszcych czynowi okolicznoci
które Sd wyrokujcy z mocy § 260 U. P. K. swobodnie ocenia.

<W. z 22/1. 1921. KV. 91/20.)

§ 237. Ob. tez 1 do § 236).

§ 242. 1) Z § 242. (w przeciwiestwie do § 246) niewatpliv\ ie

wynika, e kradzie jest dokonan ju z chwil zabrania cudzej

rzeczy w zamiarze bezprawnego przywaszczenia jej sobie, nieza-

lenie od urzeczywistnienia tego zamiaru. Czy zabór ju nastpi,
czy te dopiero by przygotowany, rozstrzyga Sd wyrokujcy
w kadym poszczególnym wypadku wedle okolicznoci konkret-

nych, towarzyszcych czynowi. Okolicznoci te usuwaj si z pod
rozpoznania Sdu rewizyjnego, który rozstrzygajc kwestj prawn,
zwizany jest ustaleniami zaskaronego wyroku. Z ustale tych

moe w pewnym wypadku wynika, e sprawca czynami, przed-

siwzitemi w zamiarze bezprawnego przywaszczenia sobie cu-

dzej rzeczy, w danej chwili nie przeama jeszcze wadztwa do-
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tychczasowego dzieryciela i rzecz odnona nie przesza w jego
wyczne dzierenie, w innym wypadku moe by wrcz przeciwnie.
(W. z 12/1 1921. K V 101/20.)

2) (§ 47 kk) Cechami chrakteryzujcemi wspósprawstwo-
w kradziey, s: a) wzajemne porozumienie si w przedmiocie wy-
konania kradziey; b) równoczesne wspódziaanie przy jej wyko-
naniu, niezalenie od tego, czy wszyscy wspólnicy wspódziaaj
w charakterze bezporednich sprawców zaboru, czy te, na mocy
podziau ról, sposób ich wspódziaania jest inny; c) równoczesna
obecno na miejscu czynu, lub w pobliu tego. (W. z 15/10. 192L
K V 135/21).

2) Ob. tezy do § 246. i § 370 1. 5.

§ 243 I. 2. Przesank pojcia „waenie (Einsteigen)" jest

usunicie przeszkody, choby bez (cechujcego „wamanie") wy-
siku fizycznego (W. z 30/6. 1921. K V 37/21 i z 7/XII 1921 K V
189/21), byle byo widocznem, e sprawca wszed przez wejcie
na ten cel nieprzeznaczone, i, e,. czy to wskutek wysokoci, czy te
zagrodzenia, musia, celem uzyskania dostpu, zwalcza jak prze-

szkod. Pojciu „waenia" odpowiada tedy wejcie, po wspiciu
si na dach, przez otwór w powale, do wntrza spichlerza (W.
z 15/12 1920 K V 38/20 i z 15/6 1921. K X 65/21. 2) Do pojcia
„wamania" nie wymaga si uszkodzenia substancji schowków, wy-
starcza przezwycienie przeszkody za pomoc siy fizycznej.

(W. z 18/5 1921. K V 40/21).

§ 243. 1. 3. (§ 47 K. K.). Okoliczno, e z pomidzy trzech

oskaronych jeden dostarczy wytrycha, drugi uy go do otwarcia

a trzeci przy tern nie by czynny, lecz moe sta nawet w pewnem
oddaleniu, nie przeszkadzaaby konstrukcji prawnej wspóspraw-
stwa. (W. z 15/10 1921 K V 153/21).

§ 243 1. 5. „Broni" w rozumieniu § 243 1. 5. jest nietylko bro
w znaczeniu technicznem, ale take narzdzia wymienione w § 223a.

(W. z 16/10. 1920. KV 66/20).

§ 243 1. 7. 1) Zastosowanie tego przepisu zaley od kumula-
tywnego ziszczenia si wymienionych w nim warunków, dotycz-
cych pory i miejsca spenienia kradziey, niemniej te sposobu,

w jaki sprawca zakrad si na miejsce czynu w celu jej spenienia.

2) Stajni, bez bliszych przedmiotowych okrele, do budyn-
ków, przez ludzi stale zamieszkaych, zaliczy niepodobna. (W. z

20/4. 1921. KV 35/21).

§ 2-14. 1) Warunki ukarania za powrot& kradzie nale do

okolicznoci, zwikszajcych karalno czynu w rozumieniu ust. 2.

§ 266 U. P. K. Uznajc tedy warunki recydywy za udowodnione,

Sad wyrokujcy, wobec kategorycznego przepisu ust. 2. § 266 U. P.

K., iest obowizany przytoczy poprzednie ukarania. (W. z 9/11-

1921. KV. 111/21).
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2) Skazanie za zbrodni kradziey z § 214 kk. wymaga usta-

lenia, i kary, wyprzedzajce now kradzie, orzeczono w kraju,

e je, choby w czci odbyto, albo te cakowicie lub czciowo
darowano i e od chwili odpokutowania ostatniej kary do czasu
spenienia nowej kradziey nie upyno lat dziesi. (W. z 21/5.

1921. KV. 42/21).

Przestpstwa, wymienione w art. 1. § 244 kk., w rozumieniu
tego §, s spenione w kraju („im Inlande"), jeeli je speniono w b.

dzielnicy pr. za czasów jej pastwowej przynalenoci do Prus, jako
pastwa zwizkowego Rzeszy niemieckiej. (W. z 9/XI. 1921. KV.
163/21).

§, 245. 1. Ob. tez 2) do § 244.

2. § 245., odpokutowanie kary stawia na równi z umorzeniem
jej w drodze amnestji. (W. z 15/12. 1920. KV. 39/20).

§ 246. Cech, odróniajc przywaszczenie od kradziey, sta-

nowi okoliczno, czy rzecz, któr sprawca bezpraw nie sobie przy-
waszczy, w chwili przywaszczenia pozostawaa w dziereniu jego

(§ 246) czy te innej osoby (§ 242). W rozumieniu prawa karnego
rzecz „dziery", kto mocen jest faktycznie ni rozporzdza. (W P.

K. z 23/25. 1921. KV. 97/20), R. z. III. str. 567 n.); ob. te tez 1) do
§73.

§ 248a. 1) Do istoty wykroczenia z §. 248a wymaga si nieza-

winionej przez sprawc ndzy ekonomicznej, jako pobudki prze-

stpnego dziaania.

2. Stosunki droyniane w chwili zaboru maj we wzgldzie
pytania, czy zabrany przedmiot by nieznacznej wartoci, rozstrzy-

gajce znaczenie. (W. z 6/7. 1921. KV. 72/21).

§ 249. Ob. tez 1 do § 370 1. 5.

§ 250 I. 1. 1. Do przyjcia kwalifikacji rozboju z § 250 1. 1 po
stronie uczestnika, który przy spenieniu czynu nie mia broni przy
sobie, wystarcza jego wiadomo, e jeden z uczestników mia j
przy sobie. (W. z 23/7. 1921. KV. 96/21).

2. Ob. tez 5.) do § 73 i tez do § 243 1. 5.

§ 257. 1. Wedle § 257 kk. poplecznictwo w my ust. 2
natenczas tylko nie ulega karze, jeeli czonek rodziny (bliski=An-

gehóriger) sprawcy lub uczestnikowi wiadomie uyczy wsparcia
po spenionym czynie, aby ich uchroni przed kar, nie za w wy-
padku jeeli wsparcie nastpio, w celu zapewnienia im korzyci ze
zbrodni lub wystpku, w tym bowiem wypadku poplecznik odpo-
wiada narówni z osobami, niebdcymi czonkami rodziny (bliskimi)

sprawcy lub uczestnika. (W. z 15/6. 1921. KV. 77/21).

2. Dziaanie przestpne w obu wypadkach § 257 polega moe
take na zachowaniu zupenie biernem. (W. z 13/7. 1921. KV. 74/21).
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§ 258 ust. 1. 1. Przyjcie udziau w podziale skradzionych
przedmiotów odpowiada pojciu „wasnej korzyci" w rozumieniu
ust. 1 § 258. (W. z 27/7. 1921. KV. 43/21). 2. Ob. tez 2 do § 259.

§ 258 n. 1. 1. 2. Do istoty zbrodni z § 258 ust. 1. 2. w wypadku
pierwszym wymagan jest po stronie poplecznika wiadomo
o tych okolicznociach, które kradzie odnon cechuj jako cik.
<W. z 29/1. 1921. KV. 83/20).

§ 259. 1) Zamiar wynikowy (dolus eventualis) wystarcza do
podmiotowej istoty wystpku z § 259. Uyty w § tym zwrot: „albo
na podstawie zachodzcych okolicznoci przyj musia" nie za-

wiera od wyprzedzajcego go wyrazu „wiedzia" czynnika prze-
stpstwa, lecz jedynie wskazuje, e Sd wyrokujcy na tej podsta-
wie oceni powinien, czy oskarony dziaa ze wiadomoci
o przestpnem pochodzeniu nabytych lub ukrywanych przedmio-
tów. (W. z 28/5. 1920. KV. 7/20; R. Z. I. str. 171).

2. Nadmierna lub chociaby tylko znaczna korzy nie jest

cech charakteryzujc wystpek z § 259. Korzyci w rozumieniu
tego § jest take drobna korzy, która moe polega na zinyso-
wem uyciu rzeczy, nabytej z wiadomoci o jej pochodzeniu
z przestpstwa. (W. z 12/1. 1921. KV. 72/20).

3. Korzy nie musi by natychmiastow; wystarcza, jeeli

odniesienie korzyci w przyszoci jest pobudk dziaania. (W.
z 23/XI. 1921. KV. 160/21).

§ 263. Szkod majtkow w rozumieniu § 263 k. k. uwaa na-

ley za powsta, nie dopiero w chwili uzyskania przez sprawc
wyudzonej kwoty w gotówce, lecz ju wówczas, gdy sprawca
wskutek wywoania w poszkodowanym bdnego mniemania lub

utrzymywania go w bdzie, w drodze rachunkowego wyelimino-

wania tej kwoty z majtku poszkodowanego (n. p. skutkiem prze-

lewu z konta poszkodowanego na jego konto) uzyska mono do-

wolnego rozporzdzania odnon gotówk, chociaby z monoci
tej nie by jeszcze skorzysta. (W. z 5/10. 1921. KV. 79/21).

§ 267. 1. Sfaszowaniem jest dokonana, bez upowanienia,
zmiana pierwotnej treci dokumentu, uchylajca lub przeksztaca-

jca pierwotn jego moc dowodow. (W. z 5/10. 1921. KV. 79/21.)

2. Do istoty wystpku z § 267, pod wzgldem podmiotowym,
wymaga si oprócz wiadomoci o bezprawnoci dziaania, jako

ogólnego znamienia winy umylnej, take „zamiaru prawu przeciw-

nego". Dziaa za w takim zamiarze, kto wiadomie uywa pod-

robionego lub sfaszowanego dokumentu, jako prawdziwego, celem

udowodnienia czegokolwiek w stosunkach prawnych (W. z 3/9.

1920. KV. 41/20).

3. Ob. tez do § 270.
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§ 268. 1. Podrabianie dokumentu polega na wzbudzeniu przez
sprawc, pozoru, jakoby zawarte w nim owiadczenie pochodzio
od osoby innej.

2. Do podmiotowej istoty czynu z § 268 wymaga si alterna-

tywnie, albo zamiaru przysporzenia sobie lub komu innemu korzyci
majtkowej, albo zamiaru wyrzdzenia komu innemu szkody;

a wic nietylko szkody majtkowej.
3. Pod zamiar korzyci majtkowej w rozumieniu § 268 k. k.

podpada take zamiar uwolnienia si od suby woiskowei. (W.
z 16/10. 1920. KV. 57/20).

4. Ob. tez 1. do § 73.

§ 269. Ob. tez do § 270.

§ 270. obejmuje wszystkie wypadki faszowania dokumentów
z § 267, do tych za, wskutek wyranie wypowiedzianego zrów-
nania, naley take czyn przestpny z § 269. (W. z 29 1. 1921. KV.
84/20).

§ 305. Rozmylne i bezprawne uszkodzenie pieca nie jest cz-
ciowem zniszczeniem „budynku" w rozumieniu § 305 k. k. (W.
z 16/11. 1921. KV. 176/21).

§ 306. 1. Pojcie wzniecenia ognia (Inbrandsetzung) w rozu-

mieniu § 306, odpowiada przeniesienie si ognia z podpaki na przed-

miot, który sprawca podpali zamierza i rozszerzenie si go zapo-

moc gorenia i tlenia, bez wybuchu pomienia.

2. Do istoty zbrodni z § 306 1. 2., pod wzgldem przedmioto-

wym, nie wymaga si, aby zamieszkay przez ludzi budynek zgo-

rza w caoci lub czci, lecz wystarcza sama moliwo w tym
wzgldzie. (W. z 6/7. 1921. KV. 72/21.)

§ 328. Zarzdzenia weterynaryjno-policyjne (jak np. rozp. woj.

pomorskiego nr. 599/20), wypeniajce tre tego blankietowego

przepisu, nic zabraniaj zakupu lub sprzeday byda, jako takich, lecz

transportu byda, co wynika z celu, dla którego zostay wydane.
(W. z 26/10. 1921. KV. 136/21).

§ 331. Ob. tez do ust. z 30/1. 1920. Dz. U. Rz. P. Nr. 11,

poz. 60.

§ 332. Ob. tez 7) do ust. z d. 30/1. 1920. Nr. 11, Dz. U. Rz. P.,

poz. 60.

§ 333. Do istoty § 333 wymaga si wpfttwdzie. aby sprawca
dziaa z zamiarem skonienia urzdnika zapomoc rodków, w §

tym przytoczonych, do czynnoci, zawierajcej w sobie naruszenie

obowizku urzdowego, nie wymaga si natomiast, aby czynno
ta, we wszystkich swych szczegóach, bya ju zgóry okrelona, lecz

wystarcza, gdy sprawca chce jej nada kierunek, prowadzcy do

naruszenia obowizku urzdowego lub suboweigo. (W. z 9/3. 1921.

KV. 10/21).
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§ 339. Ob. tez 7) do ust. z dn. 30/1. 1920. Nr. 11, Dz. U. Rz.
P. poz. 60).

§ 341. Tymczasowe przytrzymanie przez urzdnika policyj-

nego wród warunków, przewidzianych w ust. 2. § 127 U. P. K. nie

podpada pod § 341 k. k. (W. z 23/XI. 1921. KV. 151/21).

§ 348. Usunicie przez sprawc, podrobionego przeze na
akcie urzdowym podpisu, nie stanowi wystpku z ust. 2 § 348, któ-

rego ochrony podrobione dokumenty nie doznaj. (W. z 16/10. 1920.

KV. 3/20.)

§ 350. Ob. tez 8 do § 359 i tez 1 do § 370 1. 5.

§ 359. 1. W rozumieniu § 359 urzdnikiem jest, kto z mocy
ustanowienia go przez pastwo w charakterze organu wadzy pa-
stwowej, powoany jest do wykonywania czynnoci, zmierzajcych
bezporednio lub porednio do urzeczywistnienia zada pastwo-
wych. § 359 kadzie naoisk na „ustanowienie (Anstellung)" i na „sto-

sunek subowy (Dienstverhaltnis)".

Na pojcie „ustanowienia" skadaj si dwa wspóczynniki:
powoanie do sprawowania czynnoci powyszych przez waciw
wadz i owiadczenie gotowoci objcia suby zoone przez po-

woanego. Poruczone ustanowionemu, jednoczenie z „ustanowie-

niem", czynnoci subowe i funkcje musz jhie charakter suby
publicznej, zleconej przez wadz pastwow i dcej do ziszcze-

nia zada pastwowych tj. charakter publicznej czynnoci urzdo-
wej lub subowej, wykonywanej przez organa wadzy pastwowej,
pod oson powagi publicznej. (W. z 9/4. 1921. KV. 2/21 i z 7/9.

1921. KV. 105 i 115/21).

2. § 359 zaznacza wyranie, e charakteru urzdnika nie czyni

zalenym od zoenia przysigi. W myl tego przepisu jest obo-

jtnem, czy oskarony ustanowiony by doywotnio, czasowo lub

tymczasowo i jakie mia pobory; wymaga natomiast, aby odnona
osoba bya rzeczywicie „ustanowiona" w bezporedniej lub po-

redniej subie pastwowej. Do tego potrzeba, aby ustalono kon-

kretnie znamiona ustanowienia tj. powoania na urzd lub choby
zatwierdzenie w nim przez waciw wadz pastwow.

3. Zastosowanie § 359 wymaga ustalenia, czy w zakresie dzia-

ania odnonej osoby leao spenienie czynnoci w naturze publiez-

no-prawnej, wypywajcych z wadzy pastwowej i sucych ce-

lom pastwa, zatem czynnoci urzdu publicznego, przedsibra-

nych przez organ wadz/ pastwowej w wykonywaniu teje wa-
dzy. (W. z 27/7. 1921. KV. 104/21).

4. § 359 charakteru urzdnika od kwalifikacji duchowej i odpo-

wiedniego do urzdu przygotowania nie czyni zawisym. (W. z 7/9.

1921. KV. 115/21).
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5. Okoliczno, e, w braku kandydatów o przepisanej wyszej
kwalifikacji, pewne funkcje urzdowe powierzono osobie niej kwa-
lifikowanej, nie odbiera osobie tej charakteru urzdnika, penicego
funkcje urzdowe w danym wanie zakresie. (W. z 21/9. 1921.

KV. 123/21).

6. Urzdnikiem w rozumieniu § 359 k. k. jest take listonosz.

(W. z 9/4. 1921. KV. 2/21).

7. Z ustalenia, e oskarony by staym robotnikiem i e tylko

dila próby, czy zastpczo, lub z innej racji „powierzono mu budk
i funkcje zwrotniczego", nie wynika jeszcze, e by w rozumieniu

§359 przez waciwa wadze ,.ustanowiony". (W. z 20/4. 1921. KV.
36/21).

8. Tymczasowy asystent przy sadzie powiatowym, który przy

penieniu powierzonych mu czynnoci rendanta kasowego dopusz-

cza si sprzeniewierzenia, podpada jako urzdnik, w rozumieniu

§ 359, pod art. 1 1. 1 ust. z 30/1 Dz. U. Nr. 11, poz. 60. wzgldnie ust.

z d. 18/3. 1921. Dz. U. Nr. 30 poz. 177). (W. z 21 9. 1921. KV.
123/21).

9. Ob. tezy 5—7 do ust. z 30/1. 1920. Dz. U. Rz. P. Nr. 11.

poz. 60.

§ 363 ma na wzgldzie papiery legitymacyjne, paszporty i t. p.

dokumenty, uyte w celu zapewnienia sobie lub komu innemu lep-

szego powodzenia a wic legitymacje osobiste, nie za przepustki

dla przewoonych towarów. (W. z 6/7. 1921. KV. 90/21).

§ 367 I. 3 nie stosuje si do kupujcego trucizny lub leki. wy-
jte z wolnego handlu, celem sprzeday ich zagranic. (W. z 6/7.

1921. KV. 90/21).

1. § 370 1. 5 (w brzmieniu ust. z d. 19/6. 1912.), bdc w sto-

sunku do kradziey i sprzeniewierzenia przepisem szczególnym,

wyklucza wród okolicznoci, w nim przewidzianych i odnonie
do przedmiotów, tam wymienionych, zastosowanie S§ 242—248.

Stosowanie $ 370 1. 5. jest wykluczone, gdy czyn spraw-

cy, speniony wród okolicznoci i na przedmiotach, wy-
szczególnionych w tym §, przedstawia si jako rozbój (§ 249) lub

kradzie rozbójnicza (§ 252) lub sprzeniewierzenie w urzdzie z §

350, a take w wypadkach kradziey i sprzeniewierzenia przewi-

dzianych w art. 1. ust. 1 ust. z d. 30/1. 1920. W tych ostatnich cho-

dzi bowiem nietylko o naruszenie praw majtkowych jednostki, ale

take o pogwacenie praw pastwa wzgldem urzdników, obowi-
zanych do cisego sumiennego i bezinteresownego wykonywania
obowizków urzdowych lub subowych. (W. P. K. z 23/25 1921.

KV. 97/20. R. Z. III. str. 568).

2. § 370 1. 5., o ile dotyczy zaboru przedmiotów w nim wy-
mienionych, zawiera te same znamiona co § 242. Czy ten lub § 370
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l. 5. ma by stosowany, zaley od okolicznoci, czy przedmioty po-

wysze zabrano w malej iloci lub te nieznacznej wartoci, w celu

bezzwocznego zuycia, (zuycia ich wkrótce potem; zum alsbaldi-

gen Verbrauch), czy te rzecz miaa si przeciwnie. (W. z 16/4.

1921. KV. 12/21.)

Addenda do tez z r. 1920, zamieszczonych w 4-tym zeszycie (1921 r.):

§ 2 ust. 2 nie ma zastosowania w wypadkach, w których usta-

wodawca spenienie czynu w pewnym, cile oznaczonym czaso-

kresie zaliczy do ustawowych znamion przestpstwa; w takich bo-

wiem wypadkach czyn, speniony przed upywem tego czasokresu,

ulega karze take po jego upywie. (W. P. K. z 19/11. 1921. K. V.

54/21).

§ 38 ust. 2. Z przytoczonego przepisu wynika, e nad tern,

czy z zawartego w nim upowanienia naley korzysta i w jakiej

mierze a przedewszystkiem na jak dugi czas (w kadym jednak

razie nie powyej lat piciu), kara dodatkowa na czci, przewidziana

w ust. 1. tego §, moe by orzeczona, rozstrzyga nie sd lecz wysza
wadza policyjna, a ponadto wynika, e ograniczenie trwania do-

zoru policyjnego do pewnego czasu, wypowiedziane w wyroku s-
dowym, nie wie wyszej wadzy policyjnej. (W. z 19/10. 1921.

KV. 49/21).

§ 47—49. Wyrok, skazujcy za „wspóudzia" w przestp-

stwie, winien okrela rodzaj tego wspóudziau. (W. z 4/12. 1920.

KV. 75/20).

§§ 47 i 49. 1. Zastosowanie § 47. wymaga ustalenia, e kady
z uczestników czyn przestpny uwiadamia sobie jako czyn was-
ny, zastosowanie za § 49 wymaga ustalenia, e dziaajcy w spo-

sób, przewidziany w ust. 1 tego § uwiadamia sobie czyn prze-

stpny, dochodzcy do skutku przy jego wspódziaaniu, jako czyn

obcy. (W. z 15/10. 1921. KV. 153/21).

2. Porozumienie si we wzgldzie dostarczenia wytrycha,

w celu spenienia kradziey, samo przez si, jest jedynie przygoto-

waniem pomocy, podczas gdy k. k. z r. 1871 nawet usiowanie po-

mocy karze tylko wyjtkowo jako przestpstwo swoistego rodzaju

i to nie odnonie do kradziey. (W. z T/XII. 1921. KV. 192/26).

§ 51. Pijastwo moe wywoa nieprzytomno, moe te
sta w zwizku z chorob umysow, ale w zwykych ycia wa-

runkach nie jest stanem, pozbawiajcym osobnika, który we po-

pad, wasnej woli i wiadomoci czynu. (W. z 15/10. 1921. KV.

153/21).

§ 53. Warunkiem, od którego zawiso prawo obrony konie-

cznej jest przedewszystkiem napad rzeczywisty, nie za urojony.

Ob. § 59.
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§ 54. Wysza konieczno nie naley do okolicznoci, zmniej-

szajcych, w rozumieniu § 295 ust. 1. U. P. K., karalno czynu (jak

np. w wypadkach §§ 157, 158 k. k.) ani do okolicznoci, znoszcych
karalno w rozumieniu § 295 ust. 2. k. k. (jak np. w wypadkach
§ 163 ust. 2. lub § 204 k. k.), lecz do okolicznoci, wykluczajcych
bezprawno dziaania. (W. z 20/9. 1921. KV. 64/21).

§ 57. 1. W razie spenienia przez modocianego przestpc
(ust. 1. tego §) przestpstwa, za które na wypadek przyznania wi-

nowajcy tzw. nieoznaczonych okolicznoci agodzcych, przewi-
dziany jest agodniejszy rodzaj lub wymiar kary, wyrok powinien

wyranie wypowiedzie si, czy Sd w konkretnym wypadku przy-

zna oskaronemu rzeczone okolicznoci agodzce* czy te, odma-
wiajc ich, zagodzi kar jedynie na zasadzie § 57 k. k. (W. z 9/11.

1921. KV. 172/21).

2. Czy wypadek przestpstwa, spenionego przez modocia-
nego przestpc, jest w rozumieniu § 57 1. 4 szczególnie lekkim, po-

zostawione jest uznaniu Sdu wyrokujcego. (W. z 26/10. 1921.

KV. 150/21).

Dr. Ryszard Leaski,
Sdzia Sdu Najwyszego.



D. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Maopolska)

I. Ochrona lokatorów.

1. Przepisy o ochronie lokatorów maj w myl art. 8/2 ustawy
z 18/12. 1920, Dz. U. Nr. 4/21. poz. 19, r. b. dzielnicy austriac-

kiej zastosowanie take do domów, dla których udzielono kon-
sensu budowlanego przed 21 stycznia 1919 r., chociaby ze-

zwolenie na zamieszkanie udzielono dopiero po tym dniu (O.
z 18/10. 1921, Rw. 1087/21).

2. Prawo pastwa do wypowiedzenia mieszka zastrzeone w art.

8/3 ustawy z 18/12. 1920 ma zastosowanie do budynków na-

bytych przez pastwo bez wzgldu na to, czy nabycie nastpio
przea czy po wejciu w ycie tej ustawy (O. z 18/10. 1921, Rw.
1610 i 1656/21).

3. Przepisy o ochronie lokatorów nie maj zastosowania:
a) w wypadkach oprónienia mieszkania subowego bdcego

tylko nastpstwem rozwizania stosunku pracy (O. z 20/10.

1919, R. 156/19);

b) w wypadkach, gdy sprzedawca realnoci zobowizuje si
w umowie sprzeday do oddania nowonabywcy domu zaj-

mowanego dotd w sprzedanym domu mieszkania w ozna-
czonym terminie (O. z 10/10. 1921, Rw. 1429/21.);

c) w wypadkach oddania mieszkania do uywania bez zawar-
cia umowy najmu, w szczególnoci bez oznaczenia wyso-
koci czynszu (O. z 11/10. 1921. Rw. 1442/21 i 18/10. 1921,

Rw. 1652);

d) w wypadkach oddania 10 pokoi na prowadzenie hotelu wraz
z koncesj hotelow, gdy chodzi o umow dzierawy a nie

najmu (O. z 8/11. 1921, Rw. 1602).

4. Naley przyj, e istnieje wana przyczyna wypowiedzenia:
a) jeeli waciciel domu (najemca) powróciwszy ze suby

wojskowej potrzebuje oddanego w najem (podnajem) w cza-

sie tej suby mieszkania dla siebie (O. z 4/10. 1921, Rw.
1521/21 i z 18/10. 1921, Rw. 1800/21);

li) jeeli zachodzi konieczno przeprowadzenia w budynku
gruntownych robót, bez których budynek (mieszkanie) nie

moe by nadal uywane bez naraenia ycia na niebezpie-

czestwo, a roboty obejmuj takie rozmiary, e s równo-
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znaczne ze stawianiem budynku na nowo (O. z 13/7 1920

Rw. 696/20);

c) jeeli lokator z wzitego w najem mieszkania faktycznie na

stale si wyprowadzi! i odda je bez wiedzy waciciela domu
innemu lokatorowi, choby to miao miejsce przed wejciem
w ycie ustawy z 18 grudnia 1920 (O. z 22/3 1921, Rw.
'81/21, z 28/5 1921, Rw. 589/21 i z 25/10 1921, Rw. 1315/21):

d) jeeli ustaa przyczyna, z powodu której lokator przeniós

si czasowo do innej miejscowoci (np. rozruchy), a ma
mieszkanie w miejscu swego dawniejszego pobytu (O. z 15/11

1921, Rw. 1475/21).

5. Nie stanowi wanej przyczyny wypowiedzenia:
a) zapotrzebowanie mieszkania przez jednego z wspówaci-

cieli domu (O. z 11/10 1921, Rw. 1430/21);

b) zapotrzebowanie wikszego mieszkania przez waciciela do-

mu z powodu urodzenia si mu dziecka i saboci ony (O.

z 8/11 1921, Rw. 1254/21);

•c) zapotrzebowanie przez waciciela domu czci danego

w najem mieszkania dla wypowiedzenia caego mieszkania

(O. z 8/11 1921, Rw. 1474/21);

d) potrzeba rozszerzenia warsztatu masarskiego waciciela
domu (O. z 11/10 1921, Rw. 1431/21);

e) chwilowe przeniesienie si lokatora do innej miejscowoci
(O. z 18/10 1921, Rw. 1702/21);

f) okoliczno, e mieszkanie zajmowane przez lokatora jest

dla niego za obszerne (O. z 15/11 1921, Rw. 1274/21);

g) zamiana mieszka przez lokatorów dokonana za zgoda
waciciela domu (O. z. 3/11 1921, Rw. 1529/21 i 1530/21);

h) okoliczno, e w toku koniecznej odbudowy jednej poowy
domu drewnianego da si celowo i taszym kosztem prze :

budowa i druga poowa, w której mieszka wypowiedziany
lokator (O. z. 22/11 1921, Rw. 1479/21).

6. Art. 10, ust. 3, lit a) ustawy z 18 grudnia 1920:

Zwoka w zapacie jednej tylko raty czynszowej nie uzasadnia

ze wzgldu na przepis § 1118 u. c, wprowadzajcy jako przy-

czyn przedterminowego rozwizania kontraktu najmu zwok
w zapacie przynajmniej dwóch rat czynszowych wanej wy-
powiedzenia (O. z 25/10 1921, Rw. 1300/21).

7. Art. 10, ust. 3, lit c) ustawy z 18 grudnia 1920:

Jednorazowa sowna obraza waciciela domu przez lokatora

popeniona we wzajemnej sprzeczce nie stanowi wanej przy-

czyny wypowiedzenia (O. z 18/10 1921, Rw. 1028/21).

8. Art. 10, ust. 3, lit. d) ustawy z 18 grudnia 1920:

Piekarz moe wypowiedzie lokal uywany dawniej na sklep

10
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a oddany nastpnie w najem na mieszkanie, jeeli wadza prze-

mysowa nakae mu pod rygorem zamknicia piekarni prze-oy miejsce sprzeday z powrotem do lokalu sklepowego
z piekarni (O. z 22/11 1921, Rw. 1598/21).

9. Art. 10, ust. 3, lit. e) ustawy z 18 grudnia 1920:

Odnajcie czci mieszkania subowego za czynszem wygóro-
wanym nie stanowi przyczyny odebrania tego mieszkania

moe jednak podpada pod sankcj karn art. 23/2 teje ustawy
(O. z 18/10 1921, Rw. 1640/21).

10. Art. 10, ust. 5, ustawy z 18 grudnia 1920:

Ugoda sdowa zawarta w sporze najem mieszkania, któr
lokator zobowizuje si wyprowadzi si w pewnym czasie,

stanowi tytu egzekucyjny, choby nie stwierdzono w niej ist-

nienia wanej przyczyny wypowiedzenia. (O. z 3/11 1921.

R 793/21).

11. Postpowanie w sprawach najmu.

a) Nabywca realnoci nie ma prawa wypowiedzenia z § 1120 uc.

dopóki nie jest za waciciela zaintabulowany (O. z 11/10

1921, Rw. 1427/21);

b) Przepis § 1118 uc. upowaniajcy we wypadkach tam wska-
zanych do dania drog skargi rozwizania umowy przed

upywem umówionego lub ustawowo przeduonego terminu

najmu, nie zwalnia od obowizku dotrzymania umownego
lub ustawowego terminu wypowiedzenia, jeeli uprawniony
zamiast skargi wniesie wypowiedzenie (O. z 19/4 1921.

R 252/21, z 24. 5. 1921, Rw. 585/21, z 22. 11. 1921, Rw.
1713/21).

c) Do skutecznoci wypowiedzenia wymagane jest nietylko

wniesienie go lecz i dorczenie stronie przeciwnej przed

upywem czasokresu oznaczonego w § 560 1. 3 p. c. (O. z 22, 1

1

1921, Rw. 1495/21);

d) Utrzymanie wypowiedzenia w mocy nie moe si opiera

na przyczynach, które zaszy dopiero po wniesieniu wypo-
wiedzenia do sdu (O. z 22/11 1921, Rw. 1551/21).

e) Sd odwoawczy nie moe opiera swego orzeczenia na

przyczynach wypowiedzenia, na które wypowiadajcy nie

powoa si w postpowaniu odwoawczym, choby je poda
przed sdzi pierwszej instancji (O. z 8/11 1921, Rw

.

1493/21).

f) Przepisy o ograniczeniu rewizji przeciw równobrzmicym
wyrokom maja zastosowanie take w sporach najmu (O. /

11/10 1921, Rw. 1494/21).

g) Czasokresy dla wniesienia rodków prawnych w § 575 p. c.

wymienione obowizuj nietylko w sprawach wynikych
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z wypowiedzenia lub nakazu oddania (odebrania) przedmiotu
najmu lecz i we wszystkich innych sporach wynikajcych
ze stosunku najmu wskazanych w §§ 567, ust. 4, 569 i 574

p. c. (O. z 22/11 1921, Rw. 1396/21).

h) Okoliczno, e roczny czynsz najmu wynosi 360 K., nic

uzasadnia zastosowania z urzdu zasad postpowania dro-

biazgowego w sporze o najem (O. z 7/6 1921, R 413/21).

II. Rekwizycja mieszka.

1. Najemca nie odpowiada wacicielowi domu za ubytek czyn-

szu spowodowany zarekwirowaniem na cele wojskowe lokalu

w najem oddanego — art. 8 ustawy z 8 kwietnia 1919, Dz. P.

Nr. 31, poz. 262, (O. z 6/8 1921, Rw. 726/21).

2. Najem i podnajem mieszkania i pomieszcze jakote odstpienie

praw najmu bez zgody gminy wbrew przepisom wydanym na

zasadzie art. 11/2 ustawy z 27 listopada 1919, Dz. U. Nr. 92,

poz. 498, o obowizku zarzdów gmin miejskich dostarczania

pomieszcze nie sa w przepisach tych zagroone niewanoci
umowy, pocigaj za sob jednak skutki przewidziane w art. 3

p. 7 i art. 12 tejej ustawy tj. lokal ulega rekwizycji a dziaajcy
wbrcwr zarzdzeniom art. 11/2 karze (O. z 18/10 1921,, Rw.
1701/21).

III. Ochrona drobnych dzierawców rolnych

(Ustawa- z 3 lipca 1919 Nr. 57, poz. 345 i z 2 lipca 1920,

Nr. 56 poz. 346.)

1. Ustawy o ochronie drobnych dzierawców rolnych nie maj
zastosowania:

a) do dzierawców, którzy zgodzili si na opuszczenie gruntu

dzierawionego, choby sw zgod owiadczyli przed wej-

ciem ustawy z 3 lipca 1919 r. w moc (O. z 24/2 1920, Rw.
32/20 i z 11/1 1921, Rw. 739/20);

b) do wypadków odstpienia gruntu bez czynszu na pewien
czas do znawoenia i zebrania plonów (O. z 20/9 1921.

650/21); albo do oddania go w uytkowanie na pewien czas

jako wynagrodzenia za zasypanie rowów strzeleckich (O.

z 22 listopada 1921 Rw. 898/21);

c) do dziaek nie obejmujcych sze morgów oddanych
w poddzieraw posiadoci przenoszcej sze morgów
(O. z 30/8 1920, Rw. 933/20).

2. Maj natomiast zastosowanie:

a) tak do dziaek obszarów dworskich jak i do samodzielnych

drobnych gospodarstw rolnych (O. z 28 grudnia 1920, Rw.
1470/20);

10*
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b) do gruntów miejskich uytych pod upraw jarzyn (O. z 11/10

1921, Rw. 948/21);

c) do wypadków wypowiedzenia dzierawy przez nabywc
gruntu li tylko na podstawie § 1120 uc. (O. z 19/7 1921,

Rw. 1040/21 i z 11/10 1921, Rw. 1042/21).

d) i w wypadku, gdy dzierawca przyj na siebie obowizek
zachowanie pewnego rodzaju uprawy (O. z 12/10 1920

Rw. 1047/20).

3. Zgoda dzierawcy na ustpienie z drobnej dzierawy moe
by wyraona take w sposbób domniemany (O. z 4/1 1921,

R. 600/20).

4. Kade spónienie w zapacie czynszu uzasadnia dopuszczalno
rozwizania drobnej dzierawy rolnej (O. z 5/10 1920. Rw.
1024 do 1045/20).

5. Wypowiedzenie drobnej dzierawy jest dopuszczalne, gdy
s waciciel gruntu oddanego w dzieraw potrzebuje go dla

siebie, a prócz tego gruntu nie posiada wicej ni potrójnej iloci

jego obszaru lub gdy dzierawca, choby z wliczeniem gruntu

swego wspómaonka, posiada na wasno wicej gruntu ni
wypowiadajcy (O. z 4/10 1921, Rw. 1290/21).

6. Rozpoznawanie wniosków o wymian oddanej' w dzieraw
drobnej dziaki na inn naley do postpowania niespornego

(O. z 13/4 1920, R. 135/20).

IV. Sprawy walutowe.

1. Oddane w przechowanie noty koronowe austrjackic maj by
mimo postanowie ustawy z 15 stycznia 1920 r. Dz. U. Nr. 5,

poz. 26, w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym
rodkiem patniczym na caym obszarze Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zwrócone w naturze, jeeli oddajcy w przechowanie za-

strzeg sobie taki ich zwrot (O. z 18 padziernika 1921, Rw.
906/21).

2. Wprowadzenie w pastwie czesko-austrjackim nowej waluty
(przez ostemplowanie koron austr.-wg.) nie ma wpywu na

zobowizanie prywatno-prawne, zacignite w walucie austr.-

wgierskiej (O. z 10/11 1920, Rw. 53/20).

3. Art. 6 ustawy z 4 marca 1920, Dz. U. Nr. 25, poz. 153, o reje-

stracji i zabezpieczeniu majtków niemieckich nie wyklucza
sdowego dochodzenia roszcze obywateli niemieckich przeciw

obywatelom polskim w niemieckiej walucie markowej, czyni

tylko wypat tych zobowiza zalen od zezwolenia od

Gównego Urzdu Likwidacyjnego (O. z 18/10 1921, Rw. 917/21,

R. 471/21).



D. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Maopolska). 149

4. Spadek wartoci pienidza uzasadnia zarzut niestosownoci

czasu w rozumieniu § 830 uc. odnonie do zada o zniesienie

wspówasnoci w drodze publicznego przetargu (O. z 10/5 1919

Rw. 4/19, z 14. 5. 1920, Rw. 334/20, z 22. 9. 1920, Rw. 181/20,

z 4. 10 1921, Rw. 21). Gdyby jednak stronom brako pienidzy
na napraw konieczna wspólnego budynku lub jeden z wspó-
wacicieli wykonywa swe prawa w sposób uniemoliwiajcy
korzystanie przez innych wspówacicieli e swych praw, na-

ley dozwoli zniesienia wspówasnoci we wspomnianej
drodze (O. z 14. 12. 1920. Rw. 1298/20 i 25. 10. 1921, Rw. 985/21).

5. Licytacyjnemu nabywcy nieruchomoci nie mona odmówi
intabulacji prawa wasnoci z powodu spadku wartoci zoonej
przez niego ceny kupna (O. z 25 10 1921, R. 493/21).

0. Spadek wartoci pieniedza przy równoczesnem wzrocie war-

toci nieruchomoci stanowi tego rodzaju zmian okolicznoci

w myl § 936 uc, która zwalnia od obowizku wykonania przy-

rzeczenia sprzeday nieruchomoci (O. z 20/4 1920, Rw. 949/19).

V. Stosunki na tle rozpadnicia si Austrii.

1. Roszcze odszkodowawczych przysugujcych obywatelom
Rzeczypospolitej Polskiej do skarbu pastwa b. Monarchii

austr.-wgierskiej w myl ustawy austr. z 18 sierpnia 1918 r.

Dzp. Nr. 317 o obowizku pastwa do odszkodowania osób
cywilnych za bezprawne pokrzywdzenie w czasie obecnej

wojny nie mona dochodzi na obszarach Rzeczypospolitej

przeciw skarbowi pastwa b. Monarchji austr.-wgierskiej

obecnie w likwidacji lub przeciw skarbowi pastwa polskiego

ani w zwyczajnej ani w szczególnej drodze prawa w ustawie

tej przewidzianej. (O. Og. Zebr. S. N. z dnia 31/1 1920 R. 161/19).

2. A do ukoczenia midzypastwowej likwidacji nie mona
przeciw Skarbowi Pastwa Polskiego prowadzi egzekucji colem

cignicia pretensyj przysugujcych przeciw byemu ck. aust.

Skarbowi Pastwa. (O. z 25/6 1919 Rw. 91/19).

3. Skarb b. Monarchji austr. moe by pozywany przed Sdami
Rzeczypospolitej Polskiej z powodu pretensyj prywatno-praw-
nych przeciw niemu powstaych. Do jego zastpstwa na ob-

szarach b. zaboru austriackiego powoan jest w myl art.

3 1. 11 ust. z 31 lipca 1919 r., Dz. P. Nr. 65, poz. 390 Prokuratoria

(ieneralna Rzeczypospolitej Polskiej (O. z 4 sierpnia 1921 r.

R. 523/21 i 20 wrzenia 1921, R. 340/21).

4. Tytuy egzekucyjne powstae na ziemiach nalecych do nowej
Austrji lub Czecho-Sowacji nie s w Rzeczypospolitej Polskiej

wykonalne, bez wzgldu na to, czy wydane zostay przed czy
po rozpadniciu si Austrji (O. z 13 wrzenia 1921, R 605/^1

i 12 padziernika 1920, R 452).
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5. Do przeprowadzenia rozprawy spadkowej po obywatelach
nowej Austrji waciwe s co do majtku nieruchomego, po-

oonego w kraju, Sdy Krajowe (O. z 31/8 1921, R 575/21).

6. Przepis § 104 normy jur. ma na myli tylko Sdy Krajowe
a nic zagraniczne. Umowa, moc której strony podday sic

zgodnie z przepisami § 104 nor. jur. a wiec wanie orzecznictwu

Sdu wiedeskiego w czasie przed przewTOtem politycznym,

utracia z chwil rozpadnicia si Austrji sw prawn sku-

teczno ( O. z 2/7 1919, R. 92/19).

7. Wyrok wydany w b. Galicji przez sdziego wyrokujcego
w „Imieniu wschodnio ukraiskiej (ludowej) Republiki" jest

niewany w myl § 477 1. 1 oraz § 477 1. 3 p. c. (O. z 30/7 1919,

Rw. 500/19).

S. Nakaz awizacyjny wydany przez Sd „Ludowej Republiki ukra-

iskiej" jest mimo niewniesienia zarzutów w myl §§ 565 i 566

p. c. po rozpoczciu urzdowania Sdów polskich niewany
(§ 477 1. 1 i 3 pc.) i prawnie bezskuteczny (O. z 26/11 1919

R 311/19).

9. Armji ukraiskiej nie przysugiwao podczas rozruchów 1918/19

prawo rekwizycyj z art. 52 konw. haskiej z 29 lipca 1899

i Dzpp. Nr. 174/13. Zwierzta zabrane przez ni w formie

rekwizycji nie staway si przeto jej wasnoci. Nie nabyway
zatem prawa tego take osoby, którym armja ukraiska zwie-

rzta te oddawaa (O. z 28/7 1921, Rw. 506/21 i 11 / 10 1921.

Rw. 854/21).

VI. Cudzoziemcy.

1. Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, której wszyscy
czonkowie s cudzoziemcami, podlega co do nabycia nieru-

chomoci ograniczeniom wskazanym w ustawie z 24 marca

1920 r., Dz. U., poz. 178, take wtedy, gdy ma siedzib w kraju

(O. z 12/11 1921, R 842/21).

2. Przeciw stowarzyszeniom zagranicznym dziaajcym w kraju

naley z urzdu wdroy kroki o wpisanie si do krajowego re-

jestru stowarzysze. Stowarzyszenia te mog jednak i bez

wpisu do krajowego rejestru w kraju pozywa i by pozywane,

jeeli wedug prawa zagranicznego maj osobowo prawna

(O. z 20/12 1920, Rw. 882/20 i R. 369/20).

3. Obywatele pastwa rumuskiego nic maj obowizku skadania

kaucji powództwa w myl § 57 ust. 1 p. c. (O. z ?>/2 1920, R.

12/20).

4. Zdfolno prawn cudzoziemców (b. poddanych rosyjskich) do

zawarcia maestwa na obszarze b. zaboru austrjackiego

ocenia si wedle ich prawa ojczystego (O. z 10/12 1919. Rw.
368/19).



I). Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Maopolska). 151

5. Brak powiadczenia waciwej wadzy pastwowej maoletniego

cudzoziemca co do jego zdolnoci osobistej do wstpienia
w zwizek maeski lub niezachowanie formalnoci przewi-

dzianych w dekrecie nadwornym z 17/7 1813 Zb. U. S. Nr. 1065

w razie niemonoci przedoenia potrzebnego zezwolenia

czyni maestwo niewanem z powodu naruszenia przepisów

§§ 49 i 51 uc. (O. z 10/12 1919, Rw. 368/19).

VII. Reforma rolna.

1. Nabywca gruntu da moe od sprzedawcy drog skargi

sdowej zeznania dokumentu zdolnego do przeniesienia prawa
wasnoci przed uzyskaniem zgody Komisji dla obrotu ziemi
wymagan austr. rozporzdzeniem z 9/8 1915 r. Dzpp. Nr. 234

(O. z 16/4 1921, Rw. 583/19).

2. Sd procesowy nie jest powoany do badania, czy uchwaa,
któr Komisja obrotu ziemi ustanowiona na zasadzie ces. rozp.

z 9/8 1915, Dzpp. Nr. 234, odmówia zatwierdzenia zawartego
kontraktu kupna •— sprzeday, rzeczowo jest uzasadnion (O.

z 31/8 1921, Rw. 69/21).

3. Umowy zawarte przed wejciem w moc rozporzdzenia Rady
Ministrów z 1. wrzenia 1919, Dz. U. Nr. 73, poz. 428, o obrocie

wikszemi posiadociami nie wymagaj do swej wanoci za-

twierdzenia przepisanego w tern rozporzdzeniu, choby przed-

oone zostay Sdowi hipotecznemu po wejciu tego rozpo-

rzdzenia w moc (O. z 22/11. 1921. R. 851/21).

4. Adnotacja wdroenia przymusowego wykupu nieruchomoci na

cele reformy rolnej (ust. z 15/7. 1920, Dz. U. Nr. 70, poz. 462)

jako w adnej ustawie nie przewidziana nie jest w ksidze grun-

towej dopuszczalna (O. z 5/7. 1921, R. 437/21, 6/9. 1921, R.

655/21, 25/10. 1921. R. 698/21).

5. Do postpowania nad wnioskiem o tak adnotacj maj zasto-

sownie przepisy o postpowaniu w sprawach hipotecznych

a nie przepisy patentu niespornego. Rekurs przeciw równo-
brzmicym uchwaom dwóch instancyj jest zatem niedopusz-

czalny. (O. z 12/11. 1921, R. 812/21).

VIII. Moratorium.

1. Osoby, które powróciy po 1 sierpnia 1914 r. z Ameryki do b.

Galicji nie korzystaj co do zobowiza w Ameryce zacigni-
tych z ustawowego moratorjum (O. z 23/4. 1921, R. 90/21 i z 4/8.

1921, R. 485/21).

2. Za czas, na który wskutek moratorjum odracza si patno,
Bank moe da od kredytu przeze udzielanego na rachunek

biecy tylko ustawowych odsetek (art. 9/1. ust. z 26/6. 1919.

Dz. U. Nr. 51 poz. 332), choby umówion bya wysza stopa
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procentowa np. 2% powyej stopy procentowej Banku Austr-

iacko-wgierskiego (O. z 15/11. 1921, Rw. 1421/21).

3. Wnioskowi egzekucyjnemu o dozwolenie egzekucji celem cig-
nicia odsetek wyszych ni ustawowych za czas, na który

wskutek moratorjum odracza si patno, naley odmówi (O.

z 13/4. 1920, R. 110/20, 21/9. 1920. R. 373/20).

4. Tymczasowe zarzdzenie celem zabezpieczenia wierzytelnoci

korzystajcej z moratorjum jest dopuszczalne (O. z 26/7. 1921.

R. 564/21).

IX. Nowela procesowa z 9/3. 1920, Dz. U. Nr. 24, poz. 144.

1. Sd Najwyszy jest w myl art.. 2/8. powyszej noweli tylko-

wtedy powoany do wyznaczenia jednego z sdów krajowych

dla skargi o separacj, rozwód lub uniewanienie maestwa,
jeeli anim ani ona nie mieszkaj w kraju. (O. z 24/10. 1921

Nd. 90/21).

2. Rekurs preciw uchwale zarzdzajcej przejcie postpowania

drobiazgowego na zwyczajne jest take wtedy niedopuszczal-

ny, jeeli uchwaa ta zapadnie nie na pierwszej rozprawie, jak

tego wymaga art. 3, p. 20 ust. z 9/3. 1920, lecz na jednej z dal-

szych rozpraw. (O. z 4/10. 1921, R. 730/21).

3. Podniesienie wartoci przedmiotu sporu na kwot przekracza-

jc granic postpowania drobiazgowego dopiero w rewizji

jest spónione; rewizj naley odrzuci jako niedopuszczalna

(O. z 11/10. 1921, R. 478/21).

4. Przepisy art. 7 ust. z 9/3. 1920 r. o przejciu spraw wiszcych
w sdach powiatowych z postpowania zwyczajnego na post-

powanie drobiazgowe nie zostay ustaw z dnia 22/2. 1921, Dz

U. Nr. 23, poz. 124, zmienione.

Wodzimierz D b a l o w s k i

,

Sdzia Sadu Najwyszego
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I. Przy oznaczeniu sumy rewizyjnej nie zlicza si wartoci przed-

miotów skargi gównej i wzajemnej jeeli pierwsz dochodzi si

wydania ruchomoci zatrzymywanych na pokrycie przewyszaj-

cego ich warto czynszu najmu, drog zapaty tego czynszu.

Orzeczenie Sdu Najwyszego z 16 lutego 1921 C 2/20 w sprawie

W. O., powoda i wzajemnie pozwanego, tudzie wnoszcego rewizje

przeciw J. P., pozwanemu i wzajemnemu powodowi tudzie prze-

ciwnikowi rewizyjnemu, o wydanie ruchomoci wzgldnie za-

paty kwoty 4803 M.

.1. Sd okrgowy (ziemiaski) Pozna1

.

II. Sd apelacyjny Pozna.

Rewizj odrzucono jako prawnie niedopuszczaln

z powodów;

Rewizj zaczepiono wyrok odwoawczy w zmieniajcej czci ti..

1) w ustpie oddalajcym danie skargi o wydanie przedmiotów
w ustpie I 1—6 wyrolku pierwszej instancji wymienionych; 2)

w ustpie skazujcym wnoszcego rewizj na skutek skargi wza-
jemnej na zapat kwoty 3723 M.

Rewizja jest w myl § 546 (w dawnym brzemieniu) u.p.c. niedo-

puszczaln, bo suma rewizyjna nie przekracza 4000 M. Wprawdzie
§ 5 upc., wedle którego zliczenie przedmiotu skargi i skargi wza-
jemnej nie ma miejsca, odnoszcy si przedewszystkiem do oznacze-

nia waciwoci sdu, nie ma bezwzgldnego zastosowania do ob-

liczenia sumy rewizyjnej (jak to szczegóowo wykazano w moty-
wach wyroku poczonych senatów cywilnych Sdu Rzeszy w Lip-

sku z 29 wrzenia 1887, orz. cyw. t. 7 str. 383), wszelako zliczenie

takie jest ju z samej istoty rzeczy wykluczone tam, gdzie przed-

miot sporu gównego pokrywa si z przedmiotem skargi wzajem-
nej, tak e nie moina powiedzie, aby w obu sporach rozchodzio
si o inne, odrbne wartoci majtkowe. Tak ma si rzecz wanie
w danym wypadku, gdzie przedmiotem skargi gówinej jest danie
wydania ruchomoci, na których pozwany roci sobie ustawowe pra-

wo zastawu dla zabezpieczenia czynszu najmu (§ 559, 561 u. c). od-
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pierajc n.a tej podstawie danie skargi, mianowicie twierdzeniem,

e przysuguje mu do wnoszcego rewizj wierzytelno z tytuu
czynszu najmu w spornej obecnie jeszcze kwocie 3723 M., skarg
wzajemn dochodzi pozwany wanie tej pretensji prawem zasta-

wu zabezpieczone). Niema tu wobec tego mowy o odrbnych in-

teresach prawnych w obu sporach, zwaszcza e wnoszcy rewizj
przez danie zabezpieczenia dla zalegego czynszu najmu w wyso-
koci wartoci rzeczy mógby by wedle § 562 u. c. uzyska kadego
czasu ich zwolnienie, a sporem midzy strofami w obu sporach
jest co do istoty jedynie istnienie pretensji wzajemnej pozwanego
i prawo jego sprzeciwienia si odebraniu ruchomoci, których war-
to z mocy ustawowego prawa zastawu suy ma na zabezpie-

czenie tej pretensji. Przedmiot skargi gównej (§ 6 upc.) nie prze-

kracza sumy 4000 Mi., skoro wedle przedoonego przez samego
wnoszcego rewizj ocenienia przedmiotu sporu, przedmioty wy-
mienione w ustpie I 1—6 wyroku pierwszej instancji warte s
najwyej:

1) cztery óka z materacami 1600 M.
2) szafa na ubranie 500 M.
3) 4) 6) stó, szafa -kuchenna i dwa stoki razem . 250 M.
5) sofa 800 M.

Razem . . . 3150 M.

Przedmiot skargi wzajemnej wynosi obecnie ju tylko 3723 M.
(S 4/1 upc). Warto przedmiotu zaalenia (546 upc.) stanowic
o dopuszczalnoci rewizji wynosi zatem t ostatni kwot, skoro
przewysza ona warto ruchomoci sucych na jej zabezpiecze-
nie. Zabezpieczanie to bdce rzeczywistym przedmiotem sporu
gównego o wydanie ruchomoci oceniaoby si w myl § 6 upc.

równie wedle wartoci ruchomoci, nie pokrywajcej resztujcej

pretensji czynszowej skarg wzajemn jeszcze dochodzonej. War-
to majitkowa w obu sporach przedmiotem zaalenia bdca jest

o tyle identyczn i nie moe by dwa razy liczon.

Rewizj naleao tedy stosownie do przepisu § 556 odrzuci,

CO wedle § 554a upc. ju sd odwoawczy winien by uczyni.

2. Na obowizek ma dostarczania onie utrzymania (§ 1578 u. c.)

jest bez wpywu dorywczy zarobek osignity przez on.

3. wysoko utrzymania w granicach § 1579 uc. stosowa si
winna do stwierdzonego uszczuplenia monoci zarobkowania ony.

Wyrok Sdu Najwyszego z 27 maja 1921 C 6/20 w sprawie

M. r:. T. powódki i przeciwniczki rewizyjnej, przeciw P. T„
pozwanemu i wnoszcemu rewizj o pacenie renty alimentacyjnej.



['.. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Wielkopolska). 155

I. Sd okrgowy (ziemiaski) Pozna.
II. Sd apelacyjny Pozna.

Z powodów:

Rewizja n5e jest uzasadniona. Sad odwoawczy przeprowadzi
dowody na stanowcze okolicznoci, a gdy stan na' stanowisku

nrawnem, e o obowizku wnoszcego (rewizje dania powódce
utrzymania rozstrzyga istnieaiie u teje zdolnoci zarobkowania,

móg pomin badanie okolicznoci ubocznych przez wnoszcego
rewizj wprowadzonych, nie majcych wpywu na ustalenie sta-

nowczego stanu rzeczy. Do nich naley dorywczy zarobek, osig-

nity jakoby przez powódk ze sprzeday przedmiotów spoyw-
czych...

Niema za take naruszenia powoanych przepisów prawa ma-
teTjalnego. Z chwil;), gd'y w sposób niewadliwy ustalono, e po-

wódce nie dostaje jednej czwartej czci normalnej zdolnoci zarob-

kowania, uzasadnionem byo pocignicie wnoszcego rewizj do

uzupenienia ubytku wasnym zarobkiem (§ 1578 uc.) Stosunek za
przyczynienia si jego przez sd odwoawczy orzeczony nie prze-

kracza granic okrelonych § 1579 uc, jeli si zway, e wedle te-

go przepisu wnoszcy rewizj uprawnionyby by zatrzyma z do-

chodów rozpoTzdzalnych na wasne utrzymanie dwie trzecie cz-
ci,... i e z pozostaej reszty... zatrzymuje jeszcze na wasne ko-

nieczne utrzymanie (pewn) kwot... Kwoty przyznane nie prze-

kraczaj te jednej czwartej czci kosztów utrzymania powódki,

na której pokrycie ta wasin prac przypuszczalnie zarobi nic

test w stanie...

4. Rozp. K. N. R. L. z 11 kwietnia 1919 nie odnosi si do przypad-
ków, w których umówiono si wyranie o zapat ceny kupna

w walucie cile oznaczonej.

5. Obowizany do zapaty ceny kupna w markach niemieckich

winien si wystara o potrzebne pozwolenie Centrali Dewiz, a do-

piero w razie wykazanej bezskutecznoci kroków w tym wzgldzie
poczynionych powoa si moe na przepis § 245 uc.

f). Ogólne powoanie si w rewizji na tre pisma odwoawczego
nie odpowiada ustawie.

Wyrok Sdu Najwyszego z 21 maja 1921 C 19/20 w sprawie
1. C, powoda i wnoszcego rewizj, przeciw H. M., pozwanemu

i przeciwnikowi rewizyjnemu o oddanie przedsibiorstwa handlo-

wego i odszkodowanie.
I. Izba handlowa sdu okrgowego Pozna.
II. Sd apelacyjny Pozna.

Rewizj od wyroku (streszczonego tu wyej str. 188) oddalono

z powodów:
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Rewizja nie jest uzasadniona, bo stanowisko prawne, zajte
przez sad odwoawczy uzna naley w zasadzie w miar nastpu-
jcych rozwaa za suszne. Twierdzenie w rewizji ponowione, e
wnoszcy rewizj wobec trudnoci, na jakie natrafiao pacenie ceny
kupna w markach niemieckich, wskutek wprowadzenia Centrali De-
wiz, paci móg w markach polskich, odpar ju jako bezzasadne
sd pierwszej instancji, a sd odwoawczy wykaza o tyle trafnie,

e rozporzdzenie K. N. R. L. z 11 kwietnia 1919, na które wnoszcy
rewizj znowu si powouje, nie odnosi si do przypadków, w któ-

rych — jak w obecnym — umówiono si wyranie o zapat ceny
kupna w walucie cile oznaczonej. W chwili umownej patnoci
czci ceny kupna a take w czasie zakrelenia wnoszcemu rewizje

przez pozwanego czasokresu dodatkowego, tene niezaprzecznie

by w zwoce, tak e pozwany uprawniony by wówczas do skorzy-

stania z przepisu § 326 uc. Rewizja kwestjonuje jedynie czas pó-
niejszy, do upywu czasokresu dodatkowego, od chwili powstania

trudnoci utworzonych rozporzdzeniem z 23 wrzenia 1919. Je-

dnake wnoszcy rewizj, domagajc si od pozwanego wiadczenia
wzajemnego winien by ze swej strony wiadczy w sposób w umo-
wie wyranie wymówiony a wic take przedsiwzi we wasnym
interesie kroki do umoliwienia tego wiadczenia potrzebne; zanie-

dbanie w tym wzgldzie moe mu by poczytane za zawinion
zwok, skoro nie wykaza, eby w poczynianiu tych kroków do-

zna przeszkody, za któr nie odpowiada (§ 285 uc). O ile za
wnoszcy rewizj staje na stanowisku, e kroki wzmiankowane,
mianowicie staranie si o pozwolenie w Centrali Dewiz, nie byyby
uwieczone pomylnym skutkiem, to wywód ten jest oczywicie
chybiony, bo rzecz jego byo w kadym razie, wedle prawide do-

brej wiary kroki takie poczyni, poczem dopiero na wypadek ich

bezskutecznoci mógby si powoa na przepis S 2-45 uc.

Niema wic obrazy powoanych w rewizji przepisów prawa
materjalnego. Prawo formalne nie zostao równie naruszone...

Ogólne powoanie si na tre pisma odwoawczego w przedmiocie

wymagajcym ustale faktycznych jako nie odpowiadajc wymo-
gom §§ 559, 554 upc. nie moe by w rachub brane...

7. Nieobjcie kontraktem kupna-sprzeday co do nieruchomoci
znajdujcych sie na niej maszyn drukarskich nie stanowi uchybienia

przeciw przepisom § 313 uc, jeeli maszyny te nie stanowi czci
skadowej, lecz tylko przynaleno nieruchomoci.

8. Ta ostatnia okoliczno stanowi przewanie kwestj Saktu nie-

ulegajc sprawdzaniu w instancji rewizyjnej.

Wyrok sdu najwyszego z 27 maja 1921 C. 22/20 w spra-

wie J. M., powódki i pozwanej wzajemnej tudzie wnoszcej re-

wizje, przeciw P. A., pozwanemu i powodowi wzajemnemu tu-
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dzie przeciwnikowi rewizyjnemu o uznanie aktu notarialnego

i umowy prywatnej za nieobowiazuja.ee wzgldnie o wydanie dru-

karni i przewaszczenie.

I. Sad okrgowy Leszno.

II. Sqd apelacyjny Pozna.

Z powodów:

1. W danej sprawie powstaa kwestja, czy umowa sprzeday
nieruchomo w K. i umowa sprzeday znajdujcych sic tame ma-
szyn drukarskich, pozostaj ze sob w tak nierozerwalnym zwizku
organicznym, i skutkuje to zastosowanie do sprzeday maszyn
rygoru § 313 uc. Strony... zawary dwie oddzielne umowy: urz-
dow o sprzeda nieruchomoci i prywatn o sprzeda drukarni.

Sd Apelacyjny w wyroku stwierdzi, i nie byo zamiarem stron

w jednem wyraeniu woli obj obie umowy i ustalenie swoje

w tym wzgldzie uzasadni zgodnie z aktami, opierajc si na swo-
bodnem ocenieniu caoksztatu sprawy...

2. Kodeks cywilny niemiecki cile rozrónia czci skadowe
danej rzeczy, których nie mona od rzeczy oddziela bez zniszcze-

nia albo zmiany rzeczy (§ 93), od przynalenoci rzeczy, które cz-
ci skadowych nie stanowi, lecz su jedynie celom gospodar-

czym rzeczy gównej (§ 97). Sd apelacyjny na zasadzie materjau
dostarczonego w sprawie a zwaszcza na zasad/ ie naoczni sdowej,
wprost ustali, e w danym wypadku maszyny drukarskie stanowi
samodzielne czci nieruchomoci nr. 27 w K. i nie s jej czciami
skadowemi. Takie za ustalenie faktyczne nie ulega sprawdzeniu
w drodze rewizji (§ 561 upc), skoro skarca sama nie wskazuje,

aby przy tern ustaleniu sd by si dopuci jakiego uchybienia pra-

wnego.
Ody w ten sposób nie zachodzia konieczno z woli prawa

do objcia tym samym aktem umowy o sprzeda nieruchomoci
i umowy o sprzeda maszyn drukarskich,... nie zachodzi uchybienie

przeciwko § 313 uc.

9. Nieuiszczenie w zakrelonym czasokresie zaliczki na opaty przy-

padajce w instancji rewizyjnej czyni rewizj niedopuszczaln.

10. Jeeli czasokres zaniedbano z winy personelu kancelarii adwo-
kackiej, przywrócenie do pierwotnego stanu dozwolone by moe
tylko w razie uprawdopodobnienia, e mimo wydanych zarzdze
w celu cisej kontroli nad biegiem spraw terminu nie udao si za-

chowa.
Orzeczenie Sdu Najwyszegp z 28/5 1921 C, 10/21 w spra-

wie A. Z., powoda i przeciwnika rewizyjnego przeciw B. M., po-

zwanemu i wnoszcemu rewizj o udzielenie przewaszczenia nie-

ruchomoci.
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I. Sd okrgowy Toru.

II. Sd apelacyjny Toru.

Sd apelacyjny odrzuci rewizj z powodu spónionego uisz-

czenia zaliczki za opaty w instancji rewizyjnej. Natychmiastowe
.'.aalenie oddalono a wnioskowi o przywrócenie czasokresu do
pierwotnego stanu odmówiono.

Z powodów:

1. Ustawodawca polski, zmieniajc czciowo rozporzdze-
niem z 15 maja 1920 (dz. urz. min. b. dz. prusk. nr. 23 poz. 208).

tekst ustpu z § 554 upc, nie powtórzy przepisu, e rewizja po bez-

skutecznym upywie terminu w ustpie tym oznaczonego uwaa sic

jako w formie naleytej nieuzasadniona; powtórzenie takie byoby
jednak zgoa zbytecznem, poniewa nowy tekst zmienia jedynie

zdanie pierwsze ustpu 7, pozostawiajc zdanie drugie nietknitem.

Tern samem i pod powag rozporzdzenia z 15 maja niezoenie
w czasie przepisanym zaliczki na koszta przyrównane jest do nie-

uzasadnienia rewizji, wobec czego uzna naley, e rewizja susznie

odroczon zostaa.

2. Termin do uzasadnienia rewizji, jakkolwiek nie jest to ter-

min zawity (§ 223/3 upc), jednake nie ulega przedueniu za zgoda
stron (§ 554/2 upc.) i omieszkanie jego pociga za sob skutki, po-

czone z kadem niezachowaniem terminu i po bezskutecznym

upywie tego terminu czynno uwaa si za niedosz do skutku

iak to wyranie stanowi § 554a 1 upc. Wprawdzie stosownie do

§ 233 upc. w stosunku do terminu uzasadnienia rewizji dopuszczalne

jest na danie strony przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu.

co ze wzgldu na zrównanie przez ustaw niezoenia zaliczki

z nieuzasadnieniem rewizji odnie trzeba i do pierwszej czynnoci

jako jednego z wymogów ustawowych uzasadnienia rewizji --

wszake ustawa do takiego przywrócenia, upowania jedynie

wtenczas, gdy „zjawisko natury lub inne wypadki niepokonane"

nie pozwoliy stronie zachowa terminu.

W danym razie adw. W. powouje si na trudnoci utrzymy-

wania w obecnym stanie kancelarii adwokackiej w naleytym po-

rzdku, ma maestwo byej kierowniczki je^o kancelarii i na nie-

dowiadczenie jej nastpczyni, okolicznoci pozbawione same prze/

si znaczenia zarówno jak i ta okoliczno, e w zawiadomieniu

sadowem nie byo wzmianki o skutkach nieuiszczeia nalenoci
w terin.inie wskazanym, skoro pouczenie takie w stosunku do ad-

wokata byo oczywicie zbytciczne. Natomiast adwokat W. nit

przytacza adnych okolicznoci, któreby stosownie do § 236/1
u. 1.. 2 upc. uwiarogodniay wydanie przeze naleytych rozporz-
dze celem przeprowadzenia w kancelarji adwokackiej cisej kon-
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troli nad biegiem spraw i e pomimo tej kontroli nie udao mu Sie

w danym wypadku terminu zachowa...

Uwag a. Co do tezy drugiej ppdobnie wyrok z 26 stycznia

1921 C 1/20 w sprawie F. K. przeciw Bankowi niemieckiemu, od-

dziaowi w Bydgoszczy, o wykonanie zmiaro budowlanych.

11. Wstrzymanie egzekucji wedle § 719 2 upc. dane by moe
tylko na podstawie uprawdopodobnienia niebezpieczestwa niepo-

wetowanej szkody, zaszego po zamkniciu postpowania odwo-
awczego.

12. Przepis § 707 upc. nie ma zastosowania w instancji rewizyjnej.

Orzeczenie Sdu Najwyszego z 4 czerwca 1921 C 25/21

w sprawie K., powodu, przeciw S. M. pozwanemu o odda-

nie kolczyków.

Wnioskowi pozwainiego o wstrzymanie przymusowego wykonania
wyroku sdu apelacyjnego w Poznaniu z 21 maja 1921 odmówiono.

z powodów:
Wyrokiem powyszym zosta pozwany zasdzony iroa zwrot

oddanych mu przez powoda trzech brylantowych kolczyków 7,78

karatowych, 5,58V« karatowych i 4,66 karatowych. Wyrok ten uz-

nano za tymczasowo wykonalny. Z osnowy wyroku wynika, e
spór nic dotyczy trzech pojedynczych kolczyków, lecz trzech par

tyche'.

Pozwany wnosi o wstrzymanie przymusowego wykonania
powyszego wyroku, wywodzc, e na podstawie wyroku sdu
apelacyjnego powód mógby odpowiednio do brzmienia sentencji

wyroku w drodze egzekucji zabra ze sklepu pozwanego trzy p o-

jedycze brylanty o takiej wadze, jak posiada winny trzy

pary brylantów. Pojedyncze za brylanty o wyej podanej

wadze s wrcz unikatami, tak e przedstawiaj zupenie inn i bez

porównania wysz warto, ainieli trzy pary brylantów teje

samej wagi, a oprócz tego s wielce poszukiwane. Gdyby za po-

wód takie brylanty zabra i sprzeda, to wobec tego, e byyby to

miljonowe wartoci, „nie ma si gwarancji, czy powód, który jest

zegarmistrzem, byby w monoci, zapaci t warto". Przepro-

wadzenie egzekucji grozi wic „nieobliczaln wprost strat."

Wniosek pozwanego nie móg by uwzgldniony. Tymczaso-
we wstrzymanie przymusowego wykonania moe w imstancji re-

wizyjnej nastpi jedynie na podstawie § 719/2 upc. Przepis ten

mógby by w zasadzie w danym wypadku zastosowany, poniewa
niebezpieczestwo przeprowadzenia takiej egzekucji, jaka nie le-

aa w intencji sdu apelacyjnego, powstao dopiero z powodu nie-
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zupenie jasnego ujcia sentencji wyroku. Pozwany nie uwiarogod-
ni jednak, e przymusowe wykonanie wyrzdzioby mu niepowe-

towan szkod. Twierdzenie pozwanego, e „inie ma gwarancji, czy

powód byby w monoci zapaci warto brylantów" i e pozwa-
ny w razie egzekucji mógby ponie ,/ntieobliczaln wprost strat,

nie jest równoznacznem z niebezpieczestwem wyrzdzenia n i e -

i? o w e t o-w a n e j szkody, jak tego wymaga § 719 upc...

Nie naley przytem pomiin i tego momentu, e niebezpie-

czestwo wadliwego przeprowadzenia przymusowego wykonania
w przeczywistoci tak grone nie jest a to dla tego, e pozwany
jest zasadzony na zwrot „oddanych mu przez powoda"
kolczyków, a wic w rzeczywistoci wrczonych pozwanemu trzech

p a r kolczyków, nie za trzech pojedynczych kolczyków. W razie

wic odmiennego wykonania egzekucji pozwany moe dochodzi
swych praw na podstawie § 766 upc.

Dodatkowy wniosek o zniesieimie przeprowadzonych ewentu-

alnie kroków egzekucyjnych na podstawie § 707 upc. nie móg by
równie uwzgldniony, poniewa przepis ten w instancji rewizyjnej

,

! iie moe mie zastosowania.

Dr. Bujak
Sdzia Sdu Najwyszego.
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1. Skardze o wyczenie z pod egzekucji przynalenoci
(§ 771 pc.) nie mona przeciwstawi zarzutu, e nabycie tej przy-

nalenoci na zasadzie §§ 2, 3 ust. z 20/5 1898 Dz. U. Rzeszy str. 709

jest wobec pozwanego bezskuteczne, jeeli si nie wzrusza umowy,
która nabyto rzecz gówna.

(Senat V, wyrok z 2.14 1921 1. 10 U. 71 20).

2. Skarga o ustalenie istnienia obowizku dania odszkodowania
jest dopuszczalna, choby oznaczenie wysokoci szkody jeszcze

byo niemoliwe;
3. Zajcie zapasów surowca (cukru w cukrowniach) na pod-

stawie rozporzdzenia wadzy (rozp. Rady Zwiazk. z 10 4 1916

N. 261) nie uwalnia na zasadzie § 275 u.c. od obowizku z poprzednio

zawartej umowy, jeeli w chwili przyjmowania zamówienia o do-

starczenie przetworów ("cukrowych) byo w wiecie kupieckim

wiadome, e tego rodzaju ograniczenie obrotu (cukru) ma by
wprowadzone.

(Senat W wyrok z 17 12 1920 I. 10. U. 141/20).

4. Oznaczenie towaru, z za morza sprowadzonego, przez po-

danie czasu spodziewanego nadejcia adunku okrtowego nie jest

oznaczeniem indywidualnem towaru. Przepis $ 275 u. c. nie ma
wic zastosowania, cho z powodu zadziaania siy wyszej a-
dunek okrtowy nadej nie móg, byle tylko istniaa przedmiotowa
mono nabycia takiego towaru w inny sposób.

(Senat V. wyrok z 2 4 1921 1. 10. U. 151/20).

5. Ukad na Sd polubowny wie take nastpców prawnych
stron. Sd polubowny, ustanowiony do rozstrzygania sporów,

z umowy wypywajcych, nie jest powoany do rozstrzygnienia

sporu o istnienie samej umowy. Dla tego ostatniego sporu waciwy
lest sad zwyczajny.

(Senat IV, wyrok z 14/5 1921 I. 14 U. 18 21).

6. Sprzedawca nie moe da podwyszenia umówionej ceny
kupna towaru z tej przyczyny, e w czasie dostawy koszta pro-

dukcji towaru byy wysze ni w czasie zawarcia umowy kupna.

(Senat HI, wyrok z 24/5 1921 1. 8. U. 22.21).
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7. Warunkowi umówionemu, i towarem ma si bezzwocznie
rozporzdzi, nabywca czyni zado, jeeli wskazówki co do roz-

porzdzenia towarem bezzwocznie wysya poczta.

Czasokres dodatkowy z § 326 u. c. nie wie, jeli jest tak

krótki, e nabywca w cigu tego nawet telegraficzna droga towa-
rem rozporzdzi nie by w stanie.

(Senat V. wyrok 22/1 1921, 1. 10. U. 137/20).

9. Dla oceny zobowiza czonka wobec stowarzyszenia za-

robkowego i gospodarczego (z nieogr. odp.), z którego on wystpi,
miarodajna jest nie chwila zgoszenia wystpienia Zarzdowi lecz

chwila, w której Zarzd poda to sdowi dla wpisania wystpienia
do rejestru sd.

10. Skardze, wdroonej przez Stowarzyszenie o zapacenie
przypadego na takiego spólnika niedoboru, nie mona przeciw-

stawi do potrcenia szkody, jaka dla tego spólnika std wynika,
e Zarzd Stowarzyszenia jego wystpienie zapóno w rejestrze

sd. zgosi. Tej szkody moe spólnik dochodzi przeciw Zarz-
dowi.

11. Zgoszenie wystpienia jest wane, cho adresowane zo-

stao nie do Zarzdu lecz do jednego z jego czonków, byleby tylko

przez odbiorc Zarzdowi do wiadomoci zostao podane.

(Senat V, wyrok z 9 lipca 1921. 10. U. 134/20).

12. Dunik nie moe by zniewolony do dopenienia umowy.-

jeli w skutku zajcia ziemiopodów, przez wadz po zawarciu

umowy zarzdzonego, nie by w stanie umowy dopeni bez

szkody dla prawidowego toku swego gospodarstwa rolnego.

(Senat III, wyrok z 25/1 1921 1. 8. U. 80/19).

Orzeczenia wydane w skutku dalszych zaa-
le:

13. Jeeli strony kontraktujce po uzyskaniu zezwolenia

Urzdu osadniczego na powzdanie gruntu zmieniy kontrakt kupna

tylko co do wysokoci ceny kupna, do uzyskania wpisu w ksig
gruntow ponownego zezwolenia Urzdu osadniczego nie potrzeba.

(Senat- IV, uchwaa z 14/2 1921, 14 W. IV 6/21).

14. Uchwaa Sdu Zaaleniowego musi by opatrzon w po-

wody. Brak uzasadnienia stanowi naruszenie prawa (§ 551, 7 p. c,

S§ 25, 27 ust. o post. dobrej woli).

(Senat IV, uchwaa z 23/2 1921., 14 W. IV 14/21).

Dr. Józef B fi h n,

Sdzia Sdu Apelacyjnego w Poznaniu.
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1 . Zaofiarowanie i zaznaczenie p o y c z o n e g o

kapitau.

W wyroku z dn. 29 kwietnia 1921 r. w sprawie z powództwa
W. R. przeciwko B. S. Sad Apelacyjny midzy innemi ustali:

e zaofiarowany i zaznaczony kapita ulega zwrotowi zgod-
nie z treci aktu poyczki w dniu 15 kwietnia 1913 r., poczem spro-

longowany zosta milczco i wierzyciel pobiera przypadajce od
niego odsetki w terminach pórocznych, ustanowionych w akcie po-

yczki do dnia 15 kwietnia 1918 roku;

e z powyszych okolicznoci wywnioskowa naley, i ter-

miny ustalone w umowie poyczki byy zastrzeone nietylko na

korzy dunika, lecz i na korzy wierzyciela, i ten ostatni wobec
tego nie moe by spacony przez dunika w kadej chwili, albo-

wiem niespodziewana taka spata krzywdziaby waciciela kapi-

tau, pozbawiajc go nagle lokaty i dochodu. - co naturalnie nie

mogo by zamiarem stron przy prolongowaniu poyczki (art. 1156

i 1187 k. c);

e zatem powód, chcc spaci pozwanego, by obowizany
zachowa terminy, wypywajce z prolongaty umowy poyczki (p.

4 art. 1258 k. c), tyczce si pórocznych rat procentowych pat-

nych zgóry, t. i. wypowiedzie lokat z przystosowaniem si do

zastrzeonych w umowie terminów patnoci odsetek i zaofiarowa
oraz zaznaczy kapita wraz z odsetkami, przypadajcemi zgodnie

z umow w pórocznych ratach:

e tymczasem powód zaofiarowa spat w dniu 26 czerwca

1920 r., podczas gdy póroczne terminy pacenia odsetek ustalone

byy na 15 padziernika i 15 kwietnia, — i przytem zaofiarowa od-

setki tylko za czas do 15 lipca 1920 r.;

e wobec tego uzna naley, e powód R. zaofiarowa

spat nie w terminie zastrzeonym równie na korzy wierzy-

ciela, — i zaofiarowanie a nastpnie zaznaczenie nie objy nale-

nych pozwanemu rat procentowych (p. 3 i 4 art. 1258 k. c.J.

2. Wypowiedzenie lokalu i usunicie lokatora
w domach stanowicych w Jasno P a s t w a.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 1921 r. w sprawie z powództwa
Skarbu Pastwa przeciwko r!. P. o eksmisj Sad apelacyjny ustali:
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e dziaalno i kompetencja poszczególnych wadz pastwo-
wych jest normowana przez odnone ustawy;

e zakres tej kompetencji, jako tyczcy si pttrzdku publicz-

nego, nie moe by zmieniany i przekazywany inaczej jak w dro-

dze ustawowej lub na podstawie upowanie, zawartych w samych
ustawach;

e na mocy odnonych ustaw (Dz. pr. N. 1/1919 r.) zarzd
wszelkiego rodzaju dobrami pastwowemi naley do Ministerstwa

Rolnictwa i Dóbr Koronnych (art. 7), na mocy za ustawy z dnia

29 kwietnia 1919 r. (Dz. pr. N. 39/1919) utrzymanie i -zarzd wszel-

kich budynków pastwowych z wyjtkiem kolejowych, górniczych

i strategicznych naley do zakresu dziaania Ministerstwa Robót
Publicznych, e aczkolwiek Ministerstwo Rolnictwa w odezwie

z d. 7/8 1919 r. przekazao dom przy ul. Aleje Jerozolimskie 80 i 80a

do czasowego uytku G. Urz. Statystycznego, odezwa ta jednak

nie zawiera ustawowego przekazania temu urzdowi zarzdu t
nieruchomoci, albowiem zarzd ten z mocy ust. z d. 29/4 1919 r.

naley do zakresu dziaania Ministerstwa Robót Publicznych i za-

kres tego dziaania jako charakteru publicznego, nie moe by zmie-

niony i przekazywany inaczej jak w drodze ustawowej, lub na

mocy upowanienia udzielonego przez ustaw;
e wobec tego i czyny, dotyczce tego zarzdu, a wic i wy-

mawianie mieszka poszczególnym lokatorom winny by doko-

nane przez Ministerstwo Robót Publicznych; skoro za wypowie-

dzenie uczynione zostao przez niewaciw wadz, w danym wy-
padku przez Gówny Urzd Statystyczny, skutków prawnych mie
nie moe, tembardziej, e art. 11 Ustawy o ochronie lokatorów wy-
ranie zastrzega ustawowe wymówienie.

A. W o z d e c k i,

Sdzia Sdu Apelacyjnego w Warszawie.



V. Kronika ekonomiczna.

I. Rolnictwo i pokrewne gazie wytwórczoci rolnej

Tre: Zbiory siana i brak paszy. — Kryzys w przernyle rolnym. —
i?rak nawozów sztucznych. — Niewspómierny wzrdst kosztów
produkcji i cen.

Przypuszczalny zbiór siana kowego i koniczynowego I-go pokosu
na mocy oceny z dn. 1. VII. 1921 r. wynosi w centnarach metr. z ha.

Dzielnica i Województwo
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uchroni od koniecznego wybicia, sprowadza sic; z zagranicy kuku-
rydz, która si w gorzelniach przepala na okowit, a wywar po-

zostaje jako kanna dla byda, i makuchy oraz siemi lniane z Wile-
s/.czyzny i Kresów pónocnych.

Wzrost kursu marki polskiej na giedzie odbi si równie na
rolnictwie, szczególnie na przemyle rolnym. Cukier, wytoki
Steffensa i mczka ziemnaczana, wyprodukowane w czasie najwy-
szej hausseY na odnone surowce i prac robotnika, nie znajduj
rynku zbytu po cenach kosztów w czasie produkcji, bo produkt
zagraniczny jest taszy i rzucony w znacznych ilociach na wa-
niejsze rynki wiatowe. Do grudnia 1921 r. nie sprzedano nic lub

bardzo mao, brak gotówki w cukrowniach i krochmalniach odbija

sic ujemnie take na rolnictwie.

Doniose znaczenie dla zbytu niektórych podów rolnych oraz

produktów przemysu rolniczego posiada zawarcie umów handlo-

wych z krajami zaprzyjanionymi i ssiadami. Jak fatalnie uka-
daj si stosunki wskutek nieuregulowania zagranicznych stosunków
wymiennych Polski i jak odbija si to na rolnictwie naszem ilustruje

nastpujcy fakt:

Rzd francuski pobiera od 100 kg. nasion buraków cukrowych
importowanych z Polski 75 fr. ca. Od K)0 kg. importowanycli
z Niemiec 300 fr. Poniewa jednake Niemcy cz swych zobowi-
za wersalskich wobec Francji pac w naturaljach, potrafi rzd
niemiecki pozyska znaczne ulgi celne, i tak n. p. nasiona buraków
cukrowych nie podlegaj ocleniu. Skutki s takie, e hodowcy
polscy swych nasion zbywajcych do Francji sprzeda nie mog.
gdy co 75 fr. od 100 kg. podraa towar polski. Nadprodukcja

nasion buraka cukrowego, wynoszca w biecym roku qa. 500 000

kg., bdzie ewentualnie musiaa pozosta w Polsce, lub bdzie
sprzedan zagranic za cen znacznie nisz, czego monaby unik-

n, gdyby traktaty handlowe byy ju w yciu. Dalsz trudnoci,
z któr rolnictwo polskie, a mianowicie wiksza wasno za-

chodnich poaci Polski, walczy musi, to brak nawozów sztucz-

nych i kwestja kosztów produkcji rolnej. Brak nawozów sztucz-

nych i poczone z nim wyczerpanie gleby spowodoway w gównej
mierze nieurodzaj w okopowych i pastewnych rolinach oraz zie-

lonych nawozach, nieurodzaj tak wielki, e w ogólnym bilansie su-

chej substancji z hektara rok 1920/1921 przedstawia si lepiej od

rloku 21/22 mimo znacznej nadwyki w sprzcie ziarna w roku

biecym. Przyczenie Chorzowa na Górnym lsku daje rol-

nictwu mono zakupu wikszych iloci azotniaku, jednake pro-

dukcja jego nie pokrywa zapotrzebowania. Trzeba wic bdzie
leszcze saletr chilijsk i norg sprowadza. Jednake 50 kg.

saletry kosztuje dzisiaj ca 8500 M. „cif" (idask, czyli ca 112 kg.

yta, cena /byt wysoka, aby rolnictwo wiksze iloci zakupi
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mogo. Azotniak, którego cena za kg. % wynosi ca. 45 M. nie-

mieckich, jest równie drogi chocia cena 6400 M. polskich za 50 kg.

byaby jeszcze moliwa wobec zupenego braku nawozów azoto-

wych. Fosforowy kwas jest moe jeszcze zbdny ze wzgldu na

stare zapasy w glebie i stay chocia niedostateczny dowóz fos-

forytów zagranicznych, przemielanych w fabrykach polskich^ dla

uytku rolnictwa. Natomiast sole potasowe naley za wszelka

cen sprowadzi jako gówny nawóz sztuczny pod ziemniaki i zie-

lone roliny nawozowe. Zanim Kausz si rozbuduje i dostarczy

z swych nieprzebranych skarbów dostateczne iloci potasu, trzeba

rolnictwu, na zachodzie Polski szczególnie, zapewni dostaw po-

tasu na czas i w dostatecznych ilociach.

Brak nawozów sztucznych zmusi rolników do powrotu d_)

gospodarki ekstenzywnej, a kapita, inwestowany w kolejkach po-

wiatowych i polnych, w puglach parowych i motorowych, w urz-
dzeniach podwórzowych i meljoracjach polnych jest czciowo lub

zupenie bezczynny i naraony na straty.

Wedug szacowa producentów koszty produkcji rolnej wzro-
sy w ostatnich 2 latach relatywnie wyej anieli ceny produktów
rolnych. Skutek jest ten, e dzi rolnictwo nie moe osigna
rentownoci swych warsztatów i dy do obnienia pac robotnika

rolnego podobnie jak to czyni przemys wielki. Naley si spodzie-

wa, e zwizki robotników zrozumiej pooenie rolnictwa i we
wasnym interesie postaraj si o ugod z pracodawcami.

Rolnictwo w Polsce wchodzi w okres krytyczny, cz ma-
jtków wikszych utrzymuje si kosztem nieracjonalnej eksploatacji

torfisk i lasów albo czerpie z starych zapasów gotówkowych.Cz majtków, szczególnie dzierawionych, objtych na nowych
kontraktach, kryzysu nie przetrzyma. Lichy stosunkowo wynik
niwa z jednej strony, brak gotówki i kredytu z drugiej, dalej zbli-

ajca si danina pastwowa i jednorazowy podatek od zysków
wojennych wywouj do znaczne przesilenie w gospodarstwach
wiejskich.

Dr. Boro w i a k, (Pozna).

2. Przemys i górnictwo.

Tre: Kryzys w przemyle. — Gospodarcze korzyci z przycze
uia czci Górnego lska. — Targi Wschodnie. — Wysyka wgla.
— Ograniczenia wolnego handlu wglem. — Przemys papierniczy.

Przemys polski w drugim póroczu 1921 r. przechodzi dwa
róne okresy przesilenia, wywoane jedn i t sam przyczyn,
mianowicie stanem naszej waluty. Przesilenie chronologicznie

pierwsze powstao wskutek spadku kursu marki polskiej, drugie -

jej raptown zwyk. O pierwszem przesileniu pisalimy obszer-

niej w poprzedniej kronice przemysowej. Tutaj dodamy tylko,

e wywoao ono. zwaszcza w b. dzielnicy pruskiej, trudnoci fi-



168 V. Kronika ekonomiczna

nansowe dla fabryk wskutek braku kapitau obrotowego, gdy
zapotrzebowanie na, wskutek spadku waluty i wzrostu cen robo-

cizny i surowców, nie mogo by pokrywane w tern samem tempie.

jak tdgo wymagaby spadek waluty. Naogó jednak przesilenie to

nie byo tak ostrem, aby doszo do zamykania fabryk, ewentualnie

ograniczania czasu pracy, gdy wskutek spadku marki przemys
polski atwo móg pozbywa si wyprodukowanych towarów,
chwilowemu za brakowi kapitaów zaradzono podwyszaniem"
kapitaów akcyjnych i poyczkami w instytucjach bankowych pry-

watnych i w Polskiej Krajowej Kasie Poyczkowej. Okres tego

przesilenia trwa od poowy sierpnia do koca wrzenia.
Przesilenie drugie wywoao nage poprawienie si kursu

marki polskiej, zwaszcza w stosunku do marki niemieckiej. Nast-
pujca tabela spraw te bliej unaocznia:
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zniki. Czy jednak nastpi ona od razu i w znaczniejszym stopniu,

miemy wtpi, gdy najwaniejsze czci skadowe wydatków
fabrykacyjnych, mianowicie robocizna i krajowy surowiec me sta-

niay dotd prawie zupenie. Polepszenia pod tern wzgldem
spodziewa sie mona nie wczeniej, a staniej produkty y-
wnociowe. Jedynie surowce zagraniczne taniej w miar podno-

szenia sie kursu marki polskiej, w tym samym wic stosunku taniej

i fabrykaty z tych surowców, jednak nie wpywa to jeszcze na

zwikszenie popytu. Sdzimy jednak, e z biegiem czasu popyt
wzronie, o ile, oczywista rzecz, kurs marki polskiej nie pójdzie

znów raptownie w gór, gdy do zmienionych i ustabilizowanych

warunków, zarówno przemys, jak i nabywcy si przystosuj. Na
drodze do tego przystosowania olbrzymi rol odegra moe rzd
przez zastosowanie odpowiednich stara. Jak wiadomo rzd
poczyni ju lub zamierza poczyni szereg zarzdze, z których
przytoczy naley nastpujce: zniesienie 20% podatku od wgla
co wpynie na jego stanienie, obnienie taryf kolejowych od pro-

duktów nie znoszcych wysokich kosztów przewozu (drzewo,
nafta), podniesienie mnonika celnego do 500, otwarcie granicy

wschodniej dla eksportu przez zniesienie zakazu wywozu, uregulo-

wanie przez rzd zalegych rachunków za wykonane dla niego

zamówienia, zwikszenie kredytów przemysowych w Polskiej

Krajowej Kasie Poyczkowej, która dotd udzielia ju okoo 20

miliardów marek poyczek pod rónemi postaciami, wreszcie obni-

enie cen zasadniczych produktów ywnociowych przez dowóz
taszych z zagranicy. W ten sposób akcja rzdu wspólnie z akcja

sfer zainteresowanych przy wyczuciu tego przez spoeczestwo
pozwoli 'przemysowi znie kryzys obecny.

W ostatnim kwartale 1921 r. w kronice przemysowej po/a
przesileniem gospodarczem zanotowa naley jeszcze dwa wy-
padki: przyczenie do Polski dn. 20 padziernika czci lska
Górnego i odbycie si w czasie od 25 wrzenia do 5 padziernika
Targów Wschodnich we Lwowie.

Przyczenie do Polski przewanej czci przemysowej lska
Górnego ze wzgldów gospodarczych jest dla nas nadzwyczaj wa-
ne. Ju same przewidywania pomylnego dla nas zaatwienia
sprawy górnolskiej midzy innemi powodami bardzo wydatnie
wpyno na podniesienie si na pocztku padziernika marki pol-

skiej' na rynkach zagranicznych. Bo te nic dziwnego, Polska otrzy-
maa 75% caej produkcji górnolskiej wgla i przeszo 7, pro-

dukcji elaza i ca produkcj cynku, co razem znacznie przerasta
takie gazie przemysu na reszcie ziem polskich razem wzitych.

W szczegóach wartoci gównych dóbr gospodarczych, ma-
jcych podstawowe znaczenie dla przemysu, na odstpione.!

Polsce czci Górnego lska przedstawiaj si, jak nast-
pnie: 1) Wgiel. Z wyprodukowanej w 1913 r. na caym Gór-
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nym lsku (bez kopalni Hulczy, przeznaczonej Czechosowacji)
iloci 43170 256 tonn wydobyto na terenie przyznanym Polsce,

•32,8 milj. tonn, czyli 76%. W 1920 r. cay Górny lsk dostarczy
z 63 kopal 31,7 milj. tonn, z tego na tereny obecnie polskie przypada
24,6 milj. tonn czyli 77,6%, wydobywanych w 50 kopalniach, daj-
cych prac ca. 130 000 robotników.

2) Z iloci 19 k o k s o w n i na Górnym lsku Polska otrzy-

muje 11, które w 1920 r. wyprodukoway z 1,7 milj. tonn uytego
wgla ca 1,2 milj. tonn koksu, ca. 75 tysicy tonn smoy pogazowej,

ca 18 tysicy tonn siarczanu amonu i 15 tysicy tonn benzolu.

3) Pokady rud elaza cakowicie przechodz do Polski. Nie

maj one jednak zbyt wielkiego znaczenia dla górnolskiego hut-

nictwa, gdy w 1920 r. wydobycie ich w 70 kopalniach wynosio
62 644 tonn, podczas gdy zapotrzebowanie wynosio 809 556 tonn.

len stan rzeczy sprawia dobr sytuacj dla rozwoju kopalnictwa

rud w innych dzielnicach Polski, bogatych w pokady rudy elaznej,

jest równie wielkiego znaczenia dla Górnego lska, gdy daje

mu mono korzysta z surowca blisko pooonego.
Na ogóln ilo 15 hut elaznych Polska otrzymuje 9,

z których 5 posiada wielkie piece w iloci 22,7 — piece .marte-

uowskie w iloci 39, jedna — gruszki tomasowskie w iloci 5,

.3 — piece elektry/czne w iloci 7 i jedna — piece pudlowe w iloci

21. Po stronie niemieckiej pozostao 6 hut z 15 wielkiemi piecami.

18 maternowskiemi i 14 pudlowemi. Na ogóln ilo surówki wy-
topionej na Górnym lsku od poowy 1920 do poowy 1921 r.,

wyraonej w ca. 620 000 tonn, huty obecnie polskie dostarczyy ca.

410 000 tonn.

Oprócz tego przechodzi do Polski kilka fabryk elaznych z za-

kresu budowy maszyn i konstrukcji elaznych. _
4) Cyn k. Ilo kopal rudy cynkowej i oowianej,

majcych przypa Polsce, obecnie wobec braku ostatecznego roz-

graniczenia midzy Polsk a Niemcami, trudno jest okreli, przy-

puszcza si jednak, e na ogóln ilo 16 kopal Polska otrzyma
conajmniej 11. Za to wiadomo, e wszystkie praalnic rudy cyn-

kowej i oowianej w iloci 13 o ca 250 piecach praalnych, wszystkie

huty cynkowe w iloci 16 z 316 piecami i oowiane w iloci 2 prze-

chodz razem z 5 walcowniami blachy cynkowej na ogóln ilo 8,

do Polski.

Produkcja cynku w obecnej polskiej czci Górnego lska
wyniosa w 1920 r. 81412 tonn wobec 169 439 tonn w 1913 r., co

stanowi 17 18% produkcji wszechwiatowej. Oowiu wytopiono
w 1920 r. 17 166 tonn wobec 39 922 tonn w 1913 r.; w 1918 wytopiono

ubocznie przy oowiu 4,058 kg. srebra. Blachy cynkowej wytwo-
rzono w 5 walcowniach, przyznaezonych Polsce, w 1913 r. -

42 493 tonn podczas gdy w 2 walcowniach, pozostaych przy Niem-
cach tylko 6 739 tonn. Produkcja kwasu siarczanego, który jest
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ubocznym produktem praenia blendy wyniosa w 1020 r. 183329
tonu wobec 255 589 tonn w 1913 r.

Targi Wschodnie odbyy si pod hasem zapoznania
Europy z rola Polski w handlu ze Wschodem, z samego wic zao-
enia miay one charakter midzynarodowy. Naogó jednak za-

graniczni dostawcy nie dopisali, gdy za sabo rozwinito reklam
Targów zagranica zarówno co do znaczenia Polski w ogólnym
ukadzie si gospodarczych na Wschodzie Europy, jak równie co
do znaczenia Lwowa w handlu ze Wschodem. Targi Lwowskie
jednak pomimo nieznacznego udziau w nich zagranicy posuny
spraw zapoznania jej z Polsk bardzo znacznie, gdy wszystkie
zwiedzajce delegacje obce. a byo ich sporo, byy wprost zdu-
mione stanem gospodarczym Polski i stwierdziy, e Polaków
miao uywa mona za swych poredników w handlu ze Wscho-
dem. Po powrocie do krajów wasnych zagraniczni gocie nie

omieszkali rozpowszechnia zaczerpnitych w Polsce wrae dla

nas pochlebnych, o czem twierdzimy na podstawie odgosów prasy
zagranicznej.

Poza znaczeniem pierwszych Targów Lwowskich jako mani-
festacji wobec zagranicy byy on^dla naszych stosunków we-
wntrznych dalszym po Targu Poznaskim przegldem wytwór-
czoci krajowej, gdy tam zjawiy si te gazie przemysu, których
brakowao na wiosn w Poznaniu.

Przemys wglowy. Ostatnie cyfry produkcji wgla
posiadamy za lipiec i sierpie 1921 r.

Nie posiadajc póniejszych cyfr wydobycia wgla kamiennego
w kraju, moemy zilustrowa wieemi danemi tylko ruch wgla
w Polsce:

w tysicach tonn

Wysyka wgla:
x Zag. Dbrowskiego . . .

,, Krakowsk. i Ciesz.
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Dowóz koksu w ostatnich miesicach wynosi:

w ty s i c a c li t o n n

czerw, lipiec sierp, wrzes. padz. razei

Z Górnego lska [3,8 2,3 70 q8 7.2 40,

r

/. zag. Ostraw Karw. 1.5 2,2 7,7 5.4 58 J2.C>

Razem: 15,3 45 147 15,2 13.0 62,7

Dodajc do 62,7 tys. tonn ilo koksu przywieziona do Polski
w pierwszych piciu miesicach 1921 r. w sumie 147,9 tys. tonu

(patrz zeszyt IV 1921 r. str. 782) otrzymamy ojgólny dowóz koksu do
Polski za czas 10 miesicy 1921 roku w iloci 210,6 tys. tonn.

Dnia 3 sierpnia 1921 r. w Dzienniku Ustaw Nr. 66 ogoszono
rozporzdzenie Ministra Przemysu i Handlu z dn. 13 lipca r. h..

m*)ca którego z dn. 1 padziernika wprowadza sic wolny handel
wglem z uzalenieniem jednak midzynarodowego handlu wglem.
dostaw dla kolei, instytucyj uytecznoci publicznej, oraz kolejowego'
przewozu wlgla od reglamentacji pastwowej. Sprawy te zostay
okrelone póniej wydanemi rozporzdzeniami, a wic 1) w sprawie
zastrzeenia Ministrowi Handlu i Przemysu prawa wyznaczenia
ilociowej dostawy dla kolei w^czasie do 31 grudnia 1921 r. — roz-

porzdzenie tego ministra z dn. 25. 8. 21. w Monitorze Polskim Nr.

202 z dn. 6 wrzenia r. b.; 2) o wprowadzeniu wiadectw przywo-
zowych i wywozowych przy obrocie wglowym zagranicznym
rozporzdzenie Min. Przem. i Handlu z dn. 29 sierpnia r. b. w Dzien-
niku Ustaw Nr. 75 z dn. 13 wrzenia r. b.; 3) w sprawie utworzenia
Komitetu Wglowego do regulowania przewozu wgla kolejami

przy pomocy wydawania przeze listów przewozowych — roz-

porzdzenie Min. Przem. i Handlu z dn. 10 wrzenia r. b. w Moni-
torze Polskim Nr. 211 z dn. 17 wrzenia r. b.; 4) w sprawie dal-

szego ograniczenia wolnego handlu w tym kierunku, e Min. Przem.
i Handlu ma normowa nietylko dostawy dla kolei i instytucy.i

uytecznoci publicznej, oraz kolejno wysyek kolejowych, ale

równie dostawy dla wadz i zakadów rzdowych, tudzie wy-
soko wysyek kolejowych dla oddzielnych grup i poszczególnych
spoywców rozporzdzenie Min. Przem. i Handlu z dn. 22 pa-
dziernika w Dzienniku Ustaw Nr. <S6 z dn. 31 padziernika r. hr.;

5) w sprawie wczenia do kompetencji Komitetu Wglowego nor-

mowania wysokoci wysyek kolejowych z zastrzeeniem prze-

wozu jedynie za listami przew ozowemi Komitetu wszelkich wogóle
wglowych przesyek kolejowych rozporzdzenie Min. Przem.
i Handlu z dn. 31 padziernika w Monitorze Polskim Nr. 252 z dn.

5 listopada r. b.; 6) w tym samym N-rze Monitora rozporzdzenie
Min. Przem. i Handlu, ustalajce w razie potrzeby przymus dostar-

czania wgla i wyznaczania na cen przy dostawach dla wadz
elektrowni, 'gazowni, wodocigów, kanalizacji, kolejek wskotoro-
wych i tramwajów.
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W sposób powyszy ograniczony handel wglem jest wolny
tylko dla wgla nic rozwoonego kolejami pastwowemi, a innemi

rodkami lokomocji i stanowi to okoo 10% ogólnej iloci wgla.
Pozatem zachowan jest stara metoda rozdziau wgla z wiksza
tylko ingerencja sfer zainteresowanych, ponoszcych obecnie

w caoci odpowiedzialno finansowa obrotu.

Prze m y s I papiernic z y w Polsce z powodu zwyki
marki polskiej ma do zwalczania silna konkurencj papieru zagra-

nicznego na rynku krajowym. Na skutek zada przemysowców
zaprowadzono mnonik celny od papieru zagranicznego w wyso-
koci 150.

Obecnie posiadamy w Polsce 14 papierni, a mianowicie:

1 ) w Mirkowie — o 7 maszynach papierniczych, z czego 3 sa

czynne, o produkcji miesicznej 45 wagonów- papieru; 2) w Mysz-
kowie o 3 maszynach, wszystkie czynne, o 74 wagonach produkcji:

3) w Pabianicach o 2 czynnych maszynach, o okoo 80 wagonach
produkcji; 4) w ywcu o dwóch czynnych maszynach z produkcja

20 wagonów miesicznie; 5) w Czstochowie o 2 maszynach z tych

jedna czynna o produkcji 20 wagonów; 6) w Pilicy o 2 maszynach
z nich jedna czynna, o 30 wagonach produkcji; 7) we Wocawku
o jednej maszynie czynnej z 15 wagonami produkcji; 8) w Kluczach
o jednej maszynie czynnej z 20 wagonami produkcji; 9) w Bodze-
chowie o jednej maszynie czynnej z 10 wagonami produkcji; 10)

w Bydgoszczy o dwóch maszynach czynnych z 40 wagonami pro-

dukcji; 11) w Soczewce o 3 maszynach, z których 2 czynne, z 20
wagonami produkcji; 12) w Bielsku o dwóch maszynach czynnych
z 40 wagonami produkcji; 13) we Wocawku o 2 maszynach nie-

czynnych. 14) W Sosnowcu o 1 maszynie i 10 wag. produkcji.

Razem wic papiernic nasze posiadaj 29 maszyn papier-

niczych, z których 22 sa w ruchu i produkuj okoo 425 wa-
gonów papieru miesicznie, co stanowi 60 do 70 proc. produkcji

normalnej. W zakres produkcji wclodza gatunki od naiordynarniej-

szych do najwykwintniejszych.

Stefan C z a r n o w s k i. (Pozna).

3. Handel.

Tre : Spadek cen. — Kupiectwo wolier spadku kursu bbcych
walut. — Fluktuacja cen na ziemiopody. — Ceny zboa w Polsce
i na rynku wiatowym. — Ceny byda rzenego, trzody, drobiu

i warzyw w listopadzie 1921. — Handel zagraniczny w i-szem pó-
roczu 1921 r. —
W polowie wrzenia r. b. za mark niemiecka pacono w War-

szawie przeszo 40 mk. polsk.; w tydzie póniej, kurs podniós si
do 49, w padzierniku zacz spada: pocztkowo znów na 40, po-

tem na 25, od poowy listopada waha sic, midzy 13—15 mk. pol.

Podobnej zniki doznay i inne waluty.
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Wywaro to nowe wstrznienie w naszem yciu gospodar-
czem, które tak dugo ukljada si musiao do coraz bardziej post-
pujcego spadku kursu naszej marki.

Deprecjacja waluty stwarzaa dobre koniunktury wywozowe:
kosztowny by wprawdzie surowiec zagraniczny, lecz przerób jego

taniej wypada u nas, ni gdzieindziej. Do pewnego stopnija rynek
polski chroniony by przed konkurencj zagraniczna wanie skut-

kiem deprecjacji marki. Za to wysoce ujemnym objawem bya
wci rosnca droyzna produktów spoywczych. Odczuja ja

szczególniej silnie nasza dzielnica, skd bardzo wiele „szmuglo-
wano" do Niemiec, biorc wysoka zapat, bo w markach niemiec-

kich, za które mona byo otrzyma tak wiele marek polskich! Ze
zmiana kursu zmieniy si odrazu stosunki: „Szmugiel" przesta si
opaca i na rynku krajowym odrazu ukazay si produkty w wik-
szej iloci, a ceny ich cho powoli i opornie zaczy stopniowo spa-

da. Jednoczenie prasa zacza gosi haso wstrzymywania sic

od zakupów; publiczno, oczekujc jak pisze prasa, dalszej zniki,

ograniczya swe zakupy do minimum, niezbdnego dla zaspokojenia

biecych, koniecznych potrzeb. O ile chodzi o manufaktur, to
zdanie prasy niezupenie jest trafne: wstrzymywanie si od zaku-
pów wszelkiego rodzaju tkanin ma swe ródo przewanie w wy-
górowanych cenach za robot. Wprawdzie modniarki, szwaczki
i krawcy pobierjaja do wysoka zapat za kad godzin pracy,

lecz pacone w magazynach ceny zdaj si nieraz kilkakrotnie prze-

wysza koszt robocizny. Przy znice cen tkanin o 30%, jaka na-

stpia w kocu listopada, publiczno nabywaaby je chtnie, gdyby
koszt zrobienia ubrania nie przewysza tak znacznie kosztu ma-
teriau. Prawdopodobnie jednak dalsze wstrzymywanie si od za-

kupów i obst|alunkó\v przynagli odnone przedsibiorstwa do zni-

enia wymaga. To samo powiedzie mona o cenach na obuwie,

które staniao równie o jakie* 30%, podczas gdy skóry staniay

o kilkadziesit procent.

Artykuy spoywcze obcego pochodzenia zniyy si w cenie

szybciej, ni artykuy pochodzenia krajowego. Zauway take na-

ley, e rynek warszawski i wogóle rynki b. Królestwa Kongreso-
wego okazay si podatniejsze na znik, ni rynki naszej dzielnicy.

Wród kupiectwa tutejszego dominuje pogld, e gdy marka spada,

to kupiec uprawniony jest do sprzeda wjania towarów z tak nad-

wyk, by móg y i odnowi taki sam ilociowo zapas towarowy;
gdy za marka podnosi si — kupiec uprawniony jest do sprzeday
z normalnym zyskiem, biorc za punkt wyjcia cyfr wydanych
marek, a nie podniesion ich si nabywcz. Kupiectwo za w in-

nych dzielnicach zdecydowao si wyrzec czci zysków, aby uni-

kn zmniejszenia obrotu.
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W drugiej poowie wrzenia pacono w Poznaniu za 100 klg.

w adunkach wagonowych: yto 8.400 mk., pszenic 13— 14.000.

jczmie zimowy 6.000—7.000 mkv jczmie browarny 8.500 mk..

owies 7.600, mka ytnia 70%-wa 11.000, mka pszenna 19.000,

ziemniaki 2.500 mk.

Obserwujemy wic w tym dziale bardzo znaczn zwyk
w porównaniu do I. poowy wrzenia r. b. Wtedy ceny byy
nastpujce: yto 7.000 mk., pszenica 9.400, jczmie 6.000 mk.
do 7.000 mk

,
jczmie browarny 7.000 mk., owies 6.800 mk.,

mka ytnia 9.700 mk., mka pszenna 14.900 mk.. ziemniaki

2.000 mk-

W pocztkach listopada gieda zboowa w Poznaniu notuje

znik yta do 8.200 mk., pszenica natomiast podniosa si do

16.500, jczmie do 9.000, owies do 9.000, mka ytnia do 11.500,

mka pszenna do 23.000, a nawet wyej. Wyborowe gatunki mki
doszy do 30.000 mk., byy nawet wypadki, e za mk do wyrobów
cukierniczych dano 36.000. Na rynku poznaskim znaljaz sic

transport mki pszennej [ z województwa biaostockiego.

Miesic listopad by okresem znikowym. Mka ytnia spada
w kocu miesica do 10.200, pszenna — do 20.300. W tym samym
czjasie yto w Warszawie spado z 8.300—9.000 na 7.500 do 7.450

loco stacja zaadowcza. Pszenica na rynku warszawskim trzy-

maa si w cenie 12.000 mk., lecz przy minimalnych obrotach. Za-

pasów nie czyniono.

Na I-go grudnia ceny nieco si podniosy. Pozna notuje: yto
7.400, pszenica ca 10.800—11.800, jczmie browarny 7.000—7.800.

owies 7.000—7.800, mka ytnia 70 proc. z workami 10.000—11.000,

mka pszenna 19.600—20.600, ospa ytnia 4.900, ospa pszenna 5.100.

ziemniaki 3.100.

Notowania za warszawskie z teje daty wykazuj: yto
7.750, owies (franco Warszawa) 8.600—8.900, otrby ytnie (prze-

wiatrakowane) 4.900—5.000 (franco Warszawa), kasza jczmienna
(fr(anco myn z workiem) 15.000, kuchy lniane (franco Warszawa)
8.900, groch-fasola 14.200, pszenica 12.600, jczmie (franco War-
szawa) 8.100, loco stacja zaadowania, o ile nie jest zastrzeony
inny sposób dostawy.

Na rynkach prowincjonalnych b. Królestwa Kongresowego pa-

nowa do pewnego stopnia chaos. W pocztkach listopada noto-

wano: w Pocku: yto 12.000, pszenic 18.000, jczmie 10.000,

ziemniaki 3.600; w K i e 1 c a c h: yto 9.000, pszenica 11.000—11.500,

ziemniaki 3.100—3.200; w Oszni'awach: yto 11.400, pszenica

12.600, jczmie 11.400, owies 8.400, ziemniaki 2.400; w Koszy-
cach nad Wis: yto 10.000, pszenica 15.000, owies 5.000 do.

5.5C0.
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Na punkcie ziemniaków bardzo nierówne ceny obserwujemy
w rónych miejscowociach, a szczególniej w Warszawie; w kocu
padziernika sprzedawano je od, 3.500—4.300, wocianie przywo-
cy ziemniaki na targ w Warszawie, dali za 100 klg. po 5.000.

a nawet po 5.500 mk.

W poowie listopada rynki krajowe notuj znik cen yta.
Sprawozdawca handlowy „Rzeczypospolitej" warszawskiej pisze:

ubiegy tydzie zaznaczy si na naszej Giedzie Zboowo-Towa-
rowej do znaczn znik cen yta, które z 8.300—9.000 mk. pol-

skich za 100 klg. loco Warszawa spado na 7.500—7.450 loco stacja

zadowczja.

Z pszenica sprzedawcy trzymaj si w cenie, dajc 12.000

marek polskich za korzec i obroty ni byy minimalne. Przyczyn
takiego stanu rzeczy naley szuka w tern, e z jednej strony

w roku biecym wyprodukowano pszenicy stosunkowo mao,
z drugiej — e mynarze i kupcy zboowi posiadaj znaczne zapasy,

dawno nabyte i nie s skorzy do nowych zakupów. Chwiejno
kursu naszej waluty, jaka w ostatnich dniach daje si obserwowa,
stwarza stan niepewnoci, który równie nie sprzyja rozwojowi
tranzakcji obliczonych na dalsz met.

Usposobienie rynków zagranicznych i w ubiegym tygodniu
byo nadal chwiejne i mona si spodziewa, e ta chwiejno
utrzyma si czas jaki przynajmniej do chwili zrealizowania uro-

dzajów na poudniowej pókuli; niwa w Argentynie rozpoczynaj
si z kocem listopada. Swoj drog ceny zboa na rynkach za-

granicznych utrzymuj si na bardzo wysokim poziomie i gieda
Li\erpoolska notuje ceny, które przeliczone na marki polskie (15 000
mk. pol. za 1 ) stanowi: pszenica 14.030 — 16.376 — 18.183 —
19.823 za 100 kg. zalenie od gatunku. Naley doda, e pszenice
twarde osigaj najwysze ceny.

Proso notowane byo w przeliczeniu na marki polskie po
15,5)00, a kukurydza 9.900 — 10.000 za 100 kg.

Dotkliwy brak owsa, jaki w caej Europie daje si odczuwa,
znajduje mocny wyraz w cenach tego zboa, które w Liverpool

4

u
paci si od 14.200 — 15.000 mk. polskich za 100 kg.

W pierwszych dniach grudnia sytuacja rynku wiatowego
zboowego przedstawia si podug sprawozda fachowych na-

stpujco:

Tranzakcje odbywaj si spokojnie. Aczkolwiek obroty s
znaczne, ceny zboa jednego sortymentu ulegaj z dnia na dzie
tylko minimalnym wahaniom. Wahania te o ile mowa o jednem
sortymencie i gatunku, na rynkach amerykaskich nie przekraczaj
kilku centów na buszlu, w Anglji kilku pensów na (.piarterze.
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Ten spokój i monotonia S zagadkowe. Z jednej strony we
wszystkich niemal krajach Europy siewy jesienne s jeszcze nie

ukoczone i np. we Francji odbywaj, si mimo szalejcych tu i ow-
dzie burz niegowych, z drugiej realizacja urodzajów na pókuli po-

udniowej ju jest rozpoczta i w tych dniach odpyny z Buenos-

Ayres okrty ze zboem tegorocznem. Niedue narazi zapasy

przysya starej Europie Ameryka poudniowa, bo 25.000 guarterów
owsa i 17.000 ton siemienia lnianego. Ale sama Argentyna okrela
swój tegoroczny minimalny wywóz liczba 3.500.000 tonu. Chleba
wiec do nowych zbiorów nie zabraknie.

Rynek warszawski charakteryzuje z jednej strony wzmoenie
obrotów z drugiej ustalenie cen. Jeeli istniej wahania to sa one
dla dalszej tranzakcji wynikiem raczej odlegoci stacji zaadowania.
ni chwilowych konjunktur. Wskutek odwiedzenia giedy zbo-
owo-towarowej przez ziemian poda si wzmoga, nie wpywajc
na zmniejszenie popytu i ostatnie obroty dzienne licz si ju na
dziesitki wagonów.

Ceny, jak to wyej zaznaczylimy, ustaliy si, jednak utrzy-

muj si na poziomie o wiele niszym, ni zagranic.

W ostatnim tygodniu ceny yta kanadyjskiego w Nowym
Jorku wynosz przecitnie 36 doi. za tonn angielsk (1016 klg.)

w markach polskich, przy kursie 3.700 mk. za dolar wyniesie to

1 1655 mk. pol. za 100 kilo. Dodawszy do tego koszta transportu

do Gdaska, wynoszce 6 doi. od tonny w przeliczeniu na marki
polskie i centnary metryczne, moemy mie yto kanadyjskie
w Gdasku po 13.875 mk. pol. za 100 kilo, a wic po cenie niemal
dwa razy droszej ni ta, jak mamy w Warszawie.

A wic zakaz wywozu zboa zagranic, wydany w interesie

szerokich kó spoywców, okaza si nietylko celowym, ale i re-

alnym w skutkach, da bowiem doniose rezultaty.

Bydo rzene, trzoda, druh: W poeztkach listopada

notowania wykazuj: rogacizna I ki. 7.000—7.500 mk., 11 ki. O.000— .500,

111 ki. 3.000. Cielta 7.000—9.000, owce 7.000—9.000, winie T ki. 18.500

-19.000. 11 ki. 16.000— 17.000, III ki. 14.000— 15.000. Prosita za par
j.700—3.500.

W tym samym czasie targ krakowski notuje za centnar ywej wagi:
buhaje od 10.700 do 21.100 mk., woy od 11.900 do 23.500 mk., krowy
od 8.800 do 23.800 mk., jaownik od 10.400 do 18.000 mk., cielta od 20.000

do 28.500 mk., itiicrogacizn ywej wagi od 29.500 do 50.000 mk., bitej

wagi nierogacizn od 34500 do 60.000 mk.
Obecne notowania poznaskie (pocztek grudnia) s nastpujce:

bydo rogate II ki. 10.000—11.000 mk.. III ki. 5.000—6.000, cielta I ki.

18.000— 19.000, II ki. 13.000— 16.000, owce II ki. I2.O0O. winie I ki.

34.000—35.000, II ki. 30.000—31.000, 111 ki. 24.000—27000, prosita za

par 2.300—2 800.

W omawianym okresie drób na rynku poznaskim by droszy ni
w b. Królestwie: gsi kosztoway 1.300 mk. i wyej za sztuk, kaczki

12
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po 800 ink.; w Królestwie mona byo nabywa gsi po 1.000—1.100 mk.
kaczki po 600—050, indyki po 1.300— 1,500 — na prowincji, a w Warsza-
wie — zalenie od mniej lub wicej obfitego dowozu.

Warzywa i owoce trzymaj si w cenie i na caym obszarze
pastwa wykazuj niewielkie rónice. Kapust sprzedaj albo na gówki
od 50' do 120 mk. zalenie od wielkoci albo na wag: 3.000 do 3.300 za
centnar; pomidory od 80 do 120 mk. za funt, marchew 25—30, cebul
50—85, liwki suszone okoo 18—22.000 za centar metryczny, gruszki

i jabka zalenie od gatunku od 40— 130 mk. za funt.

Zasadnicze pozycje naszego handlu zagranicznego
w 1 póroczu r. b. w porównaniu z rokiem ubiegym przedsta-

wiaj si nastpujco w tonnach metr.:

Przywo :



Spódzielczo. 1 79

dytowe rónych typów, przypada na polskie 6, na niemieckie 6, na

niskie 2, a na ydowski 1.

b) Liczba spódzielni z w i z k o w y c li. 1 . W byy

m

zaborze rosyjskim 2 zwizki polskie, mianowicie Zwizek Rewi-
zyjny Polskich Stowarzysze Rolniczych i Polski Zwizek Rewi-
zyjny Spódzielni Kredytowych licz razem 436 spódzielni, z czego

na pierwszy przypada 296, na drugi 140 spódzielni. Zwizek Spó-
dzielni Niemieckich w odzi liczy 78 spódzielni. Ogólna suma
514 spódzielni.

Pozatem na Litwie i Kresach Wschodnich liczono przed wojna

321 spódzielni kredytowych, z czego na Litw przypada 252, a na

Chemszczyzn 69.

2. W byym zaborze austrjackim Zwizek Stowarzysze Za-

robkowych i Gospodarczych we Lwowie liczy 223, a Krajowy Pa-

tronat Spóek Rolniczych wraz z ekspozytur Patronatu w Kra-

kowie licz razem 1560 spódzielni, w tern ca. 400 ruskich. Nadto

istnieje w Maopolsce 326 ruskich spódzielni kredytowych, nale-

cych do Krajowego Zwizku Rewizyjnego Ruskich Stowarzysze
Gospodarczych, Poyczkowych, Handlowych i Przemysowych we
Lwowie. Pozatem liczy Rosyjski Zwizek Rewizyjny 102 ruskie

stowarzyszenia kredytowe, a Zwizek Niemieckich Spódzielni Rol-

niczych w Galicji 43 spódzielnie oszczdnoci i poyczek systemu

Raiffcisena. 561 ydowskich stowarzysze kredytowych naley
do Powszechnego Zwizku na wasnej pomocy opartych galicyj-

skich stowarzysze zarobkowych i gospodarczych we Lwowie. —
Na lsku Cieszyskim istnieje 51 polskich spódzielni oszczdnoci
i poyczek, nalecych do Zwizku Spóek Rolniczych oraz 131

spódzielni kredytowych, nalecych do Zwizku Spóek Rolniczych

w Bielsku. Ogólna suma zwizkowych spódzielni kredytowych
wynosi 2997.

3. W byym zaborze pruskim Zwizek Spódzielni Zarobko-
wych i Gospodarczych liczy 228 kredytowych spódzielni w czem
27 odcitych i lskich. Niemieckich spódzielni wycznie Gór-

nego lska istnieje 618, mianowicie przypada na Zwizek Spó-
dzielni Niemieckich w Polsce w Poznaniu 206, na Zwizek Spó-
dzielni Rolniczych na Wielkopolsk z siedzib w Poznaniu 216.

na Zwizek Spódzielni Wiejskich Pomorza z siedzib w Tczewie

152 i na Zwizek Niemieckich Spódzielni Zarobkowych i Gospo-

darczych na Poznaskie z siedzib w Nowem-Miecie 44 spó-
dzielni kredytowych.

4. Ogóem w Polsce istnieje wedug oblicze powyszych
wycznie liczby Kresów Wschodnich 4357 spódzielni zwiz-
kowych, w tern 2629 polskich.

II. Spódzielczo rolniczo-handlowa. 1. W
byym zaborze rosyjskim w okresie przedwojennym istniaa

12*
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jedna spódzielnia, w okresie okupacji powstao 6 nowych spó-
dzielni. W roku 1919: 55. w roku 1920: 16, w roku 1921 do 1 maja:
5 spódzielni, razem 83, z których jednake 51 zaliczy mona do
zdrowych organizmów, reszta to balast, który wczeniej czy póniej
uledz musi zlikwidowaniu. Powysze spódzielnie grupuj si
w Zwizku Rewizyjnym Polskich Stowarzysze Rolniczych w War-
szawie.

2. W byym zaborze austrjackim abstrahujc od t. zw. kóek
i towarzystw rolniczych, waciwe spódzielnie rolniczo-handlowe
zaczy powstawa w Maopolsce zachodniej w r. 1909. Pierwsz
tak spódzielni by „Rolnik" w Jale. W Maopolsce wschodniej
lata niepodlegociowe 1918 i 1919 wykazay dopiero konieczno
odbudowy i uruchomienia instytucyj z powodu wojny ju zamarych.
Obecnie liczy Zwizek Rewizyjny Spódzielni rolniczo-handlowych
przy Gal. Tow. Gospodarskiem we Lwowie 33 spódzielnie, Zwizek
Stowarzysze Zarobkowych i Gospodarczych 15, Syndykat Rol-
niczy jako Zwizek Rewizyjny Spóek Rolniczych w Krakowie 27.

Pozatem Zwizek Spóek Rolniczych w Ksistwie Cieszyskiem
liczy 2 spódzielnie. Ogólna suma polskich spódzielni wynosi 77,

a ruskich 46, z czejgo przypada na Krajowy Zwizek Rewizyjny
Ruskich Stowarzysze 34, a na Rosyjski Zwizek 12.

3. W byym zaborze pruskim ruch „Rolników" datuje si
od roku 1900. Pierwszy „Rolnik" powsta w Mogilnie w roku 1900.

W roku 1915 liczba „Rolników" wynosia 63, obecnie jest ca. 70,

z czego 65 zwizkowych. Na Górnym lsku ruch spódzielni rol-

niczo-handlowych wzmóg si dopiero w okresie plebiscytowym.
Obecnie istnieje tame 12 spódzielni rolniczo-handlowych, których
organizacja nie jest jeszcze ustalona i jednolita. Niemieckich spó-
dzielni wycznie Górnego lska istnieje 119, z czego przypada
na Zwizek spódzielni niemieckich w Polsce 100, a reszta na
Zwizek Spódzielni Rolniczych na Wielkopolsk, razem 201 spó-
dzielni rolniczych, w tern polskich przeszo 80.

4. Ogólna suma spódzielni rolniczo-handlowych wedug po-
wyszego wyliczenia wynosi 407, z czego przypada 240 na polskie.

III. Spódzielczo spoywcza. 1) Liczba
Zwizków. Na pocztku roku 1921. istniao wedug Kalen-
darza Spódzielczego 8 zwizków ogólno-krajowych, 9 zwizków
dzielnicowych wzgl. okrgowych, 3 ugrupowania wielkich miast,

33 zwizki powiatowe wzgl. okrgowe, czjyli razem 53 zrzesze
stowarzysze spoywców, które dziel si na powszechne, partyjne,

zawodowe, wyznaniowe i narodowociowe, w tern jeden ruski,

jeden ydowski i jeden niemiecki.

2) Liczba spódzielni zwizkowych. 7 zwizków
o charakterze ogólno-krajowym cznie z 20 zwizkami powiato-
wemi i 4 zwizki dzielnicowe licz okrgo 1740 spódzielni i 891
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tysicy czonków. Pozatem okrgo 600 stowarzysze z 150 tys.

czonków przypada na ugrupowania modsze i sabsze, mianowicie:

na Zwizek Rzemielniczych Stowarzysze Rzeczypospolitej Pols-

kiej, na 5 zwizków dzielnicowych, 13 zwizków okrgowych (po-

wiatowych) i 3 zrzeszenia wielkomiejskie; razem licz spódzielnie

zwizkowe 2340 stowarzysze i 1041 tys. czonków.

3) Liczba spódzielni dzikich.

Jest to grupa najliczniejsza, bo liczca okoo 2500 stowarzy-
sze, to jest 50% ogólnej liczby spódzielni w kraju. Jako sto-

warzyszenia liczbowo i organizacyjnie najdrobniejsze posiadaj one
tylko 375 tys. czonków. Obliczenie powysze odnosi si wycznie
do b. zaboru rosyjskiego, a mianowicie do spódzielni, które utrzy-

muj stosunki gospodarcze, a równie i ideowe ze zwizkami, or-

ganizacyjnie jednake nie nale do adnego zwizku.

4) Reasumujc powysze obliczenie otrzymamy nastpujcy
wynik: W poowie roku 1921 Polska posiadaa 2340 spódzielni

zwizkowych z 1041 tys. czonków i 2500 spódzielni dzikich z 375

tys. czonków, razem 4840 spódzielni spoywców, liczcych ca.

1416 tys. czonków, czyli okoo 6 milj. spoywców. Aczkolwiek
znakomita cze wyników powyszych oparta jest na danych
otrzymanych bezporednio od zwizków, inne za liczone s bardzo
ogldnie, wszake wobec skomplikowania struktury organizacyj

spódzielczych w kraju liczy si trzeba z tern. e w obliczeniach

powyszych figuruj tak zwizki jak osoby, które jednoczenie sa

czonkami kilku, a moe i kilkunastu stowarzysze wzgl. zwizków,
i z tego powodu w ogólnej sumie zwikszaj sztucznie liczb
czonków.

IV. Spódzielczo róna. Poza spódzielniami rol-

niczo-handlowremi istniej jeszcze róne zwizkowe spódzielnie

rolnicze, zwaszcza wytwórcze, których w byym zaborze rosyj-

skim liczy Zwizek Rewizyjny Polskich Stowarzysze Rolniczych

56; w byym zaborze austriackim istnieje 198 polskich, mianowicie:

w Zwizku Rewizyjnym Spódzielni Rolniczych 5, w Syndykacie
Rolniczych 54, w Krajowym Patronacie 139; ruskich istnieje 52 spó-
dzielni, mianowicie 44 w Krajowym Zwizku, a 8 w rosyjskim, nie-

niemieckich liczymy 63 spódzielni.

Z innych spódzielni rónych, które organizuj si przewanie
w ostatnim dopiero czasie, naley wymieni obok rzemielniczych

i osadniczych, przedewszystkiem budowlane, które w byem Kró-

lestwie Polskiem grupuj si w Patronacie Spódzielni Budowlanych,
liczcym 367 spódzielni, w tern 70 zwizkowych. Pozatem istnieje

w by. zaborze pruskim 30 rónych spódzielni niemieckich, w tern

14 budowlanych, razem liczba innych spódzielni rónych zwiz-
kowych i niezwizkowyefi wynosi ca. 500.
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V. Ogólna suma spódzielni wynosi wedug powyszego
obliczenia 10473 spódzielni zwizkowych i niez wizkowych.
Z liczby powyszej przypada na spódzielczo kredytowa 4357 r

na spódzielczo handlowo-rolnicz 407, na spódzielczo spoyw-
cz 4840, na spódzielczo rón 869. Zestawienie powysze od-

nosi si z maemi wyjtkami do roku 1920. W r. 1921 do 1 wrzenia
zarejestrowano na caym obszarze Pastwa (z wyczeniem ziem

przyczonych na mocy traktatu ryskiego, na które ustawa z dnia

29 padziernika 1920 r. nie rozciga si jeszcze.) 203 rónych spó-
dzielni do koca roku biecego liczba t w przyblieniu wynosi
bdzie 300. Tak samo w ogólnej sumie nie uwzgldniono spódzielni

na Litwie i Kresach Wschodnich, oraz niemieckich spódzielni ls-
kich.

Sejmik Zwizku Spódzielni Zarobkowych
i Gospodarczych poczony z uczczeniem 50-letniego ist-

nienia Zwizku odby si dnia 8. 9. 10. listopada 1921 r. w Poznaniu
i uchwali wzgldnie zatwierdzi nastpujce rezolucje:

I. W sprawach ogólnego ruchu spódzielczego, odnoszcych
si do 1) zespolenia i zorganizowania chrzeciaskich si spódziel-

czych, w szczególnoci nawizania stosunków handlowych i ideo-

wych z pokrewnemi Zwizkami. 2) Ogólnego i wszechstronnego
poparcia dziaalnoci Spódzielczego Instytutu Naukowego w Kra-

kowie. 3) Organizowania spódzielni mleczarskich, zbiornic jaj

i spódzielni osadniczych. 4) Przyjmowania do spódzielni uczni

i praktykantów i dokoczenia ich wyksztacenia w centralach zwiz-
kowych. 5) Potpienia wszelkich zakusów do zamiany spódzielni

na tow. akc. 6) Udzielania urzdnikom pastwowym i samorzdo-
wym pozwolenia do pracy w spódzielniach kredytowych i han-

dlowych.

II. W sprawach poszczególnych typów zwizkowych, odno-

szcych si do 1) potrzeby podwyszenia udziaów w spódziel-

niach kredytowych z odpowiedzialnoci nieograniczon na najmniej

2000.— mk., z odpowiedzialnoci ograniczon 5000.— mk. W spó-
dzielniach handlowo-rolniczych 5000.— mk, spoywców 1000,— mk.
Obowizkowa roczna wpata na udzia ma wynosi w spódziel-

niach z ograniczon odpowiedzialnoci 500.— mk., z nieograniczon
odpowiedzialnoci 100.— mk., wstpne 100 wzgl. 200. mk. Naj-

wysza liczba udziaów czonka w spódzielniach kredytowych
z ograniczon odpowiedzialnoci 10., w spódzielniach spoywców
30., 2) potrzeby zachowania wstrzemiliwoci w przeznaczeniu

z czystych zysków datków na cele dobroczynne, potrzeby powik-
szenia liczby czonków. 3) Lokaty zbytnich kapitaów w akcjach

i innych papierach wartociowych, która posiadajc charakter

przejciowy jest dopuszczalna tylko po kursach emisyjnych i nie

powinna przekracza wasnego majtku* spódzielni. 4) Zrealizo-
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wania zasad i celów „Rolników", zwaszcza zaprowadzenia dywi-
dendy towarowej i rozszerzenia dziaalnoci „Rolników" w tych

spódzielniach, które posiadaj odpowiednie lokale, kapitay i wy-
specjalizowany personel.

D r u g i Z j a z d Przewodników Ruchu Spódziel-
czego odby si w Poznaniu w nawizaniu do Sejmiku Zwizku
w dniach 11 i 12 listopada. Omawiane byy kwestje, dotyczce pro-

blemów kooperacji rolnej, spoywczej i kredytowej, koncen-

tracji kapitau spódzielczego i wspódziaania Banków Zwiz-
kowych. Pozatem sprawy dotyczce Spódzielczego Instytutu

Naukowego w Krakowie i midzyzwizkowej reprezentacji organi-

zacji spódzielczej caej Rzeczypospolitej Polskiej. Na Zjedzie
byy reprezentowane wszystkie rodzaje spódzielni, mianowicie 24

Zwizki.

Myl konsolidacji ruchu spódzielczego w Polsce wyrazia si
przede wszystkiem w trzech kierunkach. Uwydatnia si mianowicie

1) w regulaminie Zjazdu Przewodników Spódzielczoci Polskiej,

2) w przeksztaceniu Instytutu Spódzielczego na instytucj Zwiz-
ków Spódzielczych i po 3) w dnoci rozszerzania wspódziaania
midzy zwizkami poszczcKÓlnemi i ich centralami.

Ad 1. Tym sposobem Zjazdy przeksztaciy si na cig in-

stytucj, której gównym organem jest Komitet, wybierany przez

uczestników na dorocznych Zjazdach na rok jeden a do nastpnego
Zjazdu. Siedzib Komitetu jest z refguy Warszawa. Przewodni-
czcym wybrano Dyr. Dr. Stefczyka, zastpc przewodniczcego
ks. Patrona Adamskiego, czonkami Dr. Dbskiego, dyr. Mielczar-

skiego, Dr.Rzda, Dyr. Twareckiego, Dyr. Smoliskiego.

Ad. 2. Czonkami towarzystwa w nowym jego ustroju maj
si sta Zwizki Spódzielcze, które przyjm na siebie obowizek
pokrywania wydatków na utrzymanie Instytutu. Siedzib jego

jest Kraków. Niejako w zamian ogólnego programu suy mog
uchway nawoujce spódzielczo nasz do pracy spoeczno-wy-
chowawczej i wypowiadajce si kategorycznie za neutralnoci
polityczn ruchu spódzielczego.

Ad. 3. Poza dnociami do przeprowadzenia cilejszej cz-
noci midzyzwizkowej w ramach wspólnej organizacji uwy-
datnia si w dalszym cigu tendencja do wspódziaania zwizków
spódzielni poszczególnych typów. Przedstawiciele wszystkich naj-

waniejszych rodz ji spódzielni poruszyli w swych wnioskach
i uchwaach myl utworzenia wspólne|go porozumienia intereso-

wanych Zwizków i Central. Najdalej w tym wzgldzie posza
wikszo sekcji spoywczej, reprezentujca najmodsz ga
naszej spódzielczoci. Do praktycznego rezultatu doprowadzia
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3. 17 Spódzielni liskich posiadao funduszów rezerwowych za

ink. -'929300.—, mianowicie:
1. Spódzielnie kredytowe _' 641543.— mk.
_>. Spódzielnie ziemskie 287 757.— ,,

Ogóem : 2 929 300.— mk.
d) Depozytu.

1. 283 Spódzielni posiadao depozytów za mk. 1 617379338 .---

* +974 milj.), w szczególnoci: z wypowiedzeniem najwyej pómiesiecz-
nem 345873899.— mk., z wypowiedzeniem duszem 1 271 505 439.— mk..

mianowicie:
1. Spódzielnie kredytowe I 598 281 364.— mk.
2. Spódzielnie handlowo-rolnicze I 1 15 852.— ,.

3. Spódzielnie ziemskie 17 982 122.— „
Ogóem: 1617379338.— mk.

2. 12 Spódzielni odcitych posiadao depozytów za 15304103.
mk., w szczególnoci: z wypowiedzeniem najwyej pómiesiezneii:
1423918.— , z duszem 13880185.— mk., mianowicie:

1. Spódzielnie kredytowe 15248468.— mk.
2. Spódzielnie handlowo-rolnieze 55635.— ..

Ogóem: 15304103.— mk.

3. 17 Spódzielni lskich posiadao depozytów za 100906088.-
ink.. w szczególnoci: z wypowiedzeniem najwyej pómiesiccznem
3103955.— mk., z duszem 97802133.— mk., mianowicie:

1. _ Spódzielnie kredytowe 97443014.— mk.
2. Spódzielnie ziemskie 3463074.— ,,

ogóem: 100906088.— mk.
e) Toyczki.

1. 283 Spódzielni udzielio poyczek za mk. 477 569 933— (+ l<#

milj.), mianowicie:
1. Spódzielnie kredytowe 467610343.— mk.
2. Spódzielnie rolniczo-handlowe 65 500.— ,,

3. Spódzielnie ziemskie 894090.— „

Ogóem: 477 569 933 tk.

2. 12 Spódzielni kredytowych odcitych udzielio poyczek za

mk. () 705872.—.
3. 17 Spódzielni lskich udzielio poyczek za mk. 54 171 650.

1. Spódzielnie kredytowe 53 716733.— mk.
2. Spódzielnie ziemskie- 454926.— „

Ogóem: 54 1 7 1 659.— mk.

R. K u s z t e 1 a n, (Pozna).

5. Gospodarka komunalna.

T r e s i : Stan gospodarczy miast w h. Królestwie Kongresowem.
Nowe podatki. — Inwestycje. — Sprawa mieszkaniowa. — Ruch
budowlany w Krakowie. —
Stan gospodarczy miast Kongresówki znajduje

si w okresie przesilenia z powodu spadku waluty, podwyszenia
cen za towary i robocizn oraz z powodu potrzeby podwyszenia
pac urzdników i robotników miejskich. Naogó walcz miasta

Kongresówki dzielnie z przeciwnociami. Zarzdy tych miast

z caem zrozumieniem staraj sic o utrzymanie swej gospodarcze]
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niezalenoci, liczc si z tern, aby dopomóc Pastwu w czasach
krytycznych i nie sta si dla niego ciarem i w tym celu z energj
podwyszaj stawki istniejcych podatków i opat, gorczkowo
za uchwalaj nowe statuty podatkowe i dla opat, przecigajc si
wprost z gorliwoci. Szczególnie miasta redniej wielkoci i mniej-

sze dziaaj w powyszych kierunkach nader sprawnie i dodatnio,

co ich kierownictwu dozwala wystawi najlepsze wiadectwo.
S miasta, jak Kielce, Radom, Piotrków, Czstochowa. Sosnowiec,
Dbrowa Górnicza, Kalisz, Suwaki, yrardów, Chem, Siedlce, Pa-
bjanice i inne, które si dotd nie zwracay do Rzdu o poyczki
na pokrycie deficytów budetowych i radz s.obie same w trud-

nociach gospodarczych, które adnego miasta nie omijaj.

Miasto Piotrków wydao zamknicie rachunkowe za rok

1920/21 w cile przepisanym terminie, wykazujc nawet nad-

wyk dochodów nad wydatki w sumie 1 800 000 Mk., a Kalisz

7 000 000 Mk.
Wiksze miasta jak Lwów, Kraków, Lublin, ód, Warszawa,

a z rednich pozbawiony kolei Pock oraz Biaystok, Tomaszów
Mazowiecki, Wocawek i kilka mniejszych musiay si zwróci
o pomoc czasow do Rzdu na pokrycie deficytów, jednak i te

miasta a szczególnie ód, Kraków, Wocawek, Biaystok, Pock
rozwijaj znaczn energj, aby si usamodzielni i przez szereg

nowych podatków i opat lub podwyszenie istniejcych znowu
doj do równowagi finansowej i niezalenoci.

Najcisz jest obecnie sytuacja finansowa miasta Warszawy,
mimo, e miasto to jest niewtpliwie najbogatsze w kraju. Admi-
nistracja i tego miasta dy do uruchomienia swych si i zasobów,
mniejsze jednak miasta wykazuj wiksz ywotno i energj.

Równie sprawnie broni si rednie miasta Maopolski, miasta

za Kresów Wschodnich budz si dopiero z oszoomienia i za-

stoju spowodowanego wojn i najazdami, s one obecnie w okresie

porzdkowania swych stosunków i organizowaniu zarzdów. Nie-

które z tych miast z Brzeciem Litewskim na czele rozwijaj ju
wydatne starania o uruchomienie swych si i zasobów gospodar-

czych, kilka za z nich jak Ostróg, Krynki, Kamie Koszyrski

i uck zwróciy si o pomoc do Rzdu, celem pierwszego dwig-
nicia si z przej niszczcych lub rychego dostarczenia ludnoci
najkonieczniejszych urzdze, jak studni w Kamieniu Koszyrskim.
odbudowy rzeni i zorganizowaniu stray poarnej w Krynkach.

Nowe podatki. W poszukiwaniu nowych róde docho-

dów wystpi Tomaszów Mazowiecki ze statutem podatku na cele

szkolne, opartego o stawki uiszczane przez kadego mieszkaca,
przez fabryki od iloci robotników dalej przez przedsibiorstwa

handlowe i przemysowe, wacicieli realnoci i zawody wolne.

Podatek ten wydaje dla Tomaszowa -4 5 milionów dochodu rocznie.
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Pabjanice wprowadziy tene podatek zarazem na cele szkolne

i szpitalne. Podatek powyszy po zatwierdzeniu go przez Wadze
nadzorcza przyjy bezzwocznie miasta: ód, Kalisz, Pock, Wo-
cawek, Sosnowiec i inne.

Zatwierdzony przez wadze rzdowe statut podatku szkolnego
w Wocawku dzieli patników tego podatku na 5 klas.

Do pierwszej klasy nale przedsibiorstwa przemysowe,
opacajce podatek od iloci zatrudnionych pracowników od 500—
1000 Mk. rocznie za kadego pracownika. Przedsibiorstwa za-

trudniajce powyej 100 robotników paca PO 1000 mk., a od 50—100

robotników po 900 mk., od 20—49 robotników po 800 mk., od 4—19

robotników po 750 mk.. poniej 4 pracowników po 500 mk. od
kadego pracownika.

Do drugiej klasy zaliczone sa. banki, domy handlowe, hur-

townicy, porednicy i kupcy I kategorii, którzy paca ryczatowo
po 50 000 mk.

Do trzeciej klasy zaliczeni sa waciciele domów i gruntów,
którzy paca rocznie od 1600—5000 mk. podatku szkolnego.

W czwartej klasie osoby nalece do wolnych zawodów paca
po 12 000 mk., a w pitej klasie wszystkie inne osoby opacaj PO
750 mk. rocznie.

Wolne od tego podatku sa przedsibiorstwa miejskie i past-
wowe, spoeczne i osoby, których dochód roczny nie przenosi
100 000 marek.

Dalej wystpiy z projektem podatku mieszkaniowego miasta:
Wocawek, Sosnowiec. Pock, ód, Pabianice, Kalisz. Z tych
miast jedne opracoway go ju wedug projektu ustawy o zasileniu

finansów miejskich, który jest jako przedoenie Ministerstwa Skarbu
przedmiotem obrad w Sejmie, drugie za, a midzy niemi Pock,
Pabianice a naprzód ód uchwaliy rosyjski podatek mieszka-
niowy, powikszajc jego stawki piciokrotnie, a Pock za a
pidziesiatkrotnie. Inne z powyszych miast projektuj podatek
mieszkaniowy do wysokoci potrójnego (Sosnowiec) a nawet po-
czwórnego (Wocawek) czynszu za mieszkania i lokale przemy-
sowo-handlowe.

Podatek mieszkaniowy opracowany wedug projektu ustawy
zasileniu finansów miejskich dotd zosta zatwierdzony dla miasta

Kalisza, Biaegostoku i Suwak, za Ministerstwo Skarbu samo
wezwao miasto Warszaw o przedoenie statutu podobnego
podatku mieszkaniowego. Statuty tego podatku przyznaj liczne

zwolnienia ze wzgldów spoecznych, zdrowotnych, wyznaniowych
i publicznych. Statut podatku mieszkaniowego miasta Wocawka
projektuje stawki od lokali przemysowych, w których niema sil-

ników mechanicznych na 6673% rocznego komornego, a tam
gdzie s silniki w wysokoci 50% rocznego komornego. Lokale
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handlowe, kancelarie, gabinety paca 100% rocznego komornego,
(iabinety lekarskie sa wolne od tego podatku. Lokale mieszkalne

paca podatek mieszkaniowy wedug 7 kategorji, zaleny od
iloci osób przypadajcych na 1 pokój. Do I kategorji nale miesz-

kania, w których na pokój przypada mniej ni */
4 osoby i te paca

tytuem podatku 400% komornego, do 7 kategorji nale mieszkania,

w których na pokój przypada 3 do 3 lA osób i te mieszkania paca
50% komornego. Wicej zaludnione mieszkania s wolne, ód po-
datku.

Podatek mieszkaniowy nie ma zwolenników w Piotrkowie,

gdzie zarzd miasta jest zdania, i mieszkanie nie jest wyrazem za-

monoci lecz kultury jednostek i z tego powodu moe podatek ten

czciej dotkn niezamon inteligencj, yjc ze staych pac
anieli osoby silne finansowo, a nie dbajce o lepsze mieszkanie.

Z kolei kilka miast wprowadzio podatek adunkowy, od
:

adunków kolejowych przewoonych i wywoonych (ód, War-
szawa, Kalisz, Tomaszów, Wocawek, Siedlce, Czstochowa,
Biaystok i inne). Podatek ten pobierany jest na rzecz danego
miasta przez organa kolejowe, którym za prac przypada pewien
procent od dochodu. Stawki tego podatku sa moliwie proste

i wynosz 10 mk. od 100 klg. towaru przy transporcie pospiesznym
a 5 mk. od 100 klg. przy transporcie zwyczajnym. Rodzaju towaru
nie uwzgldnia si. Warszawie przyznano stawki tego podatku

dwa razu wysze. Podatek adunkowy przynosi np. miastu Kalisz;

przeszo 600 000 mk. miesicznie.

Kilka miast, a midzy innemi Warszawa, staray si o poda-

tek gminny od biletów kolejowych i bagau pasaerskiego. War-
szawie przyznano ten podatek tylko na kolejkach podjazdowych.

na zwykych kolejach adnemu z miast jeszcze tego podatku nie

przyznano, a to z powodu deficytu, jaki wykazuje Zarzd Kolei

oraz z tego powodu, e o podobny dochód na swe cele zabiega To-
warzystwo Czerwonego Krzya. Ministerstwo Robót Publicznych

nie zezwala na opodatkowanie na rzecz miast biletów pasaerskich

i adunków przewoonych drog wodn, dy bowiem do rozwoju

taniej eglugi na rzekach i unika dla tego celu jakiegokolwiek dal-

szego obcienia transportu wodnego.

ód uzyskaa w ostatnich czasach 12%-towy podatek od

energii elektrycznej, uywanej na cele przemysowe. Poprzednio

nie uzyskay zezwolenia na podobny podatek Warszawa i Biay-
stok, co niewtpliwie ulegnie rewizji.

Ponadto szereg miast wystpi z projektami opodatkowania

ta rzecz miast alkoholu i wyrobów wódczanych a nawet tytoniu

(ód, Kalisz, Bdzin, yrardów, Wocawek, Sosnowiec). Za-

mierzenia miast w kierunku uzyskania wydatnego dochodu z opo-

datkowania trunków niewtpliwie bd uwieczone pomylnym
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.skutkiem, gdy Ministerstwo Skarbu samo zadao od miasta

Warszawy przedoenia projektu statutu podatku od trunków,

który ju przez Rad tego miasta zosta uchwalony. Obecnie

prowadzone s w Radzie miasta Warszawy obrady nad statutem

podatku mieszkaniowego, którego uchwalenie napotyka na skru-

puy z powodu istnienia ustawy o ochronie lokatorów, ogranicza-

jcej mono wacicieli domów do podnoszenia swych docho-

dów w miar zmian wartoci pienidza.

W ostatnich dniach uzyska zatwierdzenie wadzy rzdowej
statut miasta Kalisza dla opat od udzielonych przez Magistrat kon-

cesyj handlowych i przemysowych. Statut ten wprowladza opaty
od ogldzin lokali powyszych przedsibiorstw w wysokoci od

1 50—1000 Mk. i opaty za wydanie koncesji, obliczane od szaco-

wanej wartoci urzdzenia lokalu w wysokoci od 100—3000 Mk.
i wyej o 1000 Mk. za kade dalsze 50.000 Mk. ponad 100.000 Mk.

wartoci urzdzenia.

W Kaliszu uchwalia Rada miejska pobiera podatek na stró-

ów nocnych i zamiataczy ulic. Podatek ten ma charakter repar-

tycyjny, obecnie ma by rozoon na kontrybuentów kwota
1.500.000 Mk. Podatnikami s waciciele realnoci, którzy maj
prawo przerzuci go na lokatorów. Podatek oblicza si od iloci

i rodzaju lokali wedug 4 kategoryj. Do 1 kategorji zaliczone sa

fabryki i warsztaty, sklepy, hotele, banki, biura i mieszkania wiksze
ni 4 pokojowe — lokale tej kategorji ponosz 50% sumy, która

podatek ma pokry. Do II kategorji zaliczone s mieszkania 3 i 4

pokojowe — na te przypada 30% sumy. Do III kategorji zaliczone

s inne mieszkania i na te przypada 20% ogólnej sumy. Do IV ka-

tegorji zaliczone s mieszkania w suterenach i na poddaszu, wolne
od podjatku, o ile nie s uyte na cele przemysowe.

Miastu Wocawek zezwolono na pobór jednorazowego po-

datku w iloci 25% od podatku szkolnego na cele organizacji i za-

opatrzenie w przyrzdy miejskiej stray poarnej.
W Zagbiu zezwolono miastom i powiatowi bdziskiemu

podwyszy specjalny podatek od wgla z 5 Mk. od tonny na 30

Mk. i podnosi go stosunkowo wedug wzrostu cen wgla. Poow
dochodu z tego podatku bierze powiat, a poow miasta: Bdzin.
Dbrowa i Sosnowiec.

Wedug decyzji Ministerstwa Skarbu zarzdy komunalne bd
dalej jak dotd pobieray 10% podatek od ceny wgla mimo wpro-
wadzenia od I-go padziernika wolnego handlu wglem. W opra-
cowaniu jest sposób poboru tego podatku.

Miasta na Kresach Wschodnich rzdz si dotd
przewanie ustaw tymczasow, wydan przez Komisarjat gene-
ralny dla Ziem Wschodnich, mniejsza cz tych miast podlega
ustawie normalnej. Miasta pierwsze posiadaj tylko mianowany
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Magistrat, drugie maja ju Rad miejska i Magistrat wybrany
W pierwszych miastach wnioski miejskie co do podatków, opat
i poyczek zatwierdza stjarosta, a w miastach powiatowych naczel-

nik okrgu (obecnie wojewoda), w drugich miastach obowizuj
przepisy ustawy finansowej miejskiej, która wylicza róda docho-

dów dla miast. Uchway co do w3'mienionych w ustawie podat-

ków i opat zatwierdza wojewoda, innych podatków i opat oraz

poyczki obecnie Ministerstwo Spraw Wewntrznych.
System podatków i opat nie jest jeszcze w miastach na Kre-

sach Wschodnich rozwinity. Najwybitniejszem ródem dochodu
dla miast kresowych jest podatek od wywozu i przywozu towa-
warów, przyczem stawki oblicza si przy rozrónianiu rodzaju to-

warów i wagi. Niektóre miasta (Kowel) wydzierawiaj pobór
tego podatku. Próby rozcignicia tego podatku na spirytus i prze-

syki pocztowe zostay przez wadze skarbowe i pocztowe za-

kazane.

Po wsiach mona spotka samorodne opaty od przekazów
pieninych, przyczem stawki obliczane s od wysokoci kwoty.
Tytu tego dochodu dla gminy oparty jest o powiadczanie ze

strony zarzdu gminy identycznoci strony odbierajcej przekaz.

W Maopolsce szereg miast wprowadzi podatek od przyrostu

wartoci nieruchomoci (Kraków, Lwów, Bochnia, Tarnów, Nowy
Scz, Przemyl, Rzeszów, Wadowice) które zarazem silnie pod-

wyszaj istniejce podatki bezporednie i porednie oraz opaty.
Inwestycje. W biecym roku rozpocz si w miastach

Kongresówki ywy ruch w zakresie najkonieczniejszych inwestycy.i.

Inictjatywa w tym kierunku wynika z zasadniczych braków w mia-

stach powyszych wszelkich urzdze kulturalnych i hygienicz-

nych. Krpowane przez rzd zaborczy miasta Kongresówki pragn
pospiesznie nadrobi braki i z ywioow energj zabieraj si do

pracy, przyczem wydatnie korzystaj z kredytu, dostarczonego

w doskonaem rozumieniu odnonej celowoci przez Ministerstwo

Robót publicznych. Wadza ta w szeregu miast przeprowadza po-

miary, a w wielu innych subwencjonuje wydatnie podobne prace.

Wzorowo przeprowadzio ju pomiar miasto Wocawek, który

obecnie przystpuje do budowy szkoy i zaoenia duej cegielni

gminnej oraz do pracy nad kanalizacj. Na ten cel zacign Wo-
cawek w Banku Komunalnym poyczk w wysokoci 25 miljonów

marek.
Lublin uchwali zacign poyczk 58 miljonów marek na

budow szkoy, azienek, dróg, bruków, na pomiar miasta, a po-

nadto 10 miljonów w Banku Komunalnym na kupno i remont gmachu
teatralnego, oraz na budow mostu i odnowienie gmachu Magi-

stratu i Bramy Krakowskiej. Kalisz zaciga poyczk 30 miljonów

marek w Galie. Zakadzie Kredytowym na dokoczenie budów}
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ratusza i teatru, ponadto otrzyma Kalisz z Ministerstwa Robót

Publicznych 10 miljonów marek na budow elektrowi, Piotrków

za na tene cel i kanalizacj 15 miljonów marek, a zabiega o dalsze

30 miljonów na budow dróg i bruków i dalsza budow kanaów.
Lwów otrzyma z Ministerstwa Robót Publicznych 20 miljonówr

na kanalizacj. Tomaszów Mazowiecki robi starania o kupno ga-

zowni i budow elektrowni. Radom zabiega okoo budowy duej
ani i elektrowni oraz rozszerzenie rzeni. W projekcie ma to

miasto budow kanaów, na co ma plany gotowe, i budow dziel-

nicy robotniczej.

Sosnowiec przystpuje do budowy szkoy kosztem 11 miljo-

nów i do regulacji ulic oraz pomiaru miasta.

Miasta Zagbia Dbrowskiego wraz z powiatem bdziskim
rozwaaj projekt budowy wielkiego wspólnego wodocigu, po-

dobny problem zajmuje ód, Piotrków i Tomaszów Mazowiecki,

przyczem ze strony Piotrkowa rozwaan jest budowa okrgowej
elektrowni i uzyskanie poczenia kolejowego do odzi i Toma-
szowa.

Budowa gmachów szkolnych, objcie w zarzd prywatnych
lub budowa wasnej elektrowni zajmuje szereg miast, nie wycza-
jc mniejszych, jak uków (16.000 mieszkaców), Otwock (16 ty-

sicy mieszkaców, a w sezonie goci na letniskach do 30.000),

który przed kilku tygodniami obchodzi powicenie nowozbudo-
wanej elektrowni.

Podobr.y ruch inwestycyjny ogarnia i powiaty, przyczem
i wiksze projekta si realizuj, jak np. budowa kolejki Warszawa-
Rawa, do czego powstaje zwizek celowy interesowanych miast

i powiatów.
Ministerstwo Owiaty popiera i subwencjonuje budow gma-

chów szkolnych, a Ministerstwo Zdrowia uzyskao obecnie znaczny
fundusz od Oddziau Sanitarnego Ligi Narodów (150 miljonów mk.)

na cele budowy ani po miastach, przyczem zamierzone jest udzie-

lanie subwencyj w wysokoci poowy kosztów, gdy miasto zobo-

wie si ponie drug ich poow.
Warszawa — równie przystpuje do inwestycyj, które ju

przeprowadza w zakresie prowizorycznych budynków szkolnych,

rozszerzenia szpitali, odnowienia i rozszerzenia sieci tramwajowej
oraz budowy duej szkoy przez zarzd tramwajowy. Ustawicznie
pracuje Magistrat nad utrzymaniem bruków i chodników, nad wodo-
cigami i kanalizacj.

Zarzd stolicy pracuje nad planami regulacji miasta, a ponadto
szuka sposobów na obudzenie ruchu budowlanego. Ze strony rzdu
opracowuje si plan rozbudowy sieci kolejowej w miecie oraz pro-

wadzon jest budowa domów urzdniczych na oliborzu i projek-

towana budowa szeregu gmachów dla Sejmu, wadz itp. Rzd
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subwencjonuje odbudowy zniszczonego w czasie wojny mostu Po-
niatowskiego. Pozatem koczy si w Warszawie budowa kilku

zaledwie domów, a z tych jednego dla Pocztowej Kasy oszczd-
noci, dalej dla urzdników skarbowych i profesorów uniwersytetu.

Warszawa na cele inwestycyjne zacigna poyczk w Ame-
ryce w wysokoci 1 miljarda marek i rozwaa dalsze korzystanie

z podobnego kredytu.

Niewtpliwie stanie stolica pod wzgldem inwestycyj z cza-

sem na czele polskich miast, narazie zbiera i oblicza ogromne za-

soby i siy, które si zwolna ale systematycznie uruchomiaj.

Sprawa mieszkaniowa wszystkim miastom daje si
we znaki. 1 w tej kwestji rednie miasta lepiej sobie radz ni
óu/,e, w których znów lokalne warunki odmienne stwarzaj sytu-

acje. Wiele z rednich miast w Kongresówce i Maopolsce (Jaso.

Stanisawów, Wocawek, Biaystok, Krasnystaw, Kutno, Grodzisk,

Radom, Kielce, Bdzin i samorzutnie szereg innych miast a z wik-
szych miast Kraków) wprowadzio w ycie zasad, e wszelki na-

jem i podnajem w miecie moe si odbywa tylko za zatwierdze-

niem Urzdu Mieszkaniowego.

Drugim sposobem zapobieenia godowi mieszkaniowemu jest

energiczne podjcie budowy prowizorycznych budynków jak ba-

rakowych gmachów szkolnych, takiche budynków na lokale urz-
dowe, a nawet na tymczasowe mieszkania dla osób, które ze wzgl-
dów urzdowych musiay przyby do miast. Stolica obecnie do-

piero buduje barakowe szkoy.

W Krakowie zauway si daje ywy prywatny r u c li b u-

d o w 1 a n y — jedyny w polskich miastach. O ile w zakresie od-

budowy zniszczonego miasta na czele polskich miast stan Kalisz,

w którym inicjatywa Prezydenta miasta umiaa wzbudzi ruch bu-

dowlany i doprowadzi do odbudowy spalonych domów, szkó,
ratusza i teatru — o tyle w Krakowie budzi si prywatny ruch bu-

dowlany obok publicznego. Pakta te dowodz istnienia w tern

miecie wytrawnych i przedsibiorczych organów publicznych, fi-

nansowych i techników, o których wartoci wiadcz podjte bu-

dowle, bdce zapowiedzi dugo oczekiwanego obudzenia si ruchu

budowlanego.
Z publicznych gmachów buduje si w Krakowie gmach dla

Dyrekcji Poczt i drugi dla Polskiej Krajowej Kasy Poyczkowej,
dalej kolonja domów dla urzdników Ministerstwa Robót Publicz-

nych. Gmina przy pomocy funduszu mieszkaniowego postawia
3 domy z 2 pokojowemi mieszkaniami, skromnie lecz dostatecznie

wyposaonemi. Czynsz za takie mieszkanie wynosi 2000 Mk. mie-
sicznie. Ilo zgosze o takie mieszkania przewyszya trzy-

krotnie ich liczb!
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Prywatne osoby buduj koo 10 zupenie nowych kamienic,

a w 43 domach nadbudowuje si trzecie pitro. Kilka nowych do-

mów buduje si przy wspóudziale banków. Czynsz za czteropo-
kojowe dobrze urzdzone mieszkanie w takich domach wypada na
240.000 Mk. rocznie.

%
•

Budowle prywatne dochodz do skutku take i w ten sposób,

e reflektujcy na mieszkanie skada odpowiedni kwot w kapi-

tale (np. przy 4 pokojowem mieszkaniu 1K> miljona marek), którejcz pozostaje na hipotece, a cz amortyzuje si czynszem.

Ruch omawiany w Krakowie wzmaga si. nowe mieszkania
s poszukiwane za wszelk cen.

W stolicy i na prowincji powan trosk stanowi potrzeba
remontu domów, których stan czstokro zagraa mieszkacom
i samemu budynkowi. Potrzeba powysza wywouje, zgaszane
zewszd domaganie si rewizji ustawy o ochronie lokatorów. Do-
td wniesiono trzy projekty zmiany ustawy o ochronie lokatorów,
posa Suligowskiego, prezydenta m. Warszawy Drzewieckiego
i Ministerstwa Sprawiedliwoci, które s przedmiotem bada ze
strony powoanych wadz i Komisyj Sejmowych.

Pierwsze w Kaliszu i w Krakowie, istniejce objawy budz-
cego si ruchu budowlanego dozwalaj ywi nadziej, e i w in-

nych miastach rozpocznie si praca okoo remontu istniejcych oraz
budowy nowych domów, przez co cay rozlegy pokrewny prze-
mys rozpocznie nowe ycic, tak ogólnie upragnione. S.

13
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I. Zjazd prawników i ekonomistów polskich.

W dniach 3, 4 i 5 czerwca 1922 r. odbdzie si w Poznaniu
Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich (w rzdzie polskich

Zjazdów siódmy z kolei).

Program Zjazdu ustali Komitet w sposób nastpujcy, uwzgl-
dniajc yczenia wyraone przez Wydziay Prawnicze oraz ycze-
nia Towarzystw Prawniczych i Towarzystw Ekonomicznych:

Pierwszy dzie Zjazdu powicony bdzie obradom w sek-

cjach, za drugi i trzeci dzie obradom plenarnym.

Utworzono nastpujce sekcje: l) polityczno-administracyjn

(organizuje Prof. Peretiatkowicz); 2) karn (organizuje Dr. Bos-
sowski); 3) cywiln (organizuje Prof. Ohanowiez); 4) ekonomiczn
(organizuje Prof. Taylor).

Przedmiotem obrad w sekcjach bd nastpujce tematy:

1. w sekcji polityczno-administracyjnej: „Zagadnienie centrali-

zmu";
2. w sekcji karnej: a) „Prawo karne midzydzielnicowe" oraz b)

„Kompetencja sdów przysigych";
3. w sekcji cywilnej: a) „Ograniczenia obrotu nieruchomociami"

oraz b) „Umowy taryfowe";

4. w sekcji ekonomicznej: „Równowaga budetowa Pastwa Pol-

skiego".

Natomiast obrady plenarne przeznacza si na rozstrzsanie

zagadnienia „etatyzmu" pod wzgldem prawno-politycznym, admi-

nistracyjnym, karnym, cywilnym i ekonomicznym, przyczem eko-

nomiczn stron problemu (organizuje Prof. Brzeski) dzieli si na

dwa tematy, a to:

1. „Pastwo jako przedsibiorca".

2. „Reglamentacja prawna i administracyjna stosunków go-

spodarczych."

W Zjedzie wezm równie udzia zaproszeni prawnicy i eko-

nomici francuscy (jako czonkowie i referenci).

Osoby, pragnce przyj referat w zakresie powyszych te-

matów uprasza si o ryche zawiadomienie Komitetu (Pozna, Uni-

wersytet, Dziekanat prawniczy) i nadesanie najpóniej do dnia
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1 lutego tez zasadniczych, obejmujcych ostateczne wyniki referatu.

w rozmiarach nie przekraczajcych dwóch stron druku. Termin

powyszy jest ostateczny, gdy tezy bd drukowane w kwartal-

niku „Ruch prawniczy i ekonomiczny".

Dotychczas podjli si referatów: Dr. Byrka, Prof. Buzek, J. Glass,

Prof. Gbiski, Prof. Jaworski, Prof. Kumaniecki, Prof. Kutrzeba,
Prof. Longchamps dc Berier, Dr. Maliniak. Dr. Mogilnicki. Dr. Rappa-
port, Dr. Stelmachowski, Prof. Suligówski, Prof. Wasiutyski, Dr. Wi-
niarski. •"•

2. Wyniki spisu ludnoci.

Po ukoczeniu akcji spisowej starostwa i wiksze miasta

byy zobowizane donie telegraficznie Gównemu Urzdowi Sta-

tystycznemu stwierdzon przez spis liczb ludnoci swego okrgu.
Tak wic centralny organ statystyczny bardzo szybko dowiedzia
si o najogólniejszych wynikach konskrypcji i móg wczenie wy-
niki te poda do powszechnej wiadomoci; uczyni to wydajc ko-

munikat dotyczcy tymczasowych rezultatów spisu ludnoci').

W komunikacie tym podano dla poszczególnych powiatów.
wikszych miast, dla województw i caego pastwa ludno cywiln
skonstatowan przy ostatnim spisie a dla porównania take ludno
wedug spisów dawniejszych. Oczywicie, e podane z ostatniego

spisu daty przedstawiaj si jako tymczasowe i mog uledz pew-
nym zmianom tembardziej, e w kilku powiatach a do wydania
komunikatu spis nie by jeszcze ukoczony i dla powiatów tych

wstawiono cyfry szacunkowe, by otrzyma sum ludnoci dla

województw i pastwa. Mimo to jednak cyfry ogoszone, mogce
po skontrolowaniu i dokaduem opracowaniu uledz tylko nieznacz-

nym zmianom, daj naleyty pogld na obecny stan naszej ludnoci

i jej rozwój podczas wojny, dla tego wiec powicimy im tutaj

nieco uwagi.

Na ogó obliczano ludno naszego pastwa dotychczas za wy-
soko. „Rocznik statystyki" wydany przez Gówny Urzd Sta-

tystyczny podaje na podstawie dat przedwojennych 21 378 tysicy,

za Stefan Szulc w rozprawie krytycznej dotyczcej tego przed-

miotu") przyjmuje jako zaludnienie Rzeczypospolitej w jej granicach

z czerwca 1921 r. cyfr 26 653 tysicy mieszkaców. Tymczasem
spis ostatni z dnia 30 wrzenia b. r. wykazuj cyfr o przeszo miljon

nisz. Mianowicie naliczono obecnie ludnoci cywilnej:

') Tymczasowe rezultaty spisu ludnoci Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 30-gO wrzenia 1021 r. Komunikat Nr. 1 wedug sprawozda
telegraficznych. — Odbitka z Miesicznika Statystycznego, rok 1021.

IV.

) Stefan Szulc: Ludno Rzeczypospolitej Polskiej w chwili

obecnej. Miesicznik Statystyczny, rok 1921, tom 111.
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w b. dzielnicy pruskiej 2912283

w b. Kongresówce 11221249

w Maopolsce 7 464 367

na lsku Cieszyskim 145 ;?41

w 3 województwach wschodnich 3 562 963

w caem pastwie 25 406 103

Nawet jeeli dodamy do powyszych cyfr wojsko, które byo
spisywane przez wadze wojskowe a którego liczba dotychczas nie

jest znana, nie otrzymamy penych 26 miljonów ludnoci. Nadmie-
ni jednak trzeba, e przyznana Polsce cz Górnego lska pod-

niesie cyfr ludnoci naszego pastwa okrgo o 1 milion, gdy na

terytorjum tern w r. 1910 naliczono 880 000, w r. 1919 za 970 000

dusz.

Porównujc liczb ludnoci przez spis stwierdzon z obsza-

rem pastwa (365 217 km*), otrzymamy obecn gsto zaludnienia

która wynosi dla caego pastwa 70 mieszkaców na 1 km*. Z po-

szczególnych dzielnic maj powierzchni b. dzielnica pruska 42 910

km", b. Kongresówka 128 473, Maopolska 79 080, lsk Cieszyski
1002, województwa wschodnie 113 752 km", zatem najgstsz lud-

no wykazuje obecnie lsk Cieszyski — 145 mieszkaców na

1 km2 — , nastpnie Maopolska (94), Kongresówka (87), b. dzielnica

pruska (68), a ludno najrzadsz maj 3 województwa wschodnie,

bo tylko 32 dusz na 1 km*.

Nie mniejsze zainteresowanie od obecnego stanu ludnoci bu-

dz zmiany zasze w liczbie ludnoci od czasów przedwojennych.

Bo zmiany te oznaczaj gównie wpyw wojny na rozwój stosun-

ków ludnociowych. Z 'góry trzeba zaznaczy, e wojna bardziej

daa si w znaki naszej ludnoci anieli przypuszczano. Sdzono,
e wojna pochona tylko przyrost naturalny lat 1911—1914 i e
ludno po wojnie wykazuje mniejwicej liczebny stan z pocztkiem
roku 1911; tymczasem straty wojenne, jak dowodzi ostatni spis,

s daleko dotkliwsze. Niestety komunikat Gównego Urzdu Sta-

tystycznego nie pozwala na cise okrelenie ubytku wojennego, bo

dla b. dzielnicy pruskiej i austriackiej podaje w roku 1910 ludno
z wojskiem, w roku 1921 za bez wojska a dalej, co jeszcze bardziej

wchodzi w rachub, w 3 województwach wschodnich porównuje
stan obecny ludnoci ze stanem z roku 1919 a nie z roku 1910 wzgl.

pocztku 1911. Wiadomo za, e wanie na ziemiach wschodnich
wojna wiatowa dokonaa najwikszego zniszczenia i wyludnienia

kraju. Chocia wic do porównania brak naleytej podstawy, mi-

mo to przytaczamy poniej odnone daty umoliwiajce jednak pe-

wna orjentacj.
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ii. Dzielnica pruska
Kongresówka
Maopolska
Sla.sk Cieszyski
Wojew. wschodnie
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Pozna 157 170

Lublin 65 100

Sosnowiec 102 86

Zauwaa si, e celem naleytego porównania ludnoci w po-

danych latach, naleaoby w r. 1911 potraci przy Lwowie z gór
10.000, przy Krakowie niespena 10.000 a przy Poznaniu okoo 6200

wojska, 'gdy za rok 1921 podana jest tylko ludno cywilna. Dla

Lwowa a do wydania komunikatu o rezultatach spisach nie zdo-

ano zestawi liczby mieszkaców.
Na koniec omówimy jeszcze krótko cyfry najciekawsze, do-

tyczce b. dzielnicy pruskiej. Wojna i w nastpstwie jej utworze-

nie pastwa polskiego nigdzie nie wywaro tak wielkiego wpywu
na stosunki ludnociowe jak tu. czy si to z odniemczeniem tych

ziem, z procesem, jakiego w tych rozmiarach dotychczas zdaje si
nic widziaa historja wiata.

Tablica umieszczona na kocu daje nam szczegóowy obraz

ksztatowania si stosunków ludnociowych obu województw za-

chodnich. Podane tam cyfry narodowoci polskiej nic byy do-

tychczas nigdzie opublikowane a zebrane zostay przez podpisa-

nego niej autora ze starostw, które po ukoczonym spisie byy
obowiazanc zestawi najwaniejsze rezultaty spisu z caego po-

wiatu. W odnonych wykazach prócz caej ludnoci obecnej -
dano jeszcze podania osób narodowoci polskiej, a zatem

ta rubryka umoliwia nam analiz stosunków narodowocio-
wych. Goprawda wzite tu do porównania daty z roku

1910 dotycz jzyka ojczystego a pojcie jzyka ojczystego niezu-

penie pokrywa si z pojciem narodowoci, jednak dane jzykowe
tegorocznego spisu bd do dyspozycji dopiero za 1 2 lat. a tak

dugo na nie czeka nie mona. Cho wic te dwa pojcia nie od-

powiadaj sobie cakowicie, naley odnone dane porówna ze sob.

zdajc sobie atoli spraw, e porównanie to nie bdzie zupenie

cise i e mianowicie liczba osób narodowoci polskiej moe by
nieco za wysoka, poniewa niektórzy Niemcy nie rozumiej dobrze

pojcia narodowoci, po niemiecku Nationalitat, identyfikujc pojcie

to z przynalenoci pastwow. Zatem jest moliwe, e pewna
cz Niemców deklarowaa mylnie narodowo polska, jednak pra-

wdopodobnie byy to wypadki sporadyczne, które nie mog za-

way na ogólnym rezultacie. Co do cyfr ogólnej ludnoci poda-

nych w naszej tabeli naley jeszcze nadmieni, e odbiegaj one

nieco od cyfr podartych w komunikacie (i. Urzdu Statystycznego

a to dlatego, e w r. 1910 umieszczamy ludno bez wojska a Urzd
Statystyczny wojska nie potrca, za za r. I

1>21 podajemy ludno
na podstawie dokadniejszych wykazów powiatowych, nadesa-

nych przez starostwa, a Urzd Statystyczny., opiera si tylko na

pierwszych telegraficznych wiadomociach ty cli wadz.
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Jeeli teraz rzucimy okiem na cyfry naszej tablicy, widzimy,

e rozwój ogólnej liczby ludnoci by korzystniejszy w wojewódz-
twie poznaskiem anieli pomorskiem. W Wielkopolsce mamy bo-

wiem przyrost ludnoci cho coprawda bardzo saby, na Pomorzu
za ubytek. Co do poszczególnych powiatów w Wielkopolsce wzro-

sa ludno w 23, cofna si w 15 powiatach, na Pomorzu wzrost

ludnoci maja tylko 4 powiaty, za ubytek a 16. Na ogó zwik-
szya si ludno w centrach przemysowych (Pozna, Ostrów)

i w powiatach najbardziej polskich, za zmniejszya sic przewanie
w powiatach z wikszym poprzednio procentem ludnoci niemiec-

kiej wanie gównie wskutek znacznego odpywu teje ludnoci do

Niemiec, imigracja Niemców tomaczy take ubytek ludnoci na

Pomorzu, gdzie przypyw ludnoci polskiej z innych dzielnic wzgl.

z Niemiec nie zdoa jeszce powstaych luk wypeni.
Odpyw Niemców wywoa równie istny przewrót w ska-

dzie narodowociowym ludnoci ziem zachodnich. Odpywajca
fala najdobitniej si zaznaczya w okolicach, gdzie ywio obcy by
najsilniejszy, a wic przedewszystkiem na Pomorzu i w pónocnych
i zachodnich powiatach Poznaskiego. W Wielkopolsce udzia pro-

centowy ludnoci polskiej podniós si o 17.3, za na Pomorzu a
o 23,4, tak e obecnie rónica w sile elementu polskiego w obu wo-
jewództwach jest tylko nieznaczna. W caej dzielnicy w r. 1910

ywio polski stanowi troch ponad 7.. caej ludnoci, obecnie sta-

nowi ponad V?. Spolszczenie naszych ziem jeszcze janiej wyst-
puje w liczbach absolutnych. Byo mianowicie w tysicach:

ludnoci ludnoci ludnoci ludnoci

z jzykiem narodowoci z jzykiem narodowoci
polskim polskiej niemieckim niepolskiej

w r. 1910 w r. 1921 w r. 1910 u r. 1921

w woj. Poznaskiem 1,281 [,620 080 351

w woj. Pomorskiem 55- 743 4Ji 1 9^

razem: 1,833 2,363 1.103 547

Kiedy wic ywio polski przy prawie niezmienionej ogólnej

liczbie ludnoci zyska 530 tysicy, ywio niemiecki straci 556 ty-

sicy dusz czyli z góra pó miljona. Zdaje si, e w historji wiata
nie ma drugiego przykadu, aby w przecigu 2 lat tak znaczne masy
napywowego, sztucznie sprowadzonego elementu odpyny do
swych waciwych siedzib. Ziemie zachodnie maja dzisiaj tylko za-

ledwie poow liczby Niemców w porównaniu ze stanem w chwili

objcia rzdów przez wadze polskie, co posiada niezmierne zna-
czenie polityczne.

Cyfra ludnoci polskiej wzrosa, jak wida z tabeli, we wszyst-
kich powiatach, najbardziej za podniosa si w miastach jak w Byd-
goszczy, Grudzidzu, Toruniu i Poznaniu. Pozatem powiaty dawniej
silnie niemieckie, wykazujznacznieiszpodwykprocentu Polaków.

Po dalsze szczegóy odsya si czytelnika do samej tablicy.

D r. M. Nad o b u i k.
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L.b.
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3. Zasady daniny pastwowej.

W dniu 16 grudnia sejm uchwali ustaw o poborze nadzwy-
czajnej daniny pastwowej, której zasady dla informacji czytelni-

ków ze wzgldu na aktualno podajemy poniej w streszczeniu na

podstawie gosów prasy codziennej.

Art. 1-szy ustawy w nastpujcy sposób okrela cel daniny:

.,Celem przywrócenia równowagi budetowej, tudzie utworzenia

podstawy dla Banku biletowego, pobrana bdzie nadzwyczajna da-

nina pastwowa."
Przepisy ustawy dla uatwienia przegldu, dadz si uj

w nastpujce dziay: danina od rolnictwa, przemysu i handlu ak-

cyjnego; przemysu i handlu nieakcyjnego; od nieruchomoci; od

zawodów wolnych; od lokali; od pojazdów. W poszczególny cii

pozycjach ustawy przeprowadzony jest podzia na zabory.

Rolnictwo. W b. zaborze rosyjskim danin od gospo-

darstw rolnych oblicza si przez pomnoenie wymierzonego im na

rok 1920 caorocznego podatku gruntowego gównego, przez mno-
niki nastpujce: dla tych, którzy opacili ten podatek w r. 1920

w wysokoci od 1.500 do 3.000 mk. — przez mnonik 400; dla tych.

którzy opacili ten podatek w r. 1920 w wysokoci ponad 3.000 mk.
- przez mnonik 450.

W b. zaborze austriackim danin od gospodarstw rolnych ob-

licza si przez pomnoenie wymierzonego im za r. 1920 caorocz-

nego podatku gruntowego przez mnoniki nastpujce: dla tych.

którzy opacili ten podatek w r. 1920 w wysokoci do 2.5000 mk.
przez mnonik 225; dla tych, którzy opacili ten podatek w r. 1920

w wysokoci od 2.500 do 4.200 mk. — przez mnonik 250; dla tych.

którzy opacili ten podatek w r. 1920 w wysokoci ponad 4.200 mk.
— przez mnonik 280.

W b. dzielnicy pruskiej danin od gospodarstw rolnych oblic/.;t

si przez pomnoenie wymierzonego im za r. 1920 podatku grunto-

wego, sucego za podstaw do obliczenia dodatków samorzdo-
wych, przez mnoniki nastpujce: dla tych, którzy opacili ten po-

datek w r. 1920 w wysokoci do 110 mk. — przez mnonik 4.200:

dla tych, którzy opacili podatek w r. 1920 w wysokoci od 110 do

220 mk. — przez mnonik 4.600; dla tych którzy opacili podatek

ten w r. 1920 w wysokoci ponad 220 mk. — przez mnonik 5.200.

Dla powiatów, dotknitych przez zniszczenie wojenne, ustawa
przewiduje ulgi.

Danina od gospodarstw rolnych powinna by obliczona w ter-

minie 3-tygodniowym od dnia ogoszenia rozporzdzenia wykonaw-
czego do ustawy omawianej.

Dzierawca lub uytkowca nieruchomoci ziemskiej, posiada-

jcy na niej wasny inwentarz, paci z daniny, obliczonej z tej nie-

ruchomoci: a) 50%, o ile dzierawa lub uytkowanie opiera si na
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tytule prawnym, powstaym przed rokiem 1916; b) 40%, o ile dzier-

awa lub uytkowanie, opiera si na tytule prawnym, powstaym
przed rokiem 1920; c) 30%, o ile tytu prawny powsta w r. 1920

i czynsz dzierawy ustalono przewanie w gotówce, nie za w zbo-
u; d) 20%, o ile tytu prawny powsta w r. 1921, jak równie w tym
przypadku, gdy tytu prawny powsta przed tym rokiem, ale czynsz
umówiono przewanie w zbou. Reszt daniny w powyszych
przypadkach paci waciciel nieruchomoci ziemskiej. O ile jednak
waciciel sprzeda cz swojej nieruchomoci, przepisy powysze
co do dzierawców nie maja zastosowania.

Przemys i handel. Od akcyjnych spóek handlowych
i bankowych, powstaych przed 1 stycznia 1920 r., oblicza si da-

nin w wysokoci 15% od kapitau zakadowego (akcyjnego, udzia-

owego, skadkowego i t. p.), tudzie zapasowego i rezerwowego,
wedug stanu w dniu ogoszenia ustawy niniejszej: od wszystkich
innych — w wysokoci 10% od tyche kapitaów.

O ile jednak pomienione spóki posiadaj nieruchomoci, ma-
szyny, narzdzia produkcji lub patenty, nabyte przez r. 1920, war-
to nabycia tych przedmiotów winna by przewalutowana, celem
okrelenia podstaw obliczenia daniny, za pomoc pomnoenia jej

przez wspóczynniki nastpujce: a) o ile nabycie nastpio przed

d. 1-ym stycznia r. 1916 — przez 20; b) o ile nabycie nastpio
w czasie od d. 1 stycznia 1916 r. do d. 31 grudnia 1918 r. - przez

10: c) o ile nabycie nastpio w r. 1919 — przez 5. Postanowienia

te maj zastosowanie równie do kapitaów, ju za zgod ministra

skarbu, przewalutowanych na innych podstawach.

Przepisy specjalne okrelaj wysoko daniny, przypadajcej
od osób fizycznych i prawnych, prowadzcych wszelkie przedsi-
biorstwa naftowe.

Danin przypadajca od przedsibiorstw handlowych, nieobo-

wizanych do publicznego skadania rachunków, oblicza si w b.

dzielnicy rosyjskiej przez pomnoenie wymierzonego dla poszcze-

gólnych katcgorji podatku patentowego za r. 1920, przez mnoniki
nastpujce: dla przedsibiorstw handlowych I kategorii przez

85; II kategorji - 60; 111 — 20; IV — 15; V — 5; dla przedsibiorstw
przemysowych 1, II i III kategorji — przez 60; IV, V i VI 15;

VII i VIII 35; dla przedsibiorstw eglugowych — 35; dla oso-

bistych zaj przemysowych przez 35.

Dla przedsibiorstw bankierskich, kantorów wymiany, kas po-

yczkowych i lombardów, mnonik w I kategorji wynosi 150, w II

100.

Danin, przypadajc od przedsibiorstw handlowych i prze-

mysowych, nie obowizanych do publicznego skadania rachun-

ków, w b. dzielnicy austriackiej oblicza si przez pomnoenie wy-
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mierzonego im powszechnego podatku zarobkowego, obliczonego

wraz z pastwowym dodatkiem wojennym za rok 1920, przez mno-
nik 40.

Dla b. dzielnicy pruskiej przewiduje ustawa mnoniki nast-
pujce: od przedsibiorstw handlowych: w 1 klasie podatkowej —
1.500; II — 1.000; III — 750; IV — 500; od przedsibiorstw przemy-
sowych: w I klasie podatkowej — 1.000; II — 750; III — 500; IV —
400; od przedsibiorstw handlowych, podlegajcych podatkowi wy-
szynkowemu: w I klasie podatkowej — 5.000; II — 3.000; 111 •

2.000; IV 1.000.

Danin od rafinerji w calem pastwie, zarówno akcyjnych, iak

i nieobowizanych do publicznego skadania rachunków, oblicza si
podug odpowiednich przepisów dla przedsibiorstw przemyso-
wych w poszczególnych dzielnicach, wszelako z doliczeniem 50%.

Nieruchomoci miejskie. W b. dzielnicy rosyjskiej

danin od nieruchomoci miejskich oblicza si przez pomnoenie wy-
mierzonego za rok 1920 caorocznego pastwowego podatku od nie-

ruchomoci miejskich — przez mnonik 100; w miasteczkach i osa-

dach — przez pomnoenie wymierzonego za r. 1920 podatku po-

dymnego — przez mnonik 50.

Mnonik dla podatku domowo-czynszowego, pobieranego we
Lwowie, wynosi 20. Dla tego samego podatku, pobieranego na po-

zostaych obszarach izby skarbowej lwowskiej oraz krakowskiej,

mnonik 30.

W b. dzielnicy pruskiej, dla podatku budynkowego, sucego
za podstaw do obliczenia dodatków 7 samorzdowych, mnonik wy-
nosi 100.

Zawody wolne. Danin od osób. wykonywujacych za-

wody wolne, mianowicie, lekarzy, dentystów, lekarzy weterynarji,

felczerów-, adwokatów, obroców sdowych, notarjuszów, wydaw-
ców pism perjodycznych, artystów, architektów, inynierów, tech-

ników, chemików oraz ajentów, którzy nie pac podatku przemy-
sowego, — oblicza si w wysokoci pitej czci dochodu, osig-
nitego w r. 1920, a ustalonego przy wymiarze pastwowego po-
datku dochodowego za rok podatkowy 1921.

Lokale. Danina od osób, zajmujcych w nieruchomociach
miejskich mieszkania oraz lokale przemysowe lub handlowe, ob-
licza si w wysokoci dwukrotnego zasadniczego komornego, pa-
conego za rok 1921.

Lokatorzy, zajmujcy mieszkania, skadajce si nie wicej,
iak z 2 pokojów, maj obnion danin o 50%, zajmujcy tylko jeden

pokój o 75%.

Pojazdy. Daninie podlegaj te waciciele posiadanych
w okresie miedzy d. 1 padziernika a 31 grudnia 1921 r. samocho-
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dów osobowych, ekwipay w miastach oraz tych doroek konnych.
samochodowych i omnibusów samochodowych, od których nie

opaca si podatku przemysowego, zarobkowego lub procederu

-

wego. Danin t oblicza si w wysokoci nastpujcej: a) miljon

marek od samochodu osobowego o sile 15 koni, i w wysokoci
750 000 mk. od samochodu o sile mniejszej; b) 200 000 mk. od ekwi-

pau parokonnego i 100 000 mk. od ekwipau jednokonnego; c)

20 000 mk. od doroki dwukonnej i 10 000 mk. od doroki jednokon-

nej w Warszawie i odzi, a w poowie tych sum od doroek w in-

nych miastach: d) 100 000 mk. od omnibusu samochodowego i 40 00O

mk. od doroki samochodowej. Danin od .gospodarstw rolnych..

nieruchomoci miejskich, przemysu i handlu (z wyjtkiem obowi-
zanego do publicznego skadania rachunków), obliczaj waciwe
wadze w terminie 3-tygodniowym od dnia ogoszenia rozporzdze-
nia wykonawczego od niniejszej ustawy.

Danina winna by wpacona w 2 ratach. Termin wpaceniu
pierwszej raty przypada w cigu 4 tygodni, liczc od ósmego. dnia

wyoenia ksigi poboru lub list rozkadu do publicznego przejrze-

nia. Druga rata winna by wpacona w cigu 6 tygodni po upywie
terminu patnoci pierwszej raty.

Po zliczeniu tych wszystkich terminów i odstpów czasu, okae
si, e caa danina od wyej wymienionych kategoryj patników .

byaby spacona w cigu mnie wicej 4 miesicy od dnia ogoszenia

rozporzdzenia wykonawczego. Dla spóek akcyjnych ostateczny

termin zapacenia 2-ej raty byby o kilka dni (okoo tygodnia) du-
szy. Dotyczy to równie zawodów wyzwolonych i wacicieli po-

jazdów. Co do lokatorów, stosuje si przepisy, analogiczne d<>

gmin wiejskich, z pewnemi drobnemi zmianami.

Gdyby rozporzdzenie wykonawcze byo ogoszone w d. I

stycznia r. 1922, ostatnie raty daniny wpynyby okoo I-go maja

tego roku. Danina moe by wpacona albo obligacjami 5% du-
goterminowej poyczki pastwowej z r. 1920, wedle ich wartoci
nominalnej, albo markami polskiemi, albo walutami obcemi, których

gatunek i kurs przeliczenia ustali minister skarbu.

4. Szkoa nauk politycznych.

Powana szkoa nauk politycznych w Krakowie, kierowana
umiejtnie przez Prof. Rostworowskiego, zostaa po przerwie wo-
jennej znowu otwarta w jesieni 1921 r. Gownem, cho nie wycz-
nem, zadaniem Szkoy jest dostarczanie w pierwszym rzdzie su-
chaczom prawa Uniwersytetu Jagielloskiego monoci pogbienia
i rozszerzenia Odbywanych studjów teoretycznych i praktycznych,

aeby czy to w subie publicznej wewntrznej lub zagranicznej.
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czy te w dziaalnoci spoecznej i zawodach wolnych, mogli osig-n poziom wyksztacenia, jakiego wymagaj potrzeby odrodzonej
Ojczyzny.

Kurs studjów jest dwuletni. Dyplomy z ukoczenia studjów
wydawane bd jedynie suchaczom Wydziau prawniczego lub filo-

zoficznego po wysuchaniu cakowitych dwóch kursów rocznych
i po zoeniu przepisanych egzaminów. Suchacze wydziau filozo-

ficznego, nie posiadajcy studjów prawniczych, winni dla uzyskania
dyplomu, przedoy wiadectwa kollokwialne z prawa politycz-

nego, prawa narodów, ekonomji politycznej i skarbowoci, otrzy-

mane na) Wydziale Prawa, na które to wykady uczszcza winni
przed studjami, lub w czasie studjów w Szkole Nauk Politycznych.

Program wykadów w roku szkolnym 1921/2 jest nastpujcy:
1. Prof. Dr. M. Rostworowski: Geneza i rozwój parlamentaryzmu
w Anglji (20 godzin). 2. Prof. Dr. Lulek: Zasady polityki handlowej
(godzin 26). 3. Dr. Rom. Struczowski: Statystyka gospodarcza
Polski (godzin 25). 4. Prof. Dr. Dbrowski: Kwestja wschodnia
w XIX i XX wieku (godzin 25). 5. Prof. Dr. Szajnocha: Pody ko-

palniane Polski (godzin 17 — w Gabinecie Geologicznym). 6. Dr.

M. Kannenberg: Wspóczesny ustrój polityczny Niemiec (godzin 10).

7. Prof. Dr. Kutrzeba: Gdask i lsk (godzin 25). 8. Prof. Dr. Stan.

Wróblewski: Midzynarodowe prawo wekslowe i czekowe (godzin

25). 9. Dr. Konrad Kolszewski: Proces administracyjnego zjedno-

czenia w b. zaborze pruskim (godzin 12). 10. Prof. Dr. M. Rostwo-
rowski: Midzynarodowe traktaty polityczne XIX wieku (godzin

25). 11. Dr. M. Kannenberg: Banki i ich rola w dobie obecnej (go-

dzin 12). 12) Prof. Dr. Taylor: Kkonomika komunizmu i kollekty-

wizmu (godzin 12). 13. Prof. Dr. Kumaniecki: Ustrój administra-

cyjny pastw zachodnich (godzin 20). 14. Prof. Dr. Zaraski: Prze-
mys górniczy w Polsce (godzin 10). 15. Prof. Dr. Kumaniecki:
Spisy ludnoci (godzin 6).

5. Konkurs.

Aby uczci zbliajc si w dniu I-go wrzenia 1922 r. pita
rocznic istnienia sdownictwa polskiego, ogasza si konkurs na
rnonografj historyczn pod tytuem: „Powstanie i rozwój
sdownictwa w odrodzonej P o 1 s c e'\

Monografja ta ma da wierny obraz powstania i rozwoju sa-

downictwa polskiego, a wskrzeszajc w pamici te szczytne wspo-
mnienia, które towarzyszyy pierwszym wysikom przy zakadaniu
kamienia wgielnego pod wznoszony gmach Sprawiedliwoci Pol-
skiej, ma by zacht ku dalszej wytonej pracy nad udoskonale-
niem rozpocztej z takim mozoem budowy, ma sta si bodcem
ku urzeczywistnieniu jednego z przykaza narodowych — ujedno-
stajnienia ustroju oraz ustawodawstwa sdowego Rzeczypospolitej.
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Warunki konkursu s nastpujce:

Rozprawa winna zawiera najmniej 10 arkuszy druku w for-

macie Dziennika Ustaw.
Sd konkursowy stanowi bd: Jan Jakób Litauer, czonek
Komisji Kodyfikacyjnej (przewodniczcy); Ignacy Baliski, s-
dzia Sdu Najwyszego; Stanisaw Car, Szef Kancelarji Cywilnej
Naczelnika Pastwa; Wodzimierz Dbaowski, sdzia Sdu Naj-

wyszego (Maopolska); Bernard Maliniak, adwokat; Cezary
Ponikowski, adwokat; Zygmunt Rymowicz, czonek Komisji Ko-
dyfikacyjnej i Bronisaw Stelmachowski, sdzia Sdu Najwy-
szego (Wielkopolska).

Prace skada naley na rce przewodniczcego (Warszawa
Natoliska Nr. 6) lub czonka sdu, Stanisawa Cara (Marsza-
kowska Nr. 83), z podaniem nazwiska autora lub wspóautorów

.

Czonkowie sdu konkursowego, w miar monoci, uatwi
autorom dostp do materjaów drukowanych, archiwalnych i r-
kopimiennych w zakresie tematu, stanowicego przedmiot kon-

kursu.

Termin nadsyania prac konkursowych upywa z dniem l-go

wrzenia 1922 roku.

Za prac najlepsz przyznana bdzie nagroda pienina w kwo-
cie 15.000 mkp., zoona do dyspozycji sdu konkursowego przez

jednego z obywateli ziemi Kieleckiej; nadto ksigarnia pod firm
„F. Hósick" zobowizaa si wyda swoim «cakadem nagrodzona

prac z tern, e gdyby co do warunków wydania i honorarjuni

autorskiego nie doszo do porozumienia pomidzy autorem i wy-
dawc, punkty sporne poddane bd pod orzeczenie trzech z po-

ród sdziów konkursu, podug wyboru wydawcy.
Orzeczenie sdu konkursowego bdzie ogoszone drukiem w cza-

sopismach prawniczych.



VII. Przegld czasopism.

a) Dzia prawniczy.

C z a s o p i s ni o p r a w n i c z e i e kono m i c z n e. Nr. 3—4, 1921

Prof. Dr. W. Leop. Jaworski Szkice prawnicze: 1 Przyszo prawi
prywatnego, II Z ustawodawstwa bolszewickiego. — Prof. Dr. Edmund
Krzymuski, Projekt przepisów karnych dla ochrony prawa autorskiego,
jako uzupenienie Ustawy o prawie autorskimi wedug projektu prof.

Fryderyka Zolla. — Prof. Dr. Stanisaw Wróblewski, li wagi do ..prawa

autorskiego" w projekcie prof. Zolla. — Dr. Wadysaw Namysowski.
Prawo bliszo.ci u poudniowych Sowian, Cz. I. — Polska procedura
cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem. — Sprawozdania z ycia
prawniczego. — Gosy wiata prawniczego. — Recenzje.

Nr. 5—6, IQ2T: Prof. Dr. \Y'. Leop. Jaworski, Konstytucja. -

Prof. Dr. Edmund Krzymuski, Projekt austrjacki kodeksu karnego
z roku 1913 a mój Projekt polski Z 1 <> 1 8 r. — Dr. Ferdynand Zweig.
Problem wartoci, cz II. — Dr. Wadysaw Namysowski. Prawo
bliszoci u poudniowych Sowian. Cz. II. —. Prof. Dr. Józef Reinhold.
Pojcie i zakres polityki kryminalnej. — Dr. Gustaw Taubenschlag.
Uwagi o ustawodawstwie administracyjnem, obowizujcem na obszarze
byego zaboru rosyjskiego. — Dr. Marjan Rosenberg, tudja górnicze. —
Dr. Franciszek Bossowski, Projekt przepisów o prawic zatrzymania
w nowym kodeksie cywilnym pastwa polskiego. — Recenzje.

Nr. 7—8, 1921: Prof. Dr. Fryderyk Zoll, Napoleon jako ustawo-
dawca. — Protokuy obrad sekcji prawa cywilnego Komisji Kodyfika-
cyjnej (Prawo autorskie). — Prof. Dr. Antoni Górski, Projekt kodeksu
handlowego, Ksiga pierwsza, Prawo handlowe osobowe. — Prof. Dr.
Antoni Górski, Projekt ustawy o domach skadowych. — Prof. Dr. Fran-
ciszek Bossowski, Ze studjów nad najmem i dzieraw. — Ze wiata
prawniczego. — Recenzje.

Przegld prawa i administracji, zeszyt 7—9, 102 1
:

Prof. Dr. Roman l.ongchamps. Kodeks Napoleona. —
J. J. Litauer.

Z dziejów stosunku Rosji do Polski. — Jan Niewiadomski, Reforma
ustaw wodnych w Polsce. — Prof. Dr. Stanisaw Starzyski, Bdne
teksty rónych wyda Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. — Zapiski
literackie. -— Przegld bibljograficzny czasopism polskich. — Kronika. —
Praktyka cywilno-sdow a.

D z i e n n i k urzd o w y ministerst w a s p r a w i e cl 1 i
-

w oci, Dzia nieurzdowy. Dodatek do Nr. 3, 1921: Prof. Dr. M. Aller-
hand, Midzydzielnicow e prawo konkursowe w pastwie polskiem.

Dodatek do Nr. 4—8, 1921 : Dr. St. liwiski, Kilka uwag o udziale

osób cywilnych w przestpstwach wojskowych na tle rozporzdze ogo-
szonych w Nr. 5020 Dz. U. — Ludwik Domaski, O systemie przy-
szego Kodeksu Cywilnego polskiego. — Dr. Tadeusz Bujak, Kodyfi-
kacja prawa wodnego. — Bronisaw Nich Wróblewski, Przestpstwo. —
Z orzecze Izby II Sdu Najwyszego.
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Dodatek do Nr. o— 12, 1021: Kazimierz Rakowiecki, Bibljografia

prac o hipotece polskiej.

Gazeta Sd o w a W a r s z a w s k a Nr. 24—47. 1921 : Henryk
Konic, Jecy cywilni. — Jakób Glass, Projektowana ustawa o ustroju

sdownictwa. — Ludwik Domaski, Zerwanie sprzeday nieruchomoci
/ powodu pokrzywdzenia. — Jan Stanisaw Konic, Wprowadzenie ko-

deksu Nappleona do Polski. — M. Tomasini, Ustawa z dn. 27 listopada

1919 roku o obowizku zarzdu gmin miejskich dostarczania pomiesz-
cze. — Kazimierz Gbocki, Dwulecie ustawodawstwa Ukrainy. —
Edward Czajkowski, Pidziesiciolecie Tow. Kredytowego miasta War-
szawy. — W. Rogojski, Sprzeciw (opozycja) trzeciego w sdach po-
koju. — Al. I., Projekt ustawy w przedmiocie zmian w ustawie z dnia

13 lipca 1920 r. o uposaeniu sdziów i prokuratorów Rzeczypospolitej

Polskiej. — Tadeusz Garbolewski, Ustawa z dn. 18 marca 1921 r. o zwal-
czaniu przestpstw z chci zysku popenionych przez urzdników. —
Feliks Szenwic, Interpretacja art. 368 U. 'P. C. — Mikoaj Korenfeld,
Wizie prewencyjny. — W. Modrzewski. Stosowanie art. 930 K. N. —
W". Rogojski.' Nowela o prawach kobiet. — Aleksander Jackowski,
O opozycji przeciwko wyrokom objtym jurysdykcj sdów pokoju. —
Keliks Szenwic, Wykadnia art. 1321 kod. cyw. — Leon Babiski. Kon-
ferencja International Law Association w llaadze. — Szymon Landau.
Lzgoduienie trzech ustaw o spatach od spadków w b. okupacji nie-

mieckiej.

I' r z e g 1 d a d m i 11 1 s t r a c y j n y, wychodzi nakadem Minister-

stwa b. dzielnicy pruskiej, Zeszyt 3, 1921: Dr. Saloni, Gmina wiejska

w b. dzielnicy pruskiej. — Dr. Wincenty Szubert, Zasiki wojskowe. —
Przegld pimiennictwa. — Z praktyki.

Zeszyt 4, 1921: Dr. Saloni, Gmina wiejska w b. dzielnicy prus-

kiej. — K. Kierski, Obywatelstwo polskie i opcja wedug traktatu wer-
salskiego. — Przegld pimiennictwa. — -Przegld ustawodawstwa. —
Z praktyki.

Zeszyt 5, 1921: Dr. Saloni, Gmina wiejska w b. dzielnicy prus-

kiej. — K. Kierski, Obywatelstwo polskie i opcja wedug traktatu wer-
salskiego. — Dr. W. Szubert, Zasiki wojskowe. — Przegld orzecz-

nictwa. — Z praktyki.
Zeszyt 6, 1021: Dr. W. Szubert, Zasiki wojskowe. — Dr. St. Celi-

chowski, Artyku 73 Konstytucji z dn. 17. 3. 1921, a przysza ustawa

o sdownictwie administracyjnem. — Przegld pimiennictwa. — Przc-

gld ustawodawstwa. — Przegld orzecznictwa. — Z praktyki.

Zeszyt 7, 1921: Jdem.
Zeszyt 8, 1921: K. Kierski, Likwidacja majtków niemieckich. —

Dr. W. Szubert, Zasiki wojskowe. — Przegld pimiennictwa. — Prze-

gld ustawodawstwa. — Z praktyki.

Zeszyt 9, 1921 : K. Kierski, Likwidacja majtków niemieckich. —
Dr. St. Celichowski, Artyku 73 Konstytucji z dn. 17. 3. 1021, "a przysza
ustawa o sdownictwie administracyjnem. — Przegld pimiennictwa. —
Przegld orzecznictwa. — Sownik prawniczy, — Kronika.

Zeszyt 10, 1921: K. Kierski, Likwidacja majtków niemieckich. —
Dr. Kolszewski, Sdownictwo administracyjne w Polsce — Dr. W. Szu-
iiert. Zasiki wojskowe. — Z praktyki.

Zeszyt u, 1921: Dr. W. Szubert, Zasiki wojskowe. — Juljan

Hubert, 1'wagi do projektu nowego podziau administracyjnego Rze-
czypospolitej Polskiej wedug wniosku nagego posa A. Erdmanna. —
Dr. St. Celichowski- Artyku 73 Konstytucji z dnia 17. 3. 1921, a przy-
sza ustawa o Sdownictwie administracyjnem.
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P r z e gl d d y p 1 o m a tycz n y, fbaj -czerwiec 1921 : Wacaw
Lednicki, Ostatnie ukady Republiki Sowieckiej. — Ludwik Kulczycki,
Odrodzenie Giuzji. — (1. Regelsperger, [fiandja jako nowe pastwo
niepodlege. — Ordzie Prezydenta Hardinga 4 marca 1921. — F, P. Re-
naut, Finanse Niemiec w r. 1920. — Raport ekspertów na konferencj
w Brukseli. — Przegld prasy angielskiej. — Bibljografja.

Lipiec-sierpie 1921: Dr. Marjan Stpowski, Organizacja i meto
dy midzynarodowej wymiany wydawnictw urzdowych. — Leon P-
czewski, Midzynarodowa polityka naftowa. — E. Sobolewski, O mini-
strze spraw zagranicznych Rzplitej Polskiej. — 1)., Polityka osadnicza
w Niemczech a w szczególnoci w Prusach wschodnich. — Przegld
prasy angielskiej.

Wrzesieri-padziernik 1921: Konferencja waszyngtoska. - Jan
Stanisaw Konic, Ustawodawstwo „Litwy Kowieskiej" o obywatelstwie
1 ograniczeniach praw cudzoziemców, w stosunku do majtków" nieru-
chomych. — Seweryn Horszowski, Organizacja emigracji woskiej. —
VI sprawozdanie przedoone drugiemu Zgromadzeniu Ligi Narodów
z dziaalnoci Rady Ligi i zarzdze powzitych celem wykonania uch-
wa i-go Zgromadzenia 10 \ 1 1 1 1021. — Prze*gld prasy angielskiej.

R e v u c d e d r o 1 f p u b 1 i c et de la science p o 1 1 1 i ci u c.

Wril-Mai-Juin 1921: Robert Redslob, La Constitution prussienne du 30
novembre 1920. — Andre Bose, Notes de jurisprudence. — Chroniue con-
stitutionelle dc France. — Chroniue constitutionelle etrangere. <— Actes
el documents officiels — Bulletin bibliographiue.

Juillet-Aot-Scpt. 1921: Andre Flrniaux, Le cumul de la respon-
sabilite de 1' agent et la responsabilite de la personne morale admini-
strative. — Notes de jurisprudence, par Gaston Jee et Andre Bose. —
Chroniue administrative: J. Laferriere, La junsdiction administratiw
• 11 Alsace et en Lorraine. — Lois et documents officiels, par Andre
Bose. — Analyses et comptes rendus, par Gaston Jee. — Bulletin
bibliographiue.

R c v u c generale de d r o i t i n t e r n a t i o n a 1 p u b 1 i c,

Sept.-Decembre 1920: E. Audinet, Des restrtctiotrjs apportees aux droits
patrimoniaux des sujets ennemis dans la guerre de 1914—1918. — Chro-
niue des faits internationatix. — Bulletin bibliographiue. — Juris-
prudence en matiere de prises maritimes.

Janvier-Avril 192 1: J. Blociszewski, La restauration de la Pole-
gn et la diplomatie europeenne. — C. Piccioni, Le statut internatioual

de Dantzig. — A. de Lapradelle et N. Politis, L' indivisibilit de la

frontiere et lc conflit colombo-yenzuelien. — G. Scelle, L' admission
iouveaux membres de le Societe des Nations par 1' Assemblee de

Geneve. — Chroniue des faits internationaux. — Bulletin bibliogra-
phiuc. — Documents.

J o u r 11 a 1 de d r o i t internat! O n a 1, Alai-Octobre, 1921

:

1. Audinet, Le changements de nationalite resultant des recents Traits
de paix. — II. Fort-Dumanolr, Le statut des trangers en France. —
J. Lyon, La responsabilite du gouvernement allemand pour dommages
subis en Allemagne au cours de la guerre par les bietis francais, d' apres
le decisions du Tribunal arbitral franco-allemand. — F. Passelcc, Atti-

tude de la Magistrature belge pendant 1' oceupation cnnemie et reven-
dication de son independane.e. — H. Fort-Dumanoir, De 1' immunite
parlementaire dans les rapports internationaux. — Th. Baty, Une erreur
sur la doctrine anglaise en matiere de nationalite. — P. Arminion, La
fraude en droit international prive. — G. Tenekides, De la vente d' im-

14
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meubles en droit ottomau et dc la clase penale comme garantie <hr

transfert des proprictes. — Actualites. — Cjuestions et solutions pra-

tiues. — Analyses et extraits. — Jurisprndence.
R e v u e intern ationale de d r o i t maritimc, T. 32, liv-

raison 6, 1921: Georges Ripert, Le Cod maritimc marocain du 31 mars
1019. — Bulletin de la Jurisprndence francaise. — Documents. — Re-
ponses des ministres anx qnestions ecrites. — Bibliographie.

Bulletin m c n s u c 1 de la S o c i e t de 1 eg i s 1 a t i o ,1

comparee, Avril-()ctobre 1021: Edmond Binoche, Clebration da
Cincjuantenaire de la Societ. — Seances. — Le rapport sur la codifi-

cation du dioit international prive en Pologne. — M. Schissele L'i,ntro-

duction de la legislation francaisc en Alsace et en Lorraine. — Henri
Capitant, L'introduction du droit civil en Alsace et en Lorraine. —
Albert Tissier, L'introduction de la procedur civile en Alsace et CO
Lorraine. — Hc-ron de Villefosse Rapport de la Commission des com
ptes. — Com tes rendus d'ouvranges.

The American Political Scie n c e R e v i e w, Yol. XV .

1021, Nr. 1: Cjuincy Wright, The Control of Foreign Relations. — Ray-
mond L. Buell, Political and Social RcconstAction in France. — I-d

ward S. Corwin, Constitutional Law in 1919— 1920. — Lindsay Rogers,
American Government and Politics. — W. E. Dodd, Legislative Notes
and Reviews. — Charles G. Fenwick Notes on International Affairs. -

Book Reviews.
Vol. XV, 1921. Nr. 2: Charles E. Merriam, The Present State

of the Study of Politics. — Francis W. Coker, The Techniue of the

Pluralistic State. — Lawrencc P>. Evans, The Constitutional Convcntion
of Massachusetts. — Marold M. Vinacke, Military Power and Consti-

tutional Development in China. — Walter F. Dodd, Legislative Notes
and Reviews. — Frederic A. Ogg, Foreign Goyernments and Politics. —
Book Revie\vs.

Vol. XV, 1921, Nr. 3: Henry Barrett Learned, The Educational
Function of the National Goyernments. — Milton Conover, Pension
for Public Employees. — Lindsay Rogers, American Govcrnment and
Politics. — Walter F. Dodd, Legislativc Notes and Revie\vs. — Robert
F. Cushman, Judicial Decisions on Public Law. — Frederic A. Ogg,
Foreign Goyernments and Politics. — Book Review.

R i v i s t a intern a z i o n a 1 e di f i 1 o s o f i a d e 1 d i r i t t o r

Anno I (1921), Fascicolo 1: Programma. — R. Demogue. Professio-
nisti e non professionigti nel Diritto ciyile. — 15. lirugi, Fatto giuridico
e rapporto giurdico. — A. Kocourek, Natura e specie dei rapporti
giuridici. — V. Ganeff, La realta giuridica secondo gli autori russi. —
Not e discussioni. — Sunte di Riyiste. — Not bibliographiche.

A r c h i v f ii r R e c h t s- u n d W i r t s c h a f t s p li i 1 o s o p h i o.

XIV Band (1921), Heft 4: Dr. Georg Lasson, Fritz Berolzheimer.
Prof. Dr. Adolf Dyroff, Dante ais Rechtsphilosoph. — Dr. C, A. Emge.
Ueber den Charakter der (ieltungsproblcme in der Rechtswissenschaft. —
Prof. Dr. Robert Liefmann, ur psychischen Wirtschaftstheoric. —
(iesetzgebungsfragen: Dr. Leo Haber, Grundgedanken einer deutschen
Strafprozessreform. — Literatur.

Philosophie und R c c h t, 1920/21, 2 Heft: C. August Emge,
1'hilosophic und Recbt, Ideen iiber die moglicbe Begrundung der Rechts-
philosophie im Systenie eines absolutcn Idealismus nacb logisch ent-
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faltender Methode (Fortsetzung). — Max Rumpf, Rechtssystem, Staat
und privatc Willenserklarung bci Savigny, Windscheid und Kegels-
berger (Fortsetzung). — Friedrich Raab, Von den Grenzen wissenschaft-
licher Politik (Fortsetzung). — Fritz Miinch. Die Stellung der Rechts-
philosophie unter den philosophischen Disziplinen (Schluss). — Fr.
Staudinger, Das Recht im Zusammenhange mit dem iibrigen Mensch-
heitsleben (Schluss). — Rudolf Heule* Ehescheidung in gegenseitigem
Kimerstandnis (Fortsetzung). — Aussprache. — Biicher und Zeit-
schriften.

A r c h iv de s ó f f e n t 1 i c h e n Recht s, 41 Rand. 1 I left

(1921): Dr. Adelheid Meuschel, J)ie Regienmgsbildung im Dcutschen
Reich und seinen Landem nach den Vorschriften der gegenwiirtig gel

tenden Verfassungen. — Prof. Dr. Friedrich Doerr, Allgemeine Lchren
der Gerichtsverfassung. — Aus der Praxis des Staatsrechts: Mcndel-
solin Bartholdy, Die neue Regierungsreform iin englischen Weltreich. —
Literatur.

V e r w a 1 1 u ngs a r c h i v, Juni 1921: Dr. Schelcher, Zum Be-
griffc der biirgerlichen Rechtsstreitigkeit nach § 13 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes. — Dr. Fugcn Josef, Erschlichene und irrtumlich fest-

gestellte Hilfsbedurftigkeit. — Dr. Bochallf, Die Was*ergenossensch*f-
ten nach dem Wassergesetze. — Besprechungcn. — Gesetzgebuirg.

Zeitschrift f ii r die g c s a m t e S t r a f r e c h t s w i s s e n -

schaft, 42 Band. 1 u. 2 Heft (1021): 1'lasehke, l
:cber Schutzaufsicht.

— R. Braune, Die I-reiheitsfragen einst und jet/.t. — Dr. Hellwig, Zur
Frage der Strafbarkeit des Wahrsagens. — Dr. Mannheim, Uebcr Gleich-
massigkeit und Systematik in der richterlichen Strafzumessung. — F.

Goldmann. Zum Begriff des Beiseiteschaffens im Sinnc der Kriegsge
setze. inshesondere der Reichsgetreideordnung. — Andres, Der Schutz
der Ehre im Fntwurf eines Gesetzes iiber den Rechtsgang in Straf-
saclien. — Heinrich Dietz. Zur Aufhcbung der Militargerichtsbarkeit. -•

Dr. Eduard Liszt, Mord, Totschlag und <lie zugehórigen delicta sui

generis. — Dr. Frnst Weigelin, Willensfreiheit und Yerantwortlichkeit. —
Dr. Schanze, Die nbjectivc Tragweite des strafrechtlichen Patcntschutz
zes. — Dr. W. Kiesel, Zum Begriff der „Gew erhsmiissigkeit". — Georg
Kullmann, Zur Interpelation des § 499 Abs. 2 der Strafprozessordnung.
— Tagesfragen.

2 Band, 3 Heft (1921): Dr. Wilhelm Kahl, Der deutsche Straf-
gesetzentwurf von 1919, Zur Finfuhrung. — Literaturbericht. — Lni-
schau. — Rechtssprechung.

J h e r i n g s J a h r b ii c h e r fur die Dogmat ik des b ii r-

g e r I i c h e n Rechts, 35 Band, 2/3 Heft (1921) : Dr. Leo Raapc,
Gebrauchs- und Besitzuberlassung. — Otto Fischer, Der Fehlschlag von
Erwartungen bei Yerfiigungen von Todes wegen. — Preisausschreiben
der Fakultat der Rechtswissenschaft der Universit;it Leiden.

Beitrage zur Erlauterung des Deutschen Rechts,
2 Jahrg., 3 Heft (1921): Prof. Ernst Jacobi, Die Grundlagen der Haf-
tung ans dem Konnossement. — Dr. Albrecht Kuhlmann, Aenderung
der Yerhiiltnisse bei Rcntenanspriichen. — Dr. Eugen Josef, Praktische
Fragen des Totenrechts. — Brem, Das Waldgut der Zwangsauflósung.— Umschau. — Aus der Rechtssprechung des Reichsgerichts. — Neue
Biicher.

Zeitschrift fiir das gesamte II andels recht und
Ko n k u r s r e c h t, 84 Band, 3/4 Heft (1921): Dr. Robert Deumer,
Die Exportkommission. — Dr. Edmund Kuncz, Der neue ungarische
Gesetzentwurf iiber die Akticngesellschaften. — Dr. Heinrich Ludwig

14*
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Zcller, Von dem Yeikauf der Waren und von den Wcchseln nach dem
GewohnheitsreCht von Marseille in der Darstellung des Cod. Gall. Nr.

183 der Munchener I l'of- und Staatsbibliothek. — Prof. Dr. Gustav Au-
hin, Aus der Friihzeit de.s"' deutsohen Kapitalismus. — Prof. Dr. Hein-

rich Hoeninger, Innengesellschaft und Innensyndikat. — Literatur.

85 Band, 1/2 Heft (1921): Dr. Hermann Knott, Lieferungsbedin-

gungen. — Dr. Ernst Jacobi, Zum Wertpapierbegriff. — Prof. Dr. Leo-
pold Perels, Die Handelsgerichtsordnung von Barcelona aus dem fiinf-

zehnten Jahrhundert. — Prof. Dr. Emanuel Adler, Beitrage zum Fir-

menrecht. — Dr. Reinhold Regensburger, Das Recht der bulgarischen
Handelsgesellschaften. — Prof Dr. Robert Bartsch, Die ósterreichischc

Urheberrechtsnovelle. — Dr. Hans Hirscli, Valutaschaden. — Julius

Gierk, Der asterreichische Entwurf eines Handelsgesetzbuches. •— Li-

teratur.

X i e m e y e r s Z e i t s c h r i f t f ii r Internationale-,
Recht, 39 Band, 1—4 Heft (1921): Dr. Ernst ckstein, Das Not-
opfer der Auslanddeutschen und Auslander. — Prof. Dr. R. Henning,
Rechtliche Widerspriiche zwischen dem Ycrsailer Friedensvcrtrag und
der Mannheimcr Rheinakte von 1868. — Dr. Eugen Josef, Auslandi-

sches Recht und Sittcnwidrigkeit des Vertrages; zwischenstaatliches

Recht im Versicherungsvcrkehr. — M. B. Pach. Die Eheschliessung
in Sowjet-Russland. — Dr. Schatzel, Kónnen die Helgolander noch
Sonderrechte aus dem deutsch-englischen Abtretungsvertra'ge von 1890

herlciten — Theodor Niemeyer, Internationalcs Finanzrecht. — Dr. Al-

fred Verdross, Grundlagen und Gru-ndlegungen des Vólkerrechts. •

—

Rechtssprechung. — Vermischte Mitteilungen. — Literaturberichte.

Z e i t s c h r i f t f ii r vergleichende Rechtswissen-
5 c haft, 39 Band, 1—4 Heft (1921): Dr. Ernst Mayer, Das altspa-

nische Obligationenreeht n seinen Grtmdziigen. .— Dr. R. Thurnwald,
Die Gemeinde der Banaro. — Prof. Dr. Paul M. Meyer, Neue juristische

1'apyruskunden und Literatur. — Besprechttngen,

b) Dzia ekonomiczny.

Ekonomista, Rok 1021, Tom I: Adam Krzyanowski, Za-
jady ogólne nauki o przerzucaniu podatków; Janina Kempistówna,
Organizacja inspekcji pracy; prof. Edward Strasburger, Najnowsza
reforma skarbowa w Niemczech; St. A. Kempncr, Polityka gospodarcza
a teorja ekonomiczna; Cezary Lagiewski, Stowarzyszenia wspóldzielczc

W Polsce; Henryk Wiercieski, Wyludnienie w województwie lubel-

skim. Tom II: Jan Kucliarzewski, Zagadnienie Górnego lska; prof.

Antoni Sujkowski, Znaczenie gospodarcze lska; pose Andrzej Wierz-
bicki, Zagadnienie górnolskie; Witold M. Kozowski, Stosunki naro-

dowociowe i wychodtwo na lsku polskim; Jerzy Kramsztyk, Roz-

dzia wgla w Europie w r. 1913 i po wojnie; Stefan Dziewulski, Wy-
niki plebiscytu na Ciórnym lsku.

(ilos S p o y w c ó w, Rok 1921, zeszyt pity i szósty:
Feliks Urban, Twórzmy wasne i dostateczne rodki obrotowe. — Jan
Szyc. Do czego d Spóki Spoywców. — Zeszyt ósmy: Feliks

Urban, Zadanie oddziau Spóek Spoywców. — Zeszyt dziewity:
Wolny handel a „kontygient obywatelski". — Z Ruchu Spódzielczego
a nas. — Zeszyt dziesity: N.. Zadania Spódzielni Spoywców
w chwili obecnej — Feliks Urban, Warunki pracy w naszych organi-
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zacjach wspódzielczych. — Zeszyt jedenasty i d w una s ty: Fe-
liks Urban, Obowizki czonków Rady Nadzorczej w Spódzielniach Spo-
ywców. —

Miesicznik Statystyczny, R o k IQ2I, Tom III, Z e-

szyt 4—5: Dr. Faustyn Rasiski, Statystyka Towarzystw Ubezpie-
cze z 1918 i 1919 roku. — Stefan Szulc. Ludno Rzeczypospolitej
w chwili obecnej. — Ustawa w przedmiocie niektórych postanowie
ustawy o organizacji statystyki administracyjnej. Toin Iii, zeszyt
szósty: Adam Czerniaków, Stan przemysu tartaczanego w b. Kró-
lestwie Kongresowem. — Stefan R/epkiewicz. Budety powiatowych
zwizków komunalnych w roku budetowym 1919/20.

Poradnik dla Spóek, Rok 192 r, z e s z y t s z o s I y

1 Siódmy: Obecny stan Rolników 1 wynikajce z niego potrzeby. -

Zeszyt ósmy: W. Seyditz, Przesilenie na rynku pieninym. — Dr.
Witold Jeszke, Kilka wyjanie w sprawie podatku od kapitau i rent.

Dr Wodz. Seyditz. Wynagrodzenie zarzdu w Rolnikach. — Span
dowski. Jeszcze w sprawie stemplowania weksli. — Z e s z y t d z i e-

wiaty: Referat prezesa dr. Fnglicba wygoszony na walnem Zebra
niu Ranku Zw. Sp. Zarób, w dniu 28 lipca 1021 r. — Zeszyt dzie
siaty: Wodzimierz Seyditz, Obrady Sejmiku Spódzielni w r. 1921.
R. I'., Bank Zwizku a przesilenie na rynku pieninym. — Spandowski.
Podatek od procentów hipotecznych i depozytowych. — Referat pre-
zesa dr. Englicha wygoszony na walnem zebraniu Banku Zwizku Sp"
lek Zarobkowych w dniu 28 lipca 1021 r. — dr. Spandowski, W sprawie
procentów i prowizji. W spraw ie podwyszenia udziaów. — Z e s z y t

jedenasty 1 dwunasty: Rus Kusztelan, Spódzielnie w latach
KlIO JO.

P r z e g 1 d górni c z o - h u t n i c z y. Rok 1021, Z e s z y I

siódmy: Karol Bohdanowicz, Zapasy wgla kamiennego w granicach
dzisiejszej Polski. — R., Drogi wodne w Polsce. -- R. J., Ukad Rady
Zjazdy przemysowców górniczych z robotnikami przemysu górniczego
w sprawie warunków pacy. — Stanisaw

. Majewski, Polska polityka
solna (d. c). — N. S.. Przemyl wglowy w Polsce w lutym r. 1921. --

Kazimierz Srokowski, Rada Zjazdu przemysowców górniczych. — Z e

szyt ósmy: Stanisaw Skarbiski, l 'w agi o przedwojennych i obec-
nych stosunkach pracy na wikszych kopalniach wgla kamiennego
w Zagbiu Dbrowskiem. — Arnold Sarjusz-Makowski, Bezrobocie
górników i kryzys wglowy w Wielkiej Brytanji. — Stanisaw Majewski,
Polska polityka solna (d. c). — N. S., Przemys wglowy w Polsce
w marcu r. 1921. — Przemysaw Radzimiski, Podatek dochodowy a pra-
codawcy. — Zeszyt dziewity: Karol Bohdanowicz, Zasady prawa
górniczego ze wzgldu na rozwój górnictwa w Polsce. — N. S., Prze
u.ys wglowy w Polsce w maju r. 1921. — P. R.. Odpowiedzialno
kolei elaznych za zaginione przesyki. — R. J., Deputaty wglowe.
Zeszyt dziesity: Karol Bohdanowicz, Zasady prawa górnicze-
go ze wzgldu na rozwój górnictwa w Polsce. — B. J., Koszta wasne
w angielskim przemyle wglowym. — R. 1\, Przemys wglowy w Pol-
ice w lipcu r. 1921. — Piotr Przesmycki, róda rzek Przemszy Biaej
1 Szreniawy. — Henryk Wdowiszewski, Samospaw anie miedzi i glinu. —
Stanisaw Majewski, Polska polityka solna (dok.). — Zeszyt jede-
nasty: Jan Blitek, Raca ugodowa w górnictwie. — R. P., Przemyl
wglowy w Polsce w sierpniu r. 1921. — 15. I., Zwizek wytwórców
wgla kamiennego dla regulowania handlu wglem. — Henryk Wdowi-
szewski, O topnikach, stosowanych w odlewnictwie niektórych metali
i stopów. — Bolesaw Iwaski, Koszta wasne wydobycia wgla w Polsce
w styczniu r 1021. — Zeszyt dwunasty: Adam Michalski. Pyl
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wglowy. — Henryk Wdowiszewski, Materjay ogniotrwae w odlewni.
Edward Windakiewicz, 'Przyczynek do historji organizacji wadz gór-
niczych oiaz administracji zakadów pastwowych w Maopolsce. -

R. P., Wytwórczo wgla w Zagbiu Dbrowskiem podug kopal.
Przegld gospodarczy, Rok 1921 . Z eszyt d w u-

nasty: E. R., Finanse a polityka. — S. S. Okolski, Po Targu po-
znaskim. — Jan Szyc, Sprawozdanie z Targu poznaskiego. —• Tomasz
Kociatkiewicz, Kampanja wglowa w roku 1920 (cz pierwsza).

—

Lucjan Alberg, Sprawy rozrachunkowe i gospodarcze w traktacie
ryskim. — Zeszyt trzynasty: Antoni Wieniawski, Spoeczestwo
a waluta. — S., Pastwowy Bank rolny. — E. P., Polityka gospodarcza
Stanów Zjednocz, na rozdrou. — Kas., Traktat handlowy austrjacko
czeski. — Mieczysaw Jastrzbowski, Strajk wglowy w Anglji. —
Zeszyt czternasty: W. F., W obliczu klski. — Kazimierz Kas
perski, Konwencja hadlowa polsko-rumuska. — Dr. F. Ililchen, W-
czenie Gdaska do obszaru celnego Polski. — E. R., Zagadnienie finan-
sowe i reparacyjne w Niemczech. — St. Konopski, Polityka celna Stanów
Zjednoczonych. — Zeszyt pitnasty: E. R., Trudnoci przej

ciowe. — Tomasz Kociatkiewicz, Kampanja wglowa w r. 1920 (Do
koczenie). — In. B. Hummel, Rzdowa czy prywatna gospodarka
na kolejach. — In. Adam Krzyanowski, Konferencja midzynarodowa
w Barcelonie w sprawie komunikacji i tranzytu. — Zeszyt szes-
nasty: E. R. Preliminarz budetowy na rok 1921. — Jerzy Gocicki.
Aprowizacja kraju wobec wolnego handlu ziemiopodami. — Dr. Nor
bert Salpeter, Reglamentacja handlu i jej skutki. — Zeszyt siedem-
nasty: W. F., Z rynków pieninych. — Mieczysaw Jastrzbowski,
Polska wobec Midzynarodowych konferencyj pracy. — Dr. Tadeusz
Poznaski, Ubezpieczenia a waluta. — J. Huzarski, Stosunek wadzy
sowieckiej do kapitau prywatnego cudzoziemskiego. — Zeszyt
osiemnasty: E. R., Przesilenie finansowe przesileniem pastwa.
In. J. Kaczkowski, Nasza gospodarka spirytusowa (I. Polski przemys
spirytusowy po wojnie).— In. B. Hummel, Kolejnictwo polskie w wie-
tle cyfr. — W. F., Finansowo gospodarcze pooenie Austrji. — St. B.,

Z gospodarczego pooenia Anglji. — Zeszyt dziewitnasty:
E. R., Targi Wschodnie jako symbol. — Dr. K. Trawiski, Znaczenie
Targów wschodnich dla Polski. — B. Grodziecki, Nieco uwag o handlu
ze Wschodem. — Dr. M. Barciski, Przemys wókienniczy wobec Tar-
gów wschodnich. — St. Wartalski, Dzisiejszy handel z Rosj sowieck. -
M. Chorzewski, Przemys metalowy na Targach wschodnich. — Z. S.,

Perspektywy stosunków handlowych z Rumunj. — Zeszyt dwu-
dziesty: W. F., U progu nowej ery. — In. J. Kaczkowski, nasza
gospodarka spirytusowa (II. Polityka skarbowa). — St. Wróblewski,
Spódzielczo a ubezpieczenia wzajemne. — B» R., Zagadnienie od
szkodowa niemieckich na tle przesilenia wiatowego. — Zeszyt dwu-
dziesty pierwszy: E. R., Program p. Michalskiego na gruncie
Sejmu. — K. Kasperski, Ukad handlowy polsko-czechosowacki. —
W. F., Rzut oka na stan naszej bankowoci. — Dr. Feliks Ililchen,

1 'mowa polsko-gdaska (cz I). — Z e s z y t dwudziesty drugi.
W. F., Przesilenie. — Jerzy Kramsztyk, Znaczenie przemysowe uzy
skanych obszarów górnolskich. — Jan Stecki, Stanowisko ziemian
wobec reformy agrarnej. — Dr. Feliks Ililchen, Umowa polsko-gdaska
(cz U). — i*!. R., Przesilenie gospodarcze w Anglji. — Zeszyt
dwudziesty trzeci: E. R., Na drodze ku znice cen. — T. Ko
ciatkiewicz. Wolny handel wglem. — A. Topacz, W sprawie projektu
ustawy o podatku przemysowym. — A. Altberg, Nasze prawodawstwo
;i praktyka akcyjna. Dr. r. Ililchen. Umowa polsko-gdaska (Dó-
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koczenie). — K. Kasperski, Budet francuski na rok 1922. — Zeszyt
dwudziesty czwarty: E. R., Pierwszy akt. — W. l'\, Sytuacja
banków w b. Królestwie Kongresowem. — T. Kociatkiewicz, Wolny han-

del wglem (cz II). — Dr. A. Szczepaski, Targi polskie (cz I). —
T. ("lir. Ochrona lokatorów czy ochrona lokali.

'Przegld Techiricz n y. Rok 1021, Zeszyt dwu-
dziesty pity: L. Borowski, O budowie dróg gruntowych. — Ze-
szyt dwudziesty szósty: Metalizacja i ochrona metali. —
L. Borowski, O budowie dróg gruntowych. — Zeszyt dwudziesty
s i ó (1 m y : Stanisaw Felsz, Poprzeczne naderwanie w walczakach ko-
towych. — L. Knauff, Nowy sposób usplawnienia rzeki Wisy oraz
wyzyskania jej spadku. — J. Zubko, W sprawie budowy dróg grunto-
wych. — Zeszyt dwudziesty ósmy: Stanisaw Felsz, Poprzeczne
naderwanie w walczakach kotowych (Dok.). — Opalanie pyem w-
glowym wielkiej elektrowni amerykaskiej. — Zeszyt dwudziesty
dziewity : St. Nehring, Ogrzewanie wagonów kolejowych P*f
niskoprn, system Westinghouse. — E. S., Czas pracy i jej wydajno

• hutnictwie angielskiem. — Zeszyt trzydziesty: Tydelski Ta-»> inimn 1 n n. un^n i.iriiv m. < v J /. J L 1 l '- / va «« 1 1. n L jr . .1 Y VI VT I ;> IM JL rt

deusz, W sprawie podziau administracyjnego kolei elaznych. — E. S.,

Czas pracy i wydajno w hutnictwie angielskiem (dok.). — Zeszyt
trzydziesty pierwszy: Obliczenie supów do przewodni-
ków elektrycznych. — K. 15., W sprawie przyszych stosunków
gospodarczych Polski z Rosj. — Zeszyt trzydziesty
drugi: L. Borowski, O wymulaniu rowów przydronych na wikszych
spadkach. — Aleksander Poznaski, Zagadnienie trzech cia. — Zeszyt
trzydziesty trzeci: Obliczenie slupów do przewodników elek-
trycznych (c. d.). — M., Wiedeski rynek obrabiarek. — J. B. Udzia
robotników w zyskach w jednej z francuskich fabryk ceramicznych. —
Zeszyt trzydziesty czwarty: L. Borowski, O wymulaniu ro-
wów przydronych na wikszych spadkach (dok.). — Zeszyt trzy
dziesty pity: K. Schachtmajer, Droga wodna Warszawa-Gdarisk. —
W. Dmbski, Obliczenie supów do przewodników elektrycznych
(dok.). — Zeszyt trzydziesty szósty i siódmy: J. Woj-
ciechowski, W sprawie tytuu inynierskiego. — R. Schachtmajer, Droga
wodna Warszawa-Gdask. — L. Karasiski, Normalja Laboratorjum
Wytrzymaoci Tworzyw Politechniki Warszawskiej. — Z e s z.y t trzy-
dziesty ósmy: M. Widerszul, Obliczenie przekadni samochodu. —
I. Eberhardt, Dochodowo kolei. — Zeszyt trzydziesty dzie-
wity: A. Wasiutyriski, Przebudowa wza kolejowego warszaw-
skiego. — Polski instytut rzemielniczy w Ameryce. — Zeszyt czter-
dziesty: A. Wasiutyski, 'Przebudowa wza kolejowego warszaw
skiego. — Zeszyt czterdziesty pierwszy: A. Chrócielewski,
Podniesienie przsa rozpitoci 1 = 71,4 ni. mostu na rzece Bug na
km. 221,88 szlaku Warszawa-Brze. — Panis, Przyrzdy do drukowania
biletów kolejowych bezporednio w kasach stacyjnych. — Zeszyt
czterdziesty drugi: A. Wasiutyriski, Przebudowa wza kole-
jowego warszawskiego. — Rafalski, Obliczanie pierwiastku kwadrato-
wego z liczb za pomoc kolejnych przyblieri. — Zeszyt czter-
dziesty trzeci: F. Kucharzewski, Ewolucja i postpy mechaniki
przemysowej w wietle pogldów francuskich. — A. Wasiutyriski, Prze-
budowa wza kolejowego warszawskiego. — Zeszyt czterdziesty
•czwarty: Ewolucja i postpy mechaniki przemysowej w wietle po-
gldów francuskich. — Chrócielewski, Uszkodzenie przse elaznych
przez rdz. — S. M., Mierzenie gwintów. — Zeszyt czterdziesty
pity: Krzeczkowski, Cinienie w gruntach. — St. Rudnicki, Przy-
czynek do sprawy strategiczno-technicznej obrony granic Pastwa pol-



216 VII. Przegld czasopism

skiego. — S. M.. Mierzenie gruntu za pomoc drucików. — Zeszy t

czterdziesty szósty: F. Kucharzewski, Ewolucja i postpy
mechaniki przemysowej w wietle pogldów francuskich. — St. Rud-
nicki, Przyczynek do sprawy strategiczno-techniczncj obrony granic
pastwa polskiego. — J. Mendel, Niemcy o sprawie podziau Górnego
lska. — Zeszyt czterdziesty siódmy: S. Sowiski, Sto-

sowanie gazu ziemnego w metalurgji. — Zeszyt czterdziesty
ósmy : S. Sowiski, Stosowanie gazu ziemnego w metalurgji. — R. Bie-

drzycki, W sprawach cieplnych. — B. Bicgcleisen, O racjonalnej gospo-
darce cieplnej w ogrzewnictwie. — Zeszyt czterdziesty dzie-
wity: A. Wasiutyski, Przebudowa wza kolejowego warszaw-
skiego. — Br. Biegeleisen, O racjonalnej gospodarce cieplnej w ogrze.w

nictwie.

Przemyl i Handel, Rok 1920. Zeszyt dziewitna-
sty — dwudziesty : W. G., O odzyskaniu dla handlu midzy
narodowego rynków rosyjskich. — A. Lewandowski, Przemys cynkowy
1 oowiany na ziemiach polskich. — Zeszyt dwudziesty pierw-
szy: Marjan Wilkoszewski, Praca dla pastwa. — August Dobiecki,
W sprawie projektu polskiej ustawy przemysowej. -=- Józef Stokosa,
Nowe formy spódzielni wytwórczych. — Zeszyt dwudziesty
drugi : Witold William Neuman, Polskie konsulaty honorowe dla

handlu zagranicznego. — St. Fr. Kr., Reforma systemu rcglamentacjr

handlu zewntrznego. — Cezary agiewski, Podatek od obrotu. — '/ e-

szyt dwudziesty trzeci: W. G., Czynnik gospodarczy w sporze
o Wilno. — R., W sprawie „Targów Wschodnich" we Lwowie. — Z e

szyt dwudziesty czwarty i pity: Alfred Siebeneichen,

Rozpoczcie handlu z Rosj. — J. Gliksman, Kilka uwag w sprawie
pogldów na warto rynków rosyjskich. — Jerzy Kramsztyk, Strajk

wglowy w Anglji i jego geneza. — Zeszyt dwudziesty szósty
W. G., Pierwszy budet Rzeczypospolitej Polskiej. — T. Szober, Likwi-

dacja' demobilu i zdobyczy wojennej. — Dr. Stefan Bartoszewicz, Anie
rykaski przemys naftowy w zwizku z naszym przemysem i wia
tow konjunktur handlow. — Zeszyt dwudziesty siódmy
W. G., Rola informacji w budecie naszego ycia gospodarczego.
A. Jasiski, W sprawie eksportu podkadów kolejowych. — J. Stoklo>a.

Widoki rozwoju rzemiosa w Polsce. — Zeszyt d w u d z i e s t y

ósmy: W. G., Ku ostatecznej likwidacji gospodarki wojennej. —
M. Wilkoszewski, Akcja odbudowy kraju a finanse pastwowe. — Z e-

s z y t dwudziesty dziewity — trzydziesty: J. Stokosa,
Z naszej przeszoci gospodarczej. — W. G., O gied drzewa w War
szawie. — J. Wyganowski, Sytuacja ruchu tranzytowego w Austrji i po-

wstajca na tern tle konkurencja. — Zeszyt trzydziesty pierw-
szy: Dr. Stefan Bartoszewicz, Rezultaty posiedzenia pierwszej pa
stwowej Rady Naftowej. — L. Pluszczewski, Sprawa dugu zewntrz-
nego Rosji, a mocarstwa sprzymierzone. — Zeszyt trzydziesty
drugi i trzeci: W. G., Próba si spoecznych. — Zeszyt trzy-
dz i ety pity: C. agiewski. O spekulacji. — R., Pierwsze wra-
enie z „Targów Wschodnich". — Zeszyt trzydziesty szósty:
R. Sygietyski, Jedna z naszych bolczek finansowych. — L. K. Ga-

wroski, Traktaty handlowe. — Zeszyt trzydziesty siódmy:
W. G., Bilans pierwszego sezonu jarmarcznego w Polsce — R. Tego-
roczne „Targi Wschodnie". — C. agiewski, Idea solidaryzmu. — R. Sy-
gietyski, Handel zewntrzny Polski w styczniu i lutym. — Zeszyt
trzydziesty ósmy i dziewity: A. Roman, Normalna droga

dla reformy walutowej w Polsce. — F. 11 i.,. Omiogodzinny dzie
pracy, a Stany Zjednoczone. M. I.., Obecna sytuacja gospodarcza
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na Górnym lsku. — Zeszyt czterdziesty: Dr. St. Bartosze

wicz, Nasz przemys naftowy w porównaniu z przemysem naftowym
rumuskim. — K. Bogacki, W sprawie przedwojennych dugów naszego
przemysu wzgldem zagranicy. — Wl. Stadnicki, Stan gospodarczy
Czecho-Sowacji. — Zeszyt czterdziesty pierwszy i drugi :

M. empicki, Nasz pierwszy budet pastwowy.— C. agiewski, Kóopc
ratyzm. — W. Eminowicz, Midzynarodowe trusty naftowe. — Zeszyt
czterdziesty trzeci: W. G., Pierwsza fala kryzysu gospodar-

czego w Polsce. — Dr. Z. Rawita-Gawroski, Nasze trusty handlowe.
R. Sygietyski, Suba informacyjna w handlu zagranicznym. — Dr. St.

Bartoszewicz, W sprawie Midzynarodowego Kongresu Naftowego. —
Zeszyt czterdziesty czwarty i pity: M . empicki, Na-/
pierwszy budet pastwowy. — Józef Stokosa, Rewizja spóki wytwór
czej. — Cezary agiewski, Kredyt. — Zeszyt czterdziesty szó-
sty: W. G., Kryzys gospodarczy w Polsce a Rzd. — M. empicki.
Nasz pierwszy budet pastwowy. — Józef Stokosa, Rewizja spóki
wytwórczej. — Zeszyt czterdziesty siódmy: J. Gieysztor

Konferencja ekonomiczna w Portorose. M. empicki, Nasz pierwszy
budet pastwowy.

Roboty publiczne, R o k 1921 . Z e s z y t czwarty: Pr >i

Jan Lewiski, Badania hydrogeologiczne okolic Warszawy.— in. Sad

kowski. Moliwo osuszenia zatoki puckiej. — In. Knake, Nowy przy-

rzd do okrelania prdkoci przepywu wody. — Zeszyt pi t y : In.
Adam Róaski, Sprawy techniczne w traktacie pokoju z Rosj i Ukrain.

Rzeczpospolita Spódzielcza, Rok 1921 . Czerwiec.
Bronisaw Siwik, Pastwo a spoeczno narodowa. — Marjan Rapacki.
Etatyzm i kooperacja. — Z. K., Wolny handel a kooperacja spoywców.

-

L i p i e c : Bronisaw Siwik, Pastwo a spoeczno narodowa. — Fr.

Dbrowski, Ruch spódzielczy a szkoa. — Por. Cz. Wand. Trbicki.
Spódzielczo w wojsku. — Sierpie — Wrzesie: Bronisaw
Siwik, Pastwo a spoeczno narodowa. — Marjan Rapacki, Z zagad-
nie kooperacji. — Dr. Bronisaw Heczyski. Swoboda statutu w nor-
mowaniu obowizków czonków. — Cz. Wand. Trbicki, Spódzielczo
w wojsku. — Fr. Dbrowski, Ruch spódzielczy a szkoa. - Joachim
Woos/.ynowski, Ruch spódzielczy na otwie. — Padziernik: Sta

nislaw Wojciechowski, Definicja kooperacji. —• Dr. Br. Heczyski, Swo-
boda statutu spódzielni w normowaniu obowizku czonków. — Dr. Fr
Stefczyk, Spódzielczy Instytut naukowy. — Listopad: Stanisaw
Wojciechowski, Róne definicje kooperacji. — Dr. Bronisaw Heczyski,
Swoboda statutu spódzielni w normowaniu obowizków czonków. -

Marjan Rapack, Naleyta interpretacja. — Grudzie: Stanisaw
Wojciechowski, Klasyfikacja Spódzielni. — Dr. Hans Muller, Spódzie!
czo jako czynnik reformy publicznej. — Janusz Kwieciski, czenie
si spódzielni. — Dr. Marjan Orsettti, Prof. dr. Franciszek Staudinger

Samorzd miejski: Rok 1921. Zeszyt drugi: Dr. Ru-
dolf Sikorski, Samorzd miejski w Polsce i jego najblisze zadania
1 cele. — Teodor Toeplitz, O rekwizycji mieszka. — Dr. Ferdynand
Zweig, Statystyka miejska. — St. Skonieczny, Zarys programu polityki

podstawowej miast polskich. — Zeszyt trzeci: Dr. Rudolf Sikor

ski, Samorzd miejski w Polsce i jego najblisze zadania i cele (dok.).

Dr. Ed. Grabowski, Ze studjów nad rozwojem zaludnienia w Polsce.
Roman blaski, Ukad budetu miejskiego. — Zeszyt czwarty,
p i ty i szósty: Dr. Józef Zawadzki, Samorzd miejski w Polsce.
Czesaw Brzeziski, Polska K°spodarka finansowa. — Dr. Józef Za-
wadzki, Ochrona lokatorów, a gód mieszkaniowy. Teodor Toeplitz.
Ziemia dla miast.
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Sia: Rok 1921. Zeszyt drugi: A. Kleniewski, W poszuki-
waniu rodków obrotowych. — A. J. Ustawa o spódzielniach. — Ze-
szyt trzeci: Zjazd przedstawicieli spódzielni kredytowych. — Zeszyt
•czwarty: Zjazd przedstawicieli spódzielni kredytowych. — A. R.,

Wobec nowej ustawy o spódzielniach. — Zeszyt pity: A. R.,

Wobec nowej ustawy o spódzielniach. — Zeszyt- szósty: A. R.,

Gdzie si podziewaj pienidze i jak je zdoby. — St. Pawowicz. Nieru-
chomo i ruchomo w bilansach spódzielni. — St. Pawowicz, O prze-
kazywaniu pienidzy. — Zeszyt siódmy: St. Pawowicz, Potrzeba
<-zynu. — Tadeusz Krukowski, (3 obrocie czekowym w P. K. O. — Zeszyt
ósmy i dziewity: A. R., Spódzielnie kredytowe, a oszczdnoci.—
St. Pawowicz, W sprawie naszej waluty. — Zeszyt dziesity —
jedenasty: A. R., Kasy szkolne a oszczdno. — St. Pawowicz,
W sprawie naszej waluty. — Zeszyt dwunasty: A. R., Poyczka
wewntrzna w spódzielniach kredytowych. — St. Pawowicz, W spra-
wie naszej waluty. •— Zeszyt trzynasty: St. Pawowicz, W spra-
wie naszej waluty. — Zeszyt czternasty: A. Kleniewski, Czy
likwidowa? — St. Pawowicz, W sprawie naszej waluty. — J. Bogu-
szewski, Zaoenie spódzielni kredytowej w Lidzie. — Zeszyt pit-
nasty: A. R., Pidziesicioletni jubileusz pracy Zwizku Spódzielni
Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. — Antoni Kolarz, Ucieczka
z mark, — St. Pawowicz, w sprawie naszej waluty.

Sprawa R o 1 n a, fc r u d z i.e 1921. Dr. T. Brzeski, Przyszo
reformy rolnej w Polsce. — Dr. L. Waciszakowski, O ródach sta-

tystyki rolniczej. — Wadysaw Studnicki, Materjay statystyczne do
sprawy rolnej i osadnictwa na ziemiach wschodnich. —

J. Gocicki,
Rolnictwo a polityka handlowa. — F. Brodowski, Ustawa serwitutowa
z dn. 7-go maja 1920 r. — W. F., Przystosowanie -wikszych przedsi-
biorstw rolniczych do wspóczesnych form ustrojów kapitalistycznych. —
1. L., Polski podrcznik polityki agrarnej. —

Ziemianin, Rok 1921. Zeszyt szósty: Dr. L. Garbów ski,

O wyradzaniu si ziemniaków. — Lucjan Kaznowski. O organizacji za-

kadów dowiadczalnych. — Jerzy Grabowski, Dylematy hodowlane. —
Dr. F. Kozowski, „Uprawa" a „hodowla" warzyw. Akcje dowiad-
czalne. — Zeszyt siódmy: F. Kotowski, Wpyw pory zakwitania
na owocowanie grochu. — Prof. R. Prawocheski, Handel produktami
hodowli zwierzt na rynku wszechwiatowym. — Zeszyt ósmy:
L. Kaznowski, Wpyw wielkoci nasion buraków cukrowych na zgorzel
-iewek. — Dr. K. Celichowski, Akcja dowiadczalna. - I'r. Skrzydlewski,
Organizacja przemysu rolnego b. dzielnicy pruskiej wobec zaprowa
dzenia wolnego handlu. — Zeszyt dziewity : W. Swederski, Nie-
które zagadnienia z dziedziny biologji ciwastów. — H. Korwin-Milewski.
Kryzys dzierawny i terroryci francuscy. — Zeszyt dziesity:
Tadeusz Chrzszcz, Koszt produkcji spirytusu. — Zeszyt jeden a

sty: R. Sumiski, Technika siewu i siew pasowo-Wgbiony. — Dr. J.
( zajkowski. Co do istoty artykuu: Akcja dowiadczalna. — Tadeusz
•Chrzszcz, Utrzymaj u spokoju witecznego w gorzelni.

.! o n r n al des conomistes. Dec e m b r e 1920: Y Guyot,
Notes sur Tiiubiitite des uestious budgetaires. — Gheorghin, La puis
sance de paiement de rAllemagne et le Traite de paix de \ersailles. -

N. Mondet, L'enseignement du bolchevisme dans le monde. — Y. Guyot,
Les conceptions de M. Lambert. — F. Jacq. Le socialisme agraire <le

la C. G. F. — (iermain Martin, La crise industrielle en France. — j tu-
ner 1021: Y. Guyot, L'annee i\u Traite de Yersailles. . A. Raffalovich,
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I-c march financier en iojo. — E. Rignano, La conciliation da socjalism t
-

iivoc 1'economie liberale. — N. Mondet, La tyrannie eugnistiuc —
A. Raffalovich, Les enseignements des Conierenc.es infernatinnales dc

Londres et de Brtucelles. — Fevrier 1021: Y. Gnyot, Lea resultats de

la Conierence de Paris. — I
7
.. Laneuville, La realisation de notre creance

sur r Allemagne et le chapge. — A. Raifaloyich, Les metaux precieux

en 1920. — Gottlieb, L'industrie de la Soie: les Etats-Unis et le Japon. -

G. Liegeois, Le role econoraique du magistrat. — A. Raffalovich, La
situation de la rpublique autrichicnne. — I.ecarpentier, Le probleme des

transports maritimes en France. — Mars 1921: Yves Gnyot. L'industrie

et le commercc britannique en 1020. — The Annalist, Conrs moyen dn
New York Stock Lchange (graphiquc). — Raffalovich, Contr le d-
faillisme monetaire. — Lefort. Revue de l'Aeademie des Sciences IHO-

rales et politiques. — Brisson Martin, En Espagne. — Nouvion, Les

comptes des chemins de fer de 1'Etat en 1919. — Legros, Le Peron
avant, pendant et apres la guerre. — B. L. L. E., La ligue dn libr

echage (mars 1921). — A v r i 1 1921: M. Pantaleoni, Les goiiyeuiements

et la sitnation economiue. — A. Raffalovich, Ponr la deflation contr
le defaillisme monetaire. — J. Tschernoff, Les bilans et les inventaires

de societs dc commerce. — Brisson Martin, Cuba. — J. Legros, Le
('bili. — G. Nouvion, Les actions de travail. — Societe d'cconomie poli-

tique (Reunion dn 5 avril 1921): Le commerce exterienr de la France
depuis 1'armistice et la politiue coramerciale. — Mai 1921: Yvea
< Iuyot. Le pire des emprunts. — Rouxel, L'ec(moinie ortopdiqne. —
Mondet. La grve de mmeurs. — Fernand Jacq, Les interpretations du

traite de paix. — Un Rural, Statistiues agricoles en Angleterre et dans

le pays de Galles. — P. Muller. Les textiles vegetaux. — J. Legros, La
question du cadastre. — B. L. L. K., La ligue du libr echange (mai

1921). — J. Dccamps, Societe d'economie politique: La crise actuclle du

change et le commerce extrieur. — j u i n 1021: Yves Gnyot, Les de

penses recouvables et les Accords de Londres. — Williams, Le Budget
du Royaume l'ni pour 1921/22. — Gerald B. Hlurst, Le retour a 1'ecole

de Manchester. — A. Raffalovtch, La dette publiue des Etats Unis de

1789 a 1861. — X. X., Kivire canalise et canaux. — J. Leforti, Rvue de

1'Academie des Sciences morales et politiues. — J. L. S. Le Credit

lndustrie.1 et Commercial. — Takasbi Hara, Les problemes du Japon et

les solutions qui en sont proposees. — G. de Nouvion. La Situation Lco-
nomique et Financire du Japon en 1920. — A. R., Quelques erreurs et

tromperies de la science medicalc modern. — B. L. L. F., La ligue

du libre-echange (juin 1921). — jon i 11 et 1921: Yves Gnyot, Les
Salaires et le prix. — Fr. Passy, Apres la greve. — F. Jacq, Les indu

^tries elcctriques en Chine. — N. Mondet, Une theorie anarchist. —
A. Raffalovich, Le Canada pendant les six dernieres annees 09*4—1920.

—

\ Mondet, L'Ftat et 1'intret generale. — A. Marvaud, La Crise co-
nomique en Espagne. — Legros, L'Economique comme base de la mo-
rale. — B. L. L. E„ La Ligue du libr echange (jouillet 1921). —

R e v u c d' c o n o iri i q U e p o 1 i t i q u e, n" 3, m a i - j u i n 1021

S. Zagorsky, L'evolution actuclle du bolclwisme. — I*. Struve, L'idee

de loi naturelle dans la science economiquc. — P. Arminjon, Le change
gyptien depuis la guerre. Une experience de stabilisation des changes. —
R. ClaeySj Cindice du cours de la vie du bureau de statistique de la

ville d'Amsterdam. — L. Baudin, La crise economique juge par les

banquiers anglais. — N °. 4, j o u i 1 1 e t - ao u t 1921: J. Lescure, Ban-
<iues de depót, banques d'mission et banques de reserve. Contribution

a la theorie des banques. — J. Delewsky, Les idees des „narodniki"

russes. — P. Struve, I/idc de loi naturelle dans la science economiquc. —
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N*. 5, sept embrc - octobre 1921: Mourre, i. a crise do 1920— 192J

et ses causes. — G. Nestlcr-Tricoche, Les magasins a succursales multi-
ples et 1'organisation du commeree dc dtail aux Etats Unis. —
P>. N ogar o, La question du change au Congres portal de Madrid.
K. Antonelli, Une enqute regionale sur le cout de la vie.

R e v u e Internationale de S o c i o 1 o g i e , m a r s - a V r i j

1921, nos 3—4: K Chauffard. Doleances — A van Onn.p Ltat artuel
du probleme totemiue. — Callias, En traversant 1'Europe centrale.
Chez les Theco-Slovaques. — Mai-juin 1921, n os 5—b: In Arnost
Baha, La sociologie tcheUe contemporaine. — R. le Conte, Les Mennó
nitcs et leurs migrations. — J o u i 1 1 e t - a o u t 192 1, nos 7—8: P. Chotch.
La question du Montengro. — Fr. Roussel-Despierrcs, La reorganisa
tion de l

- Etat — Septembre- octobre 1921: N"» q-lo: R Bru-
geilles, Le tableau sociologiquc. — A. van Gennep, La Iangue, symboli
de la nationalit.

R e v u e des sciences p o.l i t i q u e s. A v r i 1 - j u i n 19- i

A. I. Le regime de 1'occupation rhenane institu pas le Traite de Ver-
saiHes. — D. Zolla, Nos achates de produits coloniaux et la mis en
valeur de notre dominae colonial. —

R e v u e i n t e r n a t i o n a 1 e d u t r a v a i 1 1921 , v o 1. 11, n «
2—3: Dr. Max Lederer, Le developpment de la legislation sociale dans
la Republique d'Autriche dcpuis la Revolution. — La loi suedoise sur
1' assurance generale des pensions et son application. — La reeducation
industrielle des invalides de la guerre en Grand Bretagnc. — La reform
agraire en Hongrie. — Vol III, n-os 1—2: Le. Bureau internationai

du Travail et la protection de 1' cnfance. — Roger Picard, Le progre>
de la legislation ouvriere en France pendant et depuis la guerre. — Su
Wm. Mc Keitizie, Le tribunal industriel britannique. — Dr. Ludwig Telaky.
La guerre et les maladies industriclles. — U accroissement de 1' effcetit

syndical dans differents pays de 1913 a 1920. Vol I 1 I n° 3 C. Caillard.

Les chambres de metiers en France. — Rinaldo Rigola, La transforma
tion de la C. ('•. T. en Italie. — La situation de la main-d' oeuvre en

Russie depuis la rtvolution bolchevique. — La reglementation de 1'emplci

des enfants dans 1'agriculture an Canada et aux Etats Unis. — Vol. IV,
n* 1: La protection internationalc des travailleurs intellectuels. — L
Francke, L' esprit nouveau dans le droit ouvrier allemand. — Sir John
Findlay, La j>aix industrielle en Nouvelle Zelande. — Nouvelles methodes
pour etablissement des nombres-indices de prix de gros. — La situation

de la main-d'oeuvre en Russie depuis la revolution bolchevique. II

Vol IV n° 2: M. Charles Gide, Le congres de l'Alliance cooperative
mternationale. — Mrs. Sidney Webb, Le mouvement cooperatif en Grand(
Bretagnc et ses progres recents. — M. Ugp Giusti, Methodes ernployes
en Italie pour rlal)oration des statistiques relatives aux prix do dtail
et au cout de la vie. — Reglementation de I'emploi des enfants dans

l'agriculture en Euiope. La reglementation legale des salaires dans les

metiers mai icmuneres en luirope. — Vol IV n" 3: M. Scebohm Rowu
tre, Prevention et indemisation du chómage. — M. Morris L. Cookc
Le chómage des ouvriers pouryus d'un emploi. Dr. Johannes Feig.

Le droit d'association des travailleurs agricoles en Allcmagne. !•«'<

COmmision internationalc d'emigration.

J a h r b ii C h c r l" ii r N a t i o n a 1 6 kun o m i e u n d S t a t 1 s t 1 k,

61 Band, Marz 1921: Bel Foldes, Fin Beitrag zum Revionismus.
Dr. Gerhard Albrecht. Probleme <K'r Wohlfahrtspflegc April 1921:

Dr. Frieda Wunderlich, Der ProdtCtivitatsbegriff. - \-)r. W, Winkler,
\'on r I <.; 1 1 statistischen Massen nn<l ihrer Enteilung. — Mai 1921 : Dr
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K. Brauer, Die Wiederbelebung der deutschen [ndustrie u. des deutschen

A.ussenhandels. — Juni 1921: Dr; M. Haacke. Wirtschaftspolizeiliche

Bestimmungen in den Reichsabschieden. — K. Mister, Vom Werte, den

das field nicht bat. — Juli 191: O. Nathan, Grundsatzliches iiber die

Zusammenhange zwischen Vblkswirtschaft und Steuern. — August
J921: O. Nathan, Grundsatzliches Ober die Zusammenhange zwischen

Volkswirtschaft und Steuern (Forts.). — 1'. Weigel, Iudexziffcrn. —
Septembcr 1921: Othmar Spann, Tauscli und Preis nach individua

listischer und universaHstischer uffassung. — R. ECerschagl, LJniver

salismus und Individualismus in der Methodik der Geldtheorie, Wrsucli
einer dogmengeschichtlicher und wirtschaftstheoretischen Kritik.

Oktober 1921: Fr. Lenz, Wolier staimnt das Wort „Proletarier aller

Lander yereinigt euch"? — E. 1'eterf fy, Die Kntwicklung des amerikani

schen Eisenbahnwesens in neuester Zit. — K. Fdster, „Wertmesser"
und „Werteinheit". — N o v e m b e r tC2t: Th. Ilohl, Bcitriige zur

Flósserei auf der Saale in geschichtlicher und wirtachaftlichen Hm
sicht. — G. Buetz, Das Finanzwesen Polens.

W eltwirtschaftliches Archi v, 17 1'. a n <1. J uli i<>_> 1

;

11. von Beckerath, Krafte, Ziele und GestaltUngen in der deutschen
industriewirtschaft. — J. C. Kielstra, Die hollandischen Kolonien und
der Freihandel. — K. Singer, Die Entstehung der englischen Wahrung. —
L. v. Bortkiewicz, Das Wesen, die Grenzen und die Wirkungen des

Hankkredits. .

Zeitschrift fur di e g e S a ra te S t a a t s w i s s e n s c h a i t,

B d. 76, Ileft 1 u. 2 1921: B, Beyer. Die Stellung des internationalen

Privatrechts im Rechtssystem. — (1. Hermes, Ein preussischer Beamten-
haushalt 1859—1890. — W. Berthold, Aufstieg oder Niedcrgang des
deutschen Gemeindewesens? — G. Auerbach, Die Luxusumsatzsteuer,
•in neucr Weg fur die Yerhrauchsbestcueurung? — II. Nybollc, leher
Mathematik und Proportionalwahi in ihren gegenseitigen Beziehungen.



] OGOSZENIA
I (Za ten dzia Redakcja me odpowiada) I

| TYGODNIK ILUSTROWANY |

!
„W IAT"

i
1^1 wychodzi od lat XVI |pod kierunkiem naczelnym ^

I STEFANA KRZYWOSZEWSKIEGO |
W , ... w
Fil Aiiiiat zamieszcza artykuy k felietony najwybitniejszych

ffl »bWIAl« pisarzy polskich. jfj

W ^QVV7TAT// drukuje stale dwie wyborowe powieci, oryginalne Jl
|f »OWlr\I« i cudzozitmskie.

U »QIWIAT« odzwierciadla kade waniejsze wydarzenie w jkraju i zagranic za- i

£ »OWini« równo w tekc e jak w ilustracji. M
tf «QIWI AT* umieszcza w kadym numerze kilkadziesit ilustracyj obrazujcych wy- fil

jj|
»OWlttl« padki ubiegego tygodnia. '

Y
jfj

W ^Cll/IAT^ prenumerow? mona w kadej ksigarni lub bezporednio (4l

|jf » OWitt 1 « w WARSZAWIE, Szpitalna 12.

D «Q\17TAT* wynosi w prenumeracie obecnie mk. 600.— (miesicznie, numer do- li

^|
»OWI/-\l« jedyczy mk. )5l'. - F

!£

a Pismo, czytane, przez cae ziemianstwo a
A A

2 „PRZEGLD ZIEMIASKI" i

TYGODNIK INFORMACYJNY §
Q w sprawach spoecznych i zawodowych oraz o przejawach ycia
q ziemianstwa polskiego wychodzi w Warszawie pod redakcj a

Stanisawa Jackowskiego
Q jako organ Zwizku Ziemian w 'Warszawie oraz Rady Naczelnej Q
A Organizacyj Ziemiaskich RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A
a w najwikszym nakadzie w poród organów pracy rolniczej

T jest wic najlepszym organem do ogaszania si firm
Q i przedsibiorstw, zwizanych z rolnictwem i przemysem rolnym.

Q Prenumerata 1800 mk. rocznie, nr. pojedynczy 40 marek

Ogoszenia i reklamy wedug taryfy

Q przylatuje Administracja w Warszawie ul. Kopernika nr. 30 A

g

bezporednio lub za porednictwem biur ogoszeniowych. a

oooooooooooooooooooooooa
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Jedyny w Polsce tygodnik, powicony
|

ri sprawom techniki i przemysu, 11

H IBKI TEEiniGZBf

«

rozpocznie w r. 19-22 czterdziesty ósmy rok istnienia.

Dziki rozszerzenia grona spópracowników
1 dziki zmniejszeniu trudnoci w otrzymywaniu cza- J
sopism technicznych zagranicznych, Redakcja »Prze-

fi gl^du Technicznego* bdzie moga w najbliszym fi
czasie rozwin dzia przegldowy tych czasopism
w obszernych, ilustrowanych streszczeniach. W dal-

•1^ szym ciga bdzie prowadzony sy*tymatyczny prze- ^U
\1j gld prasy technicznej krajowej, róniczkujcej si co- LlI

a

raz bardziej. [II

Redakcja zwróci w rozpoczynajcym si roku
szczególn uwag na sprawy: gospodarki cieplnej, \g

[u\ obróbki metali, rozwoju dróg komuniitacyinych, budów- VZ\

'« nictwa fabrycznego i szkolnictwa technicznego

Kronik dziaalnoci zrzesze technicznych, obej-

mujc Ju Warszaw, ód* i Pozna Redakcja
bdzie stopniowo rozszerzaa na inne centra prze-

mysowe i kulturalne Polski.

Przedpat kwartaln: mk. 500 przyjmuje Ad-

ministracja lub te Poczt. Kasa Oszcz. na konto nr. 5 1 55.

oPrenumeratorzy > Przegldu Technicznego* na
r. 1922, otrzymaj na pocztku to^u bezpatnie bro-

H szur »róda zakupów przemysówych«, obejmujc spis H
'1 wedug specjalnoci firm i przedsibiorstw przemy-

sowych i techuiczno-handlowyih.

o
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Wydawnictwo Rady Naczelnej Organizacyj ziemiaskich

I SPRAWA ROLNA I
Zbiór materjaów powiconych zagadnieniom

polityki agrarnej oraz pokrewnym dziedzinom
— — gospodarstwa narodowego — —
pod redakcj JANA LUTOSAWSKIEGO

Zeszyt 8.

TRE

:

Dr. Tadeusz Brzeski, profesor wszechnicy piastowskiej

w Poznaniu — » Przyszo reformy rolnej.*

Dr. Leon Waciszakowski profesor Uniwersytetu katolic-

kiego w Lublinie — »0 ródach statystyki rolniczej.*

Wadysaw Studnicki — »Materjay statystyczne do sprawy
rolnej i osadnictwa na ziemiach wschodnich.*
Jerzy Gocicki — >Rolnictwo a polityka handlowa Polski.*

Feliks Brodowski — »Ustawa serwitutowa z dnia 7 maja
1920 r. w owietleniu prawnem, politycznem i spoeczno-
gospodarczem «

W. F — >Przystosowanie wikszych przedsibiorstw rol-

niczych do wspóczesnych form ustrojów kapitalistycznych.*

J. L. — »Polski podrcznik polityki agrarnej*.
Bibljografja.

6.

I

ag

GAZETA ROLNICZA
Pismo tygodniowe ilustrowane
rocznik 62-gi, powicone technice zawodowej 1 sprawom

ruchu stowarzyszeniowego rolniczego oraz obronie inte-

resów rolnictwa • Organ Zwizku Polskich Organizacyj

Rolniczych i Centr. Towarzystwa Rolniczego w Warszawie

Adres — ulica Kopernika nr. 30 w Warszawie
• • • • Przedpata kwartalna 1200 mk. • • • •
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Gazeta Bankowa
jedyne polskie czasopismo fachowe, po-

wicone sprawom bankowym i finanso-

wym, umieszcza artykuy pierwszorzd-

nych znawców i znanych w kraju powag
na polu finansowem i przemysowem.

Gazeta Bankowa
donosi w kadym Nr. o zaoeniu, roz-

woju i znaczeniu krajowych i zagra-

nicznych instytucyj bankowych i finan-

sowych, oraz towarzystw i stowarzysze
przemysowych.

Gazeta Bankowa
w specjalnem dziale podaje w dosow-
nem brzmieniu wszelkie ustawy i rozpo-

rzdzenia, majce znaczenie dla stosun-

ków bankowych i finansowych.

Bogaty dzia inseratowy.
Gazeta Bankowa wychodzi we Lwowie
10. i 25. kadego miesica nakadem
„Wywiadu" Biura informacyjno-wy-

dawniczego, zaoonego przez polskie

instytucje finansowe, Spóki z ogr. odp.

we Lwowie, ulica Mickiewicza 3. 1.

31 ip

u
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„SAMORZD" I „NASZA OWIN"
Tygodniki Zrzeszenia Samorzdów Po wiatowych R. P.

(wychodz pod kierownictwem Komitetu Redakcyjnego)

powicone zagadnieniom ycia i dziaalnoci cia samorzdowych,
stoj na stray praw obywateli do samorzdu i zdaj do doskona-

lenia gospodarki lokalnej. Redaktor W. Wakar.
Wród -wspópracowników swoich czasopisma licz: K. Abamowicza, A. Bogusawskiego,
F. Brodowskiego, mec. St. Bukowieckiego, J. Buzka, J. Chomicza, St. Czokanowskieuo,
S. Denkowskiego, Z. D. (Domaniewsk), dr. J. D., prof. A. B. Dobrowolskiego, K. Drze-
wieckiego, L Dur, dr. Filewicza, .1. Fiszera, K Garlick.ego, S. Gliszczyskiego, J. Gb-
Gbowicza, A. Hirszla, dr J., w. Januszewskiego, E Kopczyskiego, J Kozowskiego,
W. Kruszewskiego, A. Langera, dr. H. Le Bruna. E. hr osia, W. Malinowskiego, AV. Ma-
lanowskiego, T. Narbutta, M. Nestorowieza, K. Niedzielskiego, J. Opchowskiego, St.

Pachnowskiego, A. Pacholczyka, dr. J. Polaka, B. Powierz, dr. T. Poznaskiego, S. Ry-
kowskiego, St Siedleckiego, <i. Srokowskiego, Z. Trzeciaka, W. Wakara, J. Wooszynów-
skiego, T. Wilkoskiego, M. Wodziskiego, Z. Zaremb, F. Zalewskiego, J. Zubko i w innych.

Prenumerata obu pism wynosi i

Roczni* mk. 4 000, w sprzeday detalicznej numer poczony obu pism — 40 mk.
Ogoszenia za wiersz nonparelowy .lub jego miejsce na 1 stronicy ,— 150 mk.

na ostatniej — 100 tuk.

Przedpat na oba pisma przyjmujemy w Biurze Zrzeszenia Samorzdów.
Powiatowych, Warszawa, Paska, w godzinach biurowych, lub prosimy wpaca
bezporednio do miejscowej Pocztowej Kasy Oszczdnoci na No konta 1520
(administracji tygodnika >Samorzdu«.)

Przegld prawa i administracji

we Lwowie ul. Paska nr. 4

pod redakcj prof. Dr. Ernesta Tilla,

prof.Dr.R.Longchamps'a i Józefa Munza

wychodzi bez przerwy od 46 lat (1875)

Czasopismo teoretyczno-prawnicze z do-

datkami z praktyki sdowe] i administra-

cyjnej oraz urzdowym zbiorem ogosze
:-: :-: z rejestru handlowego. :-: :-:

Prenumerata roczna Mp. 2000.
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j
„EKONOMISTA"

J KWARTALNIK POWICONY NAUCE I POTRZEBOM YCIA.

I
Pod redakcj Stefana Dziewulskiego. — Wychodzi od r. 1901.

i Tre kadego tomu stanowi artykuy zasadnicze i rozprawy z dzie-

5 diny teorji i polityki gospodarczej, kroniki, rozbiory i sprawozdania, $
3 oraz materjay do bibljografji i mapy. Oprócz zwykych tomów bie- 9
zcych wyszy tomy specjalne:

W roku 1920 - tom powicony Wszechnicy Wileskiej. 5
W roku 1921 — tom powicony Górnemu lskowi.
Projektowane s w roku przyszym specjalne monografje.

Nakadem „EKONOMISTY" wyszy broszury:
Dziewulski Stefan: „Siy Gospodarcze Pastwa Polskiego."

„ „ „Wyniki Plebiscytu na Górnym lsku." a
Kucharzewski Jan: ,,Zagadnienie Górnego lska.'-

^ Fabierkiewicz W,: „Walka o Górny lsk'* i inne. J
C Prenumerata: Cena za tom podwójny III.- IV. z roku 1921 wynosi mk. 9

750,— Tomy „EKONOMISTY" od roku 1901 do 1919 s do na- J
bycia w administracji po cenie mk. 250,— za tom. Komplety z lat 5
wojny 1914— 1919, w iloci 19 tomów, sprzedawane s po cenie zni- 9
ionej mk. 4000,— zamiast mk. 4750.— . Tomy z roku 1920sprze- 2
dawane s po mk. 40C,— , za tomy z r. 1921 po mk. 650 za tom. <J

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, Jasna 19. — Te. 4664. 2

c

„Viribus Unitis"
j]
Miesicznik w jzyku francuskim, powicony zagad-

Snieniom gospodarczym Europy rodkowo-Wschodniej
wychodzi pod redakcj prof. Krzywickiego.

jj
„Viribus Unitis" dy do wszechstronnego owietlenia

u idei zblienia gospodarczego Pastw
jj

rodkowo-Wschodniej Europy.

u „Viribus Unitis" posiada bogaty dzia kroniki.

}j
„Viribus Unitis" Uczy wród swych wspópracowników

u wybitne siy naukowe polskie i zagra-

li
niczne.

u Cena zeszytu w Polsce 300 mk., — za granic 3 franki,

u Redakcja przy ul. Jasnej 19 — w Instytucie Gospodarstwa

y Spoecznego.
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jedyny w b. Kongresówce tygodnik prawniczy,

który z dniem 1 stycznia 1922 r. rozpoczyna 50 rok

istnienia, wychodzi co sobot pod redakcj HENRYKA

KONICA, adwokata, czonka Komisji Kodyfikacyjnej

:-: i profesora Uniwersytetu Warszawskiego. :-:

Zawiera oprócz artykuów i rozpraw

z zakresu prawa, przegld wiadomoci

aktualnych z dziedziny ycia pastwo-

wego, prawnego i naukowego. Nie-

zalenie od tego, zamieszcza orzecz-

nictwo sdów, komunikaty Rady Adwo-

kackiej, wokandy spraw w sdzie

;-: :-: Najwysem i t. p. :-: :-:

Prenumerata wynosi w Warszawie i na prowincji

rocz. mk. 1800,- pórocz. 900,— kwart. 450,—
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Adres Redakcji i Administracji:

WARSZAWA, Kredytowa nr. 5. Telefon nr. 2161.
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I. Referaty i tezy
na VII. Zjazd prawników i ekonomistów polskich. 1

)

Dr. Adolf Suligowski
Profc.-or Uniwersytetu Warszawskiego

Pose na Sejm *

Wsprawie reformy administracji pastwowej.

Od chwili sformowania rzdu polskiego i rozpoczcia
dziaalnoci wadz pastwowych zauway mona w spoe-
czestwie niezadowolenie z tytuu ingerencji rzdowej
w rónych dziedzinach ycia spoecznego, ingerencji krpuj-
cej swobod pracy, tamujcej prywatn inicjatyw, amicej
energj spoeczn i ograniczajcej bez potrzeby ytie obywa-
telskie, ingerencji, która zdaje si przekracza zadania pa-
stwa i jego organów. Niezadowolenie to ronie i przechodzi

w cig krytyk tego, co wadze rzdowe przedsibior,
w krytyk niepodan, któr naleaoby przeci, lub jej za-

pobiec, o ileby ona nie znajdowaa usprawiedliwienia w bd-
nych zarzdzeniach wadz pastwowych.

Tymczasem z okazji zoonego w lipcu u. r. przez rzd
budetu na rok 1921, przy odbytej w komisji budetowej nad
tyra budetem ogólnej debacie, ujawniy si wady naszego
ustroju administracyjnego, a w szczególnoci nadmierna ilo
wadz i urzdów, a co zatem idzie rozszerzanie przez wadze
pastwowe sfery zada, przekraczajce wszelkie granice, ja-

kie nauka i dowiadczenie narodów przodujcych w cywili-

zacji dla pastwa zakreliy.
Jako wadze rzdowe rewiduj i niepokoj ludzi przy-

noszcych ze wsi produkty do miasta na sprzeda, powstrzy-
muj handel w porze dnia dla publicznoci najkoniecznejszei,

zamykaj apteki w godzinach poudniowych, kiedy one wa-
nie dla cierpicej ludzkoci usilnie pracowa powinny, zabra-
niaj wacicielom sklepów pracowa w tyche godzinach,
chocia chc i mog z korzyci dla siebie i dla ogóu pra-

cowa, wymierzaj kary za to, e kto z dobrej woli pracuje
duej ni 8 godzin, w miejscowociach wielkiego ruchu se-

zonowego zabraniaj sprzedawa bilety kolejowe* bez wia-
dectwa lekarskiego czystoci, zamykaj bez potrzeby istnie-

jce szkoy dentystyczne, skupuj pozostae po tych szkoach
1)Referaty i tezy ekonomiczne bd umieszczone w zeszycie na-

stpnym.
15



224 Dr. Adolf Suligowski

sprzty za olbrzymie sumy z funduszów skarbu, zakadaj
i prowadz pastwow szkole dentystyczn, na której brak

nikt nie narzeka, zakadaj hodowl rolin lekarskich/ wysy-
aj modych ludzi do szkoy nauk politycznych w Paryu
i wydaj na to miljony, gdy istnieje w Warszawie rodzima

i dobrze prowadzona taka szkoa etc, etc, a jednoczenie

waciwych sobie zadafT bardzo czsto nie speniaj i spenia
nic umiej.

Przy bliszej obserwacji okazuje si, e rzd polski

i twórcy jego nie zdali sobie naleycie sprawy z tego, czem
jest pastwo i co ono za pomoc wadz rzdowych spenia
])owinno, za szeroko okrelili zadania pastwowe i formowa-
nym wadzom i urzdom pozwolili wej na drog zbytecz-

nego etatyzmu.
Róne sprawy podejmowane obecnie przez wadze rz-

dowe powinnyby raczej by pozostawione albo organom sa-

morzdów lokalnych, albo te instytucjom spoecznym i ini-

cjatywie prywatnej.
e posiadamy za wiele urzdów, o tern przekonywa cho-

ciaby pobieny rzut oka na organizacje naszego rzdu i na-

szych instytucyj pastwowych.
1. Pierwszym bdem, jaki tu zosta popeniony.

byo otworzenie nadmiernej iloci ministerstw i innych wadz
centralnych kierowniczych.

Kiedy w r. 1918 ówczesna rada regencyjna przystpia do
tworzenia rzdu polskiego, to w dekrecie z dnia 3 stycznia

1918 r. w art. 23 do 30 przewidziaa utworzenie omiu mini-

sterstw, jakoto: ministerstwo spraw wewntrznych, skarbu,

sprawiedliwoci, owiaty i wyzna, rolnictwa i dóbr koron-

nych, (przemysu i handlu, a nadto ministerstwo zdrowia,

opieki spoecznej i ochrony pracy (waciwie pierwotnie usta-

nowione byo ministerstwo opieki spoecznej i ochrony pracy
i dopiero dekretem 'dodatkowym z dnia 4 kwietnia 1917 roku

oddano temu ministerstwu sprawy zdrowia i rozszerzono na-

zw onego), wreszcie ministerstwo aprowizacji, przyczem
w art. 41 zastrzega sobie z chwil przekazania jej przez ów-
czesn wadz okupacyjn innych jeszcze dziedzin otworze-
nie nowych ministerstw. Chodzio tu o ministerstwo spraw
zagranicznych i ministerstwo spraw wojskowych, w braku
których wedle artykuu 20 przy prezydencie ministrów miay
funkcjonowa departament spraw politycznych i komisja
wojskowa. Faktycznie otworzono narazi siedm ministerstw,

bo zamiast ministerstwa aprowizacji zaoono tylko urzd
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aprowizacji przy ministerstwie spraw wewntrznych. Jako.
zaraz przy usuniciu okupacji niemieckiej, dekretem z dn.

26 padziernika 191 N r. otworzono istotnie potrzebne mini-

sterstwa spraw zagranicznych i spraw wojskowych, oraz

przeksztacono urzd aprowizacji na ministerstwo. Z tego wi-

da, e rada regencyjna dziaaa z duym rozmachem, skoro

do szeciu zasadniczych i koniecznych ministerstw dodaa mi-

nisterstwo rolnictwa i dóbr pastwowych oraz ministerstwo

przemysu i handlu, a nadto dodaa dwa ministerstwa nie

wszdzie spotykane, to jest ministerstwo zdrowia publiczne-

go, opieki spoecznej i ochrony pracy oraz ministerstwo apro-

wizacji.

e rada regencyjna dziaaa istotnie z rozmachem moe
nawet nadmiernym, za dowód suy moe ta okoliczno, e
na mocy tego dekretu z dn. 26 padziernika 1918 r. otworzya
jedenaste ministerstwo komunikacji, wydzieliwszy sprawy

munikacyjne z ministerstwa przemysu i handlu, a w cztery

dni póniej osobnym dekretem z dnia 30 padziernika 1918 r.

z utworzonego w kwietniu tego roku ministerstwa zdrowia
publicznego, opieki spoecznej i ochrony pracy wydzielia
zdrowie publiczne i powoaa do ycia jeszcze dwunaste mi-

nisterstwo zdrowia publicznego i opieki spoecznej obok mi-

nisterstwa pracy'. Zatem na zasadzie tych dwóch dekretów
dodano dwa nowe ministerstwa. Zdawaoby si, e pootworzo-
no a nadto wadz naczelnych i e na dwunastu minister-

stwach mona byo poprzesta.

Tymczasem po upadku rady regencyjnej na zasadzie de-*
kretów naczelnika pastwa z dn. 5 grudnia 1918 r. i 16 stycz-
nia 1919 r. powstay bez istotnej potrzeby ministerstwo kul-

tury i sztuki i ministerstwo robót publicznych, co podnioso
liczb ministerstw do czternastu.

Niedo na tern, w dwa tygodnie póniej naczelnik pa-
stwa dekretem z dn. 30 stycznia 1919 r. powoa do ycia na
prawach ministerstwa gówny urzd likwidacyjny, celem
ustalenia strat spowodowanych przez wojn i rozrachunków

.

co mogo by zaatwione za pomoc stosownego wydziau
przy ministerstwie spraw zagranicznych, a dekretem z dn. 5

lutego 1919 r. powoa do ycia, równie bez istotnej potrzeby
ministerstwo poczt i telegrafów. Tym sposobem ilo mini-
sterstw wzrosa do pitnastu, a z dodaniem gównego urzdu
likwidacyjnego do szesnastu.

Jednake na tern sie nie skoczyo. Gdy Sejm w lutym
1919 r. rozpocz swoje prace, rozmach udzieli si Sejmowi
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i kiedy w polowie 191° r. przyjta zostaa jednym gosem
wikszoci reforma rolna, wnet potem ustaw z dnia 22 lipca

1919 r. Sejm dla jej wykonania uchwali na prawach minister-

stwa gówny urzd ziemski, chocia z natury rzeczy wyko-
nanie reformy rolnej naley do ministerstwa rolnictwa i nie

byo powodu do tworzenia specjalnego dla tej sprawy rów-
nego ministerstwu urzdu.

Z chwil przyczenia dzielnicy popruskiej powstao na

mocy ustawy sejmowej z dn. ] sierpnia 1919 r. ministerstwo

tei dzielnicy z szerokiemi atrymcjami dla zarzdu tej dziel-

nic, a nadto przybya na prawach równych ministerstwu naj-

wysza kontrola pastwa, której konieczno zreszt w ustro-

ju administracyjnym nie moe podlega wtpliwoci.
W wyniku posiadamy aparat pastwowy, zoony z 1(>

ministerstw, dwóch urzdów gównych i kontroli pastwowej,
co daje razem 19 cia naczelnych kierowniczych.

Doda trzeba, e przy rozpatrywaniu w r. 1920 w komisji

prawniczej kwestji lichwy rzucono myl podniesienia wy-
dziau walki z lichw i spekulacj, otworzonego w r. 191

8

przez ministerstwo aprowizacji do godnoci samodzielnego
gównego urzejdu. Na szczcie myl ta znalaza urzeczywist-
nienie w formie cokolwiek cienionej, a mianowicie Sejm
w ustawie z dn. 2 lipca 1920 r. zawotowa gówny urzd do
walki z lichw, ale jako urzd ministerstwa aprowizacji. Po-
mimo takiego ograniczenia urzd ten wraz z okrgowemi
swemi oddziaami wedle budetu na rok 1921 kosztuje Skarb
sto czterdzieci jeden i pó milionów rocznie; nie przynoszc
wcale tego poytku, jakiego si po nim spodziewano.

2. Drugim bdem przy ukadaniu aparatu pastwo-
wego byo powierzenie w art. 19 dekretu z dn. 3 stycznia
1918 r. wewntrznej organizacji ministerstw oraz wadz ka-
dego zakresu zaproszonym ministrom, z których kady
w swoim zakresie nietylko organizowa ministerstwo,' ale ot-

wiera wedle swego widzimisi wadze podlege sobie po wo-
jewództwach i powiatach. Ówczesna rada regencyjna nie

zastrzega udziau w tej organizacji ani radzie ministrów, ani

nawet sobie.

Ministerstwa powstaway jak grzyby po deszczu, ale

w odnonych dekretach o sposobie formowania biur i urzdów
nie byo mowy, Nie przewidziano te nigdzie, o ile który mi-
nister ma prawo i powinien otwiera urzdy wasne okrgo-
we i powiatowe.
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I stao si. e niektóre ministerstwa, a zwaszcza mini-

sterstwa najmniej potrzebne, zaczy otwiera podlegle so-

bie organy prowincjonalne, wytwarzajc ze swoich' mini-

sterstw aparaty ponacl wszelka potrzeb szerokie i rozga-
zione.

Doszo do tego. e w niektórych miastach powiatowych

co kilka domów spotyka si szyld jakiego urzdu pastwo-
wego, a to niezalenie od starostwu, od urzdu skarbowego
i od organów samorzdu miejscowego. Siedz tam wszdzie
wiksze lub mniejsze gromadki urzdników, o których si
gono mówi, e nie maja co robi.

Jednake te wszystkie urzdy pochaniaj niesychanie

wielkie miliony i przyczynaj si powanie do zachwiania

równowagi budetowej.
Obok wojewódzkich wydziaów pracy i obok lokalnych

inspekcyj pracy posiadamy jeszcze specjalne urzdy lokalne

porednictwa pracy, które kosztuj M miljonów, i urzd emi-

gracyjny, który kosztuje 622 miljony rocznie. Obok rónych
urzdów prowincjonalnych rolnych oraz zarzdów lenych,
nalecych do ministerstwa rolnictwa, mamy jeszcze specjalne

urzdy okrgowe ziemskie, podlege gównemu urzdowi
ziemskiemu, które kosztuj 353 miljony, i szereg dodatkowych
innych urzdów, które doprowadzaj budet gównego urzdu
ziemskiego do miljarda i stu miljonów, a ministerstwa rolnic-

twa do omiu miljardów 150 miljonów rocznie.

Bd ten powtórzony zosta w zoonym niedawno Sej-

mowi przez ministra spraw wewntrznych Skulskiego z upo-
wanienia rady ministrów projekcie ustawy o zakresie dzia-

ania wadz naczelnych. W aft. 3 tego projektu przy okrele-
niu wadzy ministrów wyranie powiedziano, e do ministra

naley nietylko kierownictw o podleglemi mu wadzami i urz-
dami oraz nadzór nad niemi, ale i organizowanie takowych.
Niepodobna zamilcze, e projekt ten akceptuje bez zastrzee
istniejce liczne ministerstwa i urzdy gówne, a nadto bez-

krytycznie ustala zakresy ich wadzy, wkraczajce w dzie-

dziny ycia spoecznego prywatnego. Gdyby podobny projekt
Sejm przyj, utrwaliby etatyzm bez jakiejkolwiek miary.

3. W nastpstwie tego dowolnego i bezpanowego
tworzenia urzdów przysza rozrzutno i marno-
t r a w st w ó grosza p u b 1 i c z n e g o. Urzdy posiadaj
nieraz nadmierne wyposaenie, które potrzebami urzdu zgoa
nie daj si usprawiedliwi. W maju r. b. ujawniono na forum
sejmowem naduywanie przez róne urzdy samochodów.
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Wiadomo ju, e dr. Janiszewski, pierwszy z kolei minister

zdrowia, naby dla swego ministerstwa 300 samochodów i 400

muów. Wiadomo te, e kady lekarz powiatowy posiada sa-

mochód, a w niektórych powiatach lekarz powiatowy np.

w Rypinie rozporzdza dwoma samochodami.

Budet na r. 1921 ujawni te naduycia z komi. Kady
starosta posiada konie, nieraz po kilka par, w Rypinie np. a
7 par, a z okazji koni trzeba trzyma odpowiednia ilo furma-
nów, najmowa odpowiednia ilo ubikacyj i nabywa odpo-
wiednia ilo wehikuów. Jako znajduje si tam nabyte m
pienidze skarbowe pikne lando, w którem starosta z ona
rozjeda po okolicy i skada wizyty. Kady inynier powia-
towy ma par koni, a jego pomocnik konduktor drogowy jed-

nego konia. I nie dziw. e budet roczny utrzymania starostw

dosiga bez maa miljarda marek.

W okrgowych dyrekcjach robót publicznych bywa po
12 inynierów, a roboty jest na dwóch, a niezalenie od tego

te dyrekcje utrzymuj po powiatach po 2 inynierów i 4 do 5

techników dla utrzymania dozoru nad szosami.

Utrzymywane te s nadmierne delegacje, zwaszcza
w ministerstwach spraw wojskowych i zagranicznych, które
równie pochaniaj niesychane sumy. (idzie wystarczyoby
delegowa jednego, tam si deleguje trzech, a gdzie wystar-
czaoby delegow a trzech, tam si deleguje szeciu albo dzie-

siciu.

W niejakim z tern zw izku pozostaj nadmierne fundusz!
dyspozycyjne oraz nadmierne sumy na wydatki nieprzewi-
dziane, jakie do budetu pastwowego s wstawiane. Tak np.

w budecie ministerstwa spraw zagranicznych fundusz dyspo-
zycyjny wynosi miljard i 200 miljonów. bez jakiegokolwiek
usprawiedliwienia. W budecie ministerstwa spraw wojsko-
wych spotykamy w rubryce pod nazw wydatki nieprzewi-
dziane miljard i 550 milionów, a dalej w tyme budecie fun-

dusz dyspozycyjny 450 miljonów, przedstawicielstwo zagra-
niczne ze strony wojskowoci 702 miljony, podróe za i trans-
porty miljard i 850 miljonów , równie bez jakiegokolwiek
usprawiedliwienia. W budecie ministerstwa rolnictwa figu-

ruje rubryka pomoc rolna, która ma kosztowa w cigu jed-
nego roku 5 miljardów i 54 miljony, z czego na pomoc w go-
tówce i w naturze ma by wydane .-I miljardy. niezalenie
za od tego na pokrycie rónicy wartoci zboa siewnego za-
kupionego zagranic wyznacza si miljard.
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W budecie znowu ministerstwa handlu i przemysu pod

nazw dopaty do cen wgla figuruje wydatek 6 miliardów

571 milionów.

W budecie ministerstwa aprowizacji dopaty aprowi-

zacyjne w kopalniach wgla i w przemyle naftowym wyno-
sz 3 miliardy 62 miliony, a fundusz specjalny miljard 450

miljonów.
W budecie ministerstwa robót publicznych figuruje po-

zycja 3 miliardy 885 miljonów na zakup materiaów budowla-

nych, chocia buduje si, jak to wida z budetu, b. mao.
Gdybymy zsumowali wszystkie pozycje nieokrelone

bliej i noszce charakter wydatków dyspozycyjnych lub nie-

przewidzianych, otrzymalibymy sum zatrwaajco wielk.

Kilka tych przykadów wystarcza dla zobrazowania stosun-

- ków. W dobrze zorganizowanem pastwie ilo i jako urz-
dów, jako te ich etaty opiera si musz na ustawach, za-

twierdzonych przez wadz prawodawcz. Tymczasem u nas

róne urzdy po ministerstwach oraz wadze im podlege po-

wstay bez ustawowego uzasadnienia, na mocy samowolnych
rozporzdze ministrów i szefów rónych oddziaów. Podob-
nie rzecz si ma z wydatkami.

I to stanowi trzeci wad naszego ustroju administra-

cyjnego. .

4. Czwart z a w a d , pozostajc w cisym
zwizku z wyliczonemi trzema wadami, stanowi chorobliwy

etatyzm, o jakim jest mowa na pocztku tego wniosku.

Otó zachodzi potrzeba cisej i dokadnej rewizji caego
aparatu pastwowego. Otworzona z inicjatywy ministerstwa

skarbu komisja oszczdnociowa i komisja organizacyjna przy
radzie ministrów nie wystarczaj i nie przyniosy odpowied-
niego skutku. Wadze rzdowe nie s zdolne same przeprowa-
dzi reformy, do tego potrzebne jest ciao specjalne, niezale-
ne od wadz rzdowych, a mianowicie potrzebna jest specjalna

komisja sejmowa, której wnioski ulegn rozpoznaniu Sejmu
dla nadania im ustawodawczego uzasadnienia. Chodzi nietylko

a zmniejszenie liczby urzdników, nietylko o usuniecie praco-
witych próniaków, naley machin pastwow gruntownie
zreformowa i przerobi. Oszczdnoci przyjd, urzdnicy
niepotrzebni znikn jako wynik reformy dokonanej na wielk
skal, reformy zasadniczej, przedsiwzitej dla dobra pastwa
z myl o podniesieniu energii spoecznej, o podniesieniu wy-
twórczoci na wszelkich polach, o pobudzeniu spoeczestwa
do wytenia wszystkich si na poytek kraju, przy zdjciu
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z wadz pastwowych rónych robót i prac, ktpremi przez

bdne pojmowanie zadania pastwowego zostay one ob-

cione.
Bez szkody, a nawet z poytkiem dla kraju mog i po-

winny by skasowane cztery, a nawet pi ministerstw, przy

wcieleniu ich agend po odpowiedniej rewizji onych do pozo-

staych ministerstw. Wcieli naley ministerstwo kultury

i sztuki do owiaty, ministerstwo zdrowia do spraw wewntrz-
nych, ministerstwo aprowizacji podobnie, mnisterstwo opieki

spoecznej podobnie, ministerstwo poczt i telegrafów monaby
poczy z ministerstwem kolei w jedn cao. Równieby
naleao gówny urzd likwidacyjny wcieli jako wydzia do

ministerstwa spraw zagranicznych.

Rozumie si samo przez si, e wypadaoby wspóczenie
kasowa niektóre niepotrzebne przy ministerstwach urzdy
i powierzy ich zadania organizacjom samorzdowym lub in-

stytucjom spoecznym, a co waniejsza wypadaoby znie
liczne urzdy okrgowe i powiatowe, zastpujc je odpowied-

nimi referentami przy starostwach.

Istniejca sejmowa komisja administracyjna zarzucona

ogromn iloci spraw i ustaw biecych nie moe by ob-

ciona tern zadaniem. Dla przygotowania i przeprowadzenia

prdkiego podobnej reformy, potrzeba p o w o a

specjaln dla tej reformy komisj.
Zmiany takie mogyby wpyn dodatnio na budet pa-

stwowy, zmniejszajc znakomicie wydatki, a porednio przy-

czyniyby si do zagodzenia tej wielkiej bolczki, jakq jest

wzmagajca si coraz bardziej katastrofa walutowa.

Z tych powodów wskazanem jest wysadzi sejmow
specjaln komisj dla reformy administracji pastwowej,
a w szczególnoci dla zrewidowania wspomnianego powyej
dekretu z dn. 3 stycznia 1918 roku oraz wszystkich dalszych
dekretów, na zasad'zie których otwierane byy ministerstwa
i gówne urzdy ziemski i likwidacyjny, a tern samem dla zre-

widowania obecnego aparatu wadz rzdowych i dla zapropo-
nowania odpowiedniej reformy oraz dla ustalenia iloci urz-
dów i ich etatów.

Komisja ta rozpocz winna swoj prac bezzwocznie
i przedstawi projekty odpowiednich zmian pod decyzj ple-

num sejmowego. Komisja skada si winna z 24 osób wyzna-
czonych przez Sejm na przedstawienie ugrupowa i klubów
sejmowych. Przewodniczy winien Marszaek lub wybrany
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przez komisj zastpca. Do uUziau w pracach komisji winny
by zapraszane ministerstwa i gówne urzdy, dla zapew-
nienia gtosu kademu ministerstwu i kademu urzdowi gó-
wnemu przy "debatach nad ich organizacj. Zaproszenie pre-

zesa rady ministrów oraz ministra skarbu i ministra spraw
wewntrznych w adnym razie nie moe by zaniodbane. re-

sorty te winny otrzyma zaproszenie na Wszystkie posiedze-
nia komisii.



Dr. Kazimierz Wadysaw Kumaniecki

Profesor Uniwersytetu Jagielloski'

Centralizm i decentralizacja.

Na podstawie zasad, przyjtych przez konstytucj mar-
cowa, a opartych na systemie realnym, oraz na- zasadach de-

centralizacji i zespolenia wadz, da si zbudowa taki ustroi

administracyjny, który stworzeniem wzajemnej kontroli i rów-
nowagi oraz sprztniciem organów pastwowych z przed-
stawicielami ludnoci we wspólnem dziaaniu administracyj-

nem i pod wspóln odpowiedzialnoci bdzie w stanie zapew-
ni pastwu polskiemu normalny rozwój i da mu wewntrz-
n sil, a przez to take wzmocni jego stanowisko na ze-

wntrz.

W tym celu uwaam za konieczne:

1) aby opracowano niezwocznie projekty ustaw o ustro-

ju pastwowych wadz administracyjnych, o samorzdzie
gminnym, powiatowym i wojewódzkim, tudzie o sdownic-
twie administracyjnem, a to w taki sposób, by stanowiy one
dla siebie jednolit cao;

2) aby w tych projektach i w uchwalonych ich podsta-
\\ ie ustawach zapewniono stworzenie rzdu jednolitego, spr-
ystego i sprawiedliwego; da si to osign na zasadzie
wspópracy, wzajemnej kontroli i równowagi pastwowych
wadz administracyjnych i organów samorzdowy cli pod kon-
trol sdów administracyjnych, a to w taki sposób, by stanow-
cza przewaga jednych czynników nad drugimi bya wykluczo-
na, a kontrola dziaaa zapobiegawczo, nie hamujc biecej
administracji publicznej i nie osabiajc autorytetu jej piastu-

nów, lecz utrzymujc ich w granicach praworzdnoci;
3) aby jednostkom powszechnego samorzdu terytorial-

nego zapewniono samodzielno gospodarcz i finansow, po-
trzebn do spenienia spoczywajcych na nich zada;

4) aby samorzd mniejszoci narodowociowych wpro-
wadzono dla takich mniejszoci, które reprezentuj w danym
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okrgu ojdpowiedn si ludnociow i gospodarcz i z tem za-

strzeeniem, e wskazanem jest ograniczenie tworzenia ta-

kich zwizków tylko do obrbu województw samorzdowych:
ustrój takich zwizków samorzdowych nie powinien rozlu-
nia spoistoci tej jednostki samorzdu powszechnego, w ob-

rbie której powstanie, ani te osabia jej zdolnoci do spe-
nienia spoczywajcych na niej zada;

5) aby ze wzgldu na to, e konstytucja wysza poza
ramy powszechnego samorzdu terytorialnego, wprowadza-
jc postanowienia o samorzdzie religijnym i gospodarczym,
utrzymano istniejce dotd na ziemiach Pastwa Polskiego
samorzdowe zwizki zawodów wolnych o charakterze obo-
wizkowym, organizujc je na jednolitych podstawach i roz-

szerzajc je na cae pastwo, a to ze wzgldu na to. e naley
w nich widzie jednostki samorzdu zawodowego, który nie

mieci si w zakresie przepisów konstytucji marcowej, ustala-

jcych zasady urzdzenia samorzdu.



Dr. Antoni Peretiatkowicz.

Profesor Uniwersytetu Poznaskiego

Rada Stanu w Polsce.

% Wród rónych kierunków dziaalnoci modego pastwa
polskiego jednym z najsabszych jest administracja pastwowa.
Jest to prawda banalna, wszystkim dostatecznie znana, podob-

nie jak znane s róne powody tego stanu ujemnego, zwizane
z brakiem ludzi fachowych i z sytuacj finansow urzdni-

ków pastwowych.
Istniej jednak jeszcze dwie inne przyczyny sabej ad-

ministracji pastwowej, przyczyny mao znane i niedostatecz-

nie podkrelane, a mianowicie: 1) wadliwo ustaw admini-

stracyjnych, 2) brak jednolitego sdownictwa administracyj-

nego.

Ustawy administracyjne, uchwalane przez nasz Sejm s
tak wadliwe pod wzgldem treci i formy, e wywouj susz-
n krytyk w sferach prawniczych. Nie tylko zawieraj liczne

niekonsekwencje i sprzecznoci, ale przytem obejmuj róne
przepisy, które s niewykonalne, które nie mog by wcale
zastosowane w yciu. Co gorsza, istniej sprzecznoci nie

tylko pomidzy poszczególnemi przepisami jednej ustawy, ale

równie -pomidzy poszczególnemi ustawami. Wynika to std,
i Sejm posiada znikom ilo si fachowych, a poszczególne

Ministerstwa przedkadajc projekty ustaw, nie zajmuj si
ich stosunkiem do innych ustaw, wchodzcych w sfer innego
Ministerstwa. Niema dzisiaj adnego czynnika, któryby repre-

zentowa plan ogólny i dba o jednolito naszego ustawodaw-
stwa administracyjnego.

Brak jednolitego sdownictwa administracyjnego jest

drugim czynnikiem wpywajcym ujemnie na legalno i po-

prawno administracji pastwowej.
Na terenie Kongresówki i Ziem Wschodnich, a wic

w przewanej czci Polski niema wcale sadów administracyj-
nych. W Wielkopolsce i Maopolsce istnieje sadownictwo ad-
ministracyjne, jednake nie majc adnego kontaktu z sob,
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nic moe wpywa na jednolito administracji pastwowej.

Brak ten jest tern dotkliwszy, e polskie ustawy administra-

cyjne, wobec sabej ich redakcji, wywouj interpretacje naj-

rozmaitsze i niema dzisiaj w Polsce czynnika, któryby móg
ustali jednolito w pojmowaniu i stosowaniu ustaw zazna-

czonych.
Zaradzi brakom powyszym mogoby utworzenie

w Polsce instytucji Rady Stanu, na wzór francuskiego

Conseil d'Etat. Francuska Rada Stanu, utworzona jeszcze

przez Napoleona I, odgrywa rol niezwykle donios i nie-

zwykle dodatnia w pastwowoci francuskiej. Jest to zgro-

madzenie wytrawnych prawników, którzy wspódziaaj
z rzdem i parlamentem w rozwizywaniu najwaniejszych
problemów administracji ogólnej. Rada Stanu nie posiada ad-
nej wadzy rzdowej. Wyraa jedynie bezstronn i kom-
petentn opinj o projektach ustawowych, które jej zo-

stan przedoone przez Izb poselsk, Senat lub przez Rzd.
Rada Stanu wypowiada równie opinj co do rozporzdze
administracyjnych, projektów dekretów oraz co do wszyst-

kich spraw, które jej zostan przedoone przez Prezydenta
Republiki lub ministrów. Drug wan funkcj Rady Stanu jest

s d o w n i c t w o administracyjne, które stoi we
Francji najwyej ze wszystkich krajów. Rada Stanu moe
uniewani rozporzdzenia wadz administracyjnych z powo-
du przekroczenia kompetencji. Ma prawo interpretacji rozpo-

rzdze administracyjnych. Jest instancj odwoawcz od
orzecze Rad Prefektury. Jest instancj kasacyjn w stosun-

ku do orzecze niszych sdów administracyjnych i t. d.

Instytucja Rady Stanu jest zgodna z tradycjami polskiemi.
W Ksistwie Warszawskiem Rada Stanu bya jedn z najwa-
niejszych wadz w pastwie. Istniaa równie w Królestwie
Polskiem, jakkolwiek o atrybucjach szczuplejszych.

Przewiduj zarzut przeciwko temu projektowi. Powie-
dz: Znowu nowy urzd? Nowi urzdnicy? Nowe wydatki
pastwowe?

Bynajmniej. Instytucja Rady Stanu przyczynia si do
zmniejszenia iloci urzdników i do lepszego ich doboru. Funk-
cje bowiem speniane przez Rad Stanu s obecnie i byyby
w przyszoci speniane nie przez jeden, lecz przez kilka urz-
dów z odpowiedni iloci szefów, naczelników, radców i t. d.

Dla sdownictwa administracyjnego przewiduje nasza konsty-
tucja osobny Trybuna Administracyjny. Do rozstrzygania
sporów o waciwo midzy wadzami administracyjnemi
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a sdami ma by powoany wedug konstytucji osobny Try-
buna kompetencyjny. Dla rozpatrywania projektów ustawo-
dawczych istnieje przy Prezydjum Rady Ministrów specjalny

Departament legislacyjny.

Czy nie byoby rzecz waciwsz i praktyczniejsz po-
czenie tych wszystkich funkcyj w jednej instytucji Rady
Stanu? Czy nie byoby wrskazane powoanie do tej instytucji

wybitnych prawników, bezstronnych i bezpartyjnych, znaw-
ców prawa administracyjnego, którzyby mogli podnie po-
ziom naszej administracji pastwowej i przyczyni si do jej

jednolitoci? Sdz, e naleaoby kompetencje polskiej Rady
Stanu rozszerzy w stosunku do francuskiego Conseil d'Etat

i zbliy do kompetencji Rady Stanu w Ksistwie Warszaw-
skiem. Obok sdownictwa administracyjnego powinna Rada
Stanu mie mono przygotowywania projektów ustawodaw-
czych dla Sejmu i Rzdu. Powinna równie by sdem dyscy-
plinarnym najwyszej instancji w sprawach wytoczonych
urzdnikom administracyjnym. Powinna wreszcie sprawowa
sdownictwo kompetencyjne (z udziaem sdziów. Sdu Naj-
wyszego).

Oparlimy nasz konstytucj na wzorze francuskim. Po-
winnimy std wycign konsekwencje take w innych kie-

runkach. A nie zapominajmy, e ze wszystkich instytucyj po-
litycznych francuskich najlepiej funkcjonujc w yciu oka-
zaa si Rada Stanu.



Wodzimierz Wakar.

Zasady organizacji samorzdowej.

T y tul I. O b s z a r.

1. Celem ujednostajnienia ustroju administracyjnego

Rzeczypospolitej ustanowione by winny jednolicie na caym
obszarze jej, — ze wzgldów prostoty organizacyjnej i oszcz-
dnoci pastwowe), trzy stopnie administracji wewntrznej.

2. Gromada b. Kongresówki i kresów oraz gmina b.

dzielnic austriackiej i pruskiej, jako naturalne skupienie wios-
kowe ludnoci, powinna byl zachowana jako najniszy sto-

pie samorzdu pod nazw gromady.
3. Zamiast obecnej gminy zbiorowej byej Kongresów-

ki i kresów oraz wielkiego powiatu wprowadzona by winna
jednostka o wielkoci poredniej, odpowiadajcej mniej wi-
cej okrgowi sdu pokoju w b. Kongresówce, pod nazw
okrgu.

4. Województwo eelem zblienia do ludnoci powinno
by zasadniczo zmniejszone.

5. W ustaleniu granic okrgu oraz województw naley
mie na wzgldzie skupienie pierwszych dokoa drobniejszych
centrów targowych (miasteczek), drugich dokoa miast sto-

sunkowo znaczniejszych oraz obejmowanie przez nie obsza-
rów jednolitych pod wzgldem prawnym, narodowociowym
i gospodarczym.

6. Podzia administracyjny ogólny powinien by cile
uzgodniony z innemi podziaami terytorjalnemi pastwa, jak

sdowym, szkolnym, kocielnym etc.

7. Zmiany w podziale administracyjnym powinny by
decydowane na podstawie opinji zainteresowanych jednostek
samorzdowych.

T y t u 1 II. Obywatel e.

8. Celem ustalenia bliszego zwizku ludnoci z jed-

nostkami administracyjnemi powinno by wprowadzone poj-
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cie staego na terenie ich obywatelstwa, przywizanego do

okrgu.
9. Pojcie staego obywatelstwa w okrgach nie moe

utrudnia zmiany jego na podstawie ustawowego cenzusu za-

mieszkania i zatrudnienia, wzgl. rodków utrzymania.

10. Z pojciem obywatelstwa w okrgach zwizane s
prawa do udziau w zarzdzie gromad, okrgiem i woje-
wództwem, do korzystania z ich majtku i urzdze a w po-

trzebie i pomocy ich i opieki, oraz obowizki wykonywania
na rzecz ich nakazanych wiadcze i piastowania stanowisk
v. wyboru.

11. W okrgach i województwach Rzeczypospolitej,

posiadajcych licznych obywateli odrbnych narodowoci, j-
zyk ich winien by uwzgldniony w urzdowaniu.

T y t u \ III. Ko m p e t e n c j a.

12. Gromadzie, okrgowi i województwu powierzone
by winno sprawowanie administracji wewntrznej Rzecz y-

pospolitej w zakresie potrzeb lokalnych oraz tych ogólno-

pastwowych, które wymagaj do zaatwienia cisego wspó-
dziaania bezporedniego ludnoci miejscowej.

13. W szczególnoci do kompetencji samorzdowej na-

lee powinny sprawy gospodarstwa narodowego, jak rolni-

ctwa, aprowizacji, reformy agrarnej, odbudowy i robót pu-

blicznych, opieki spoecznej, zdrowia, owiaty, komunikacji lo-

kalnej i policji z wyjtkiem zada natury ogólnej, wyranie
przez Sejm dla administracji pastwowej zastrzeonych.

14. Sejmikom wojewódzkim przysugiwa winno
w przewanej czci kompetencji samorzdowej prawo wy-
dawania ustaw szczegóowych w rozwiniciu ustaw ramo-

ch pastwa oraz rozporzdze wykonawczych.
15. W szczególnoci samorzdowi przysugiwa winno

szerokie prawo wydawania ustaw podatkowych.

16. Pozatern pastwo swój zakres dziaania, gdy ma
charakter terytorialny (zarzd skarbowy, dóbr pastwa etc.)

wykonywa winno za porednictwem administracji samorz-
dowej.

17. Prawa powysze (§§ 12—16) powinny by okre-
lone przez ustaw pastwow o mocy konstytucyjnej.

18. Zakres zada administracyjnych gromady, okrgu
a województwa powinien by podzielony pomidzy niemi

w ten sposób, e podstawowe ich czci wykonywa okrg,
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gdy województwo szczególnie zawie i wytworne, gromada
za sama najprostsze i pomocnicze.

19. W odrónieniu od dzisiejszego ogólnikowego i ana-
logicznego okrelenia kompetencji stopni poszczególnych sa-

morzdu powinna by ona dla gromady, okrgu a wojewódz-
twa cile okrelona i odgraniczona.

20. cilejszy podzia kompetencji pomidzy stopnie

samorzdu powinien by pozostawiony ich wewntrz kadego
województwa porozumieniu.

21. ' Tytuem przykadu, — policja budowlana i ognio-

wa, wychowanie przedszkolne, drogi gruntowe powinny sta-

nowi trosk gromady; policja bezpieczestwa, opieka nad
ubogimi, szkolnictwo pocztkowe, sprawy gospodarstwa
wiejskiego — zadania okrgu; sJuba zdrowia, szkolnictwo
specjalne i wysze oraz komunikacja — kompetencj woje-
wództwa. •

22. Samorzd grup zawodowych (izby rolnicze, pracy
etc.) powinien by organizacyjnie zwizany z samorzdem
ogólnym i jemu podporzdkowany.

Tytu IV. O r g a n i z a ej a wadz.
23. W swoim zakresie dziaania administracja samo-

rzdowa Rzeczypospolitej zosta powinna przez to samo aii-

ministracj pastwow.
24. Ustawa ogólnotpastwowa organizacji wadz samo-

rzdowych powinna nakazywa jedynie ogólne ramy ustroju

stopni poszczególnych zarzdu lokalnego, szczegóy za jego
powinny by ustanawiane przez odnone ciaa uchwaodaw-
cze samorzdu na miejscu w zalenoci od potrzeb lokalnych,
poziomu kultury oraz od rozwoju wasnej ich myli organi-
zacyjnej.

25. Wzgldem gromady prawodawstwo ogólnopa-
stwowe powinno ustali, e organem jej uchwalajcym bud-
et jest zebranie wszystkich penoletnich obywateli pci oboj-
ga oraz, e przedstawicielem jej wadzy wykonawczej jest

sotys z wyboru zebrania.

26. Organem uchwalajcym okrgu powinna by rada
'

okrgowa z wyboru na okres trzyletni przez poszczególne
zebrania gromadzkie w stosunku do ludnoci okrelonym
w ten sposób, aeby ilo czonków nie przewyszaa ustawo-
wego maximum, a kada gromada bya reprezentowana. Ra-
dzie powinno przysugiwa prawo kooptacji czonków z go-
sem doradczym.
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Zarzd okrgu, wybierany przez rad, skada si wi-
nien najmniej z piciu osób w czem z wójta, podwójciego i se-
kretarza.

Dla spraw szkolnych okrgu wybierana by winna ko-
misja wykonawcza w polowie z czonków rady, w poowie
przez nauczycielstwo miejscowe.

Kady okrg mie winien izb rolnicz z wyboru rolni-

ków do spraw serwitutów, komasacji, reformy agrarnej i mel-
ioracji rolnych oraz hodowlanych.

Po jednym delegacie izby rolniczej oraz komisji szkol-
nej wej powinno w skad zarzdu okrgowego.

27. Organ uchwalajcy województwa mie winien na-
zw sejmiku.

Pierwszy sejmik kadego województwa utworzy nale-
y z wyboru rad okrgowych, by ustali ustrój wojewódzki,
który po przyjciu przez wikszo rad okrgowych podlega
zatwierdzeniu Sejmu.

Ustrój ten powinien przewidywa kolegjaln wadz
wykonawcz z wyboru, na czele której sta winien woje-
woda, mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej z po-
ród kandydatów sejmiku.

Tytu V. Nadzór pastwa.
28. Ustawy powinny cile okreli sposoby nadzoru

wadz centralnych nad dziaalnoci samorzdu, wypadki in-
terwencji ich cile okreli oraz odpowiedzialno samorz-
du uj w normy.



Dr. Amon Weresiczyski.

Centralizm a Samorzd Wojewódzki.

I. Przewidziana w Art. 66 Konstytucji zasada dekoncen-
tracji w administracji pastwowej oznacza tego rodzaju
organizacje pastwowych wadz wykonawczych,
w którejby ministerstwa skupiay tylko naczelne zada-
nia kierownicze i nadzorcze, przy równoczesnem poru-
czeniu peni zada administracyjnych podlegym im
organom.

II. Tak pojta zasada dekoncentracji nie jest równoznacz-
na z decentralizacja, nie wyklucza istnienia zatem cen-
tralizmu w pastwie.

Ul. Ten centralizm pastwowy, wedug widocznych ten-

dencyj i istniejcych, czy projektowanych ustaw, po-
lega na skupieniu pastwowej wadzy administracyj-
nej gównie w rku organów administracyjnych II in-

stancji (wojewodów), a czciowo i I instancji (staro-

stów).

IV. Widoczne jest zatem zamierzenie pastwa unikania
wzorów dawnej Rosji, gdzie panowaa zasada koncen-
tracji, a natomiast oparcia sic na wzorach francuskich,
polegajcych na centralizacji wadzy pastwowej w re-
ku prefektów departamentów.

V. Ze wzgldu na zasadniczo odmienne warunki narodo-
wociowe, wyznaniowe, owiatowe, gospodarcze i spo-
eczne w poszczególnych czciach pastwa, oraz na
róne podstawy stosunków administracyjnych, jest ko-
nieczne dopuszczenie samorzdu wojewódzkiego
w do szerokiej mierze.

VI. Z tych samych powodów (pod V przytoczonych) jest

niezbdn take dekoncentracja wadzy ustawodawczej
przez przeniesienie jej, w znaczniejszym zakresie, na
ciaa uchwalajce samorzdu wojewódzkiego. Mjimo
zatem braku okrelenia w Konstytucji tego ustawo-
dawstwa waciwa nazw „ autonomii"', autonomia te-
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rytorjana zwizków samorzdu wojewódzkiego znaj-

dzie w Polsce szersze zastosowanie, przy poczeniu
jej w niektórych przynajmniej województwach z auto-

nomi narodowociow, a ewentualnie i wyznaniow.
VII. Ta ar.lonomja wojewódzka znajdzie nietylko zastoso-

wanie w dziedzinie administracji, kultury i gospodar-
stwa — jak okrela Artyku 3 Konstytucji — lecz take
w dziedzinie spraw spoecznych, wr myl artykuu
110 Konstytucji.

VIII. Pogodzenie tak szerokiej autonomji wojewódzkiej z een-

tralistycznemi zaoeniem i potrzebami pastwa da
si uzyska przez wprowadzenie zasady, e ustawo-
dawstwo autonomiczne winno si obraca w granicach

pastwowych ustaw ramowych — przy zastrzeeniu
wojewodzie prawa zawieszania uchwa, przekraczaj-
cych zakres ustawodawstwa autonomicznego — oraz

e zastrzee si prawo zatwierdzenia ustaw autono-

micznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej — na

wniosek rady ministrów.

IX. Pogodzenie za szerszego samorzdu wojewódzkiego
z centralizmem pastwowym osignie si przez tego

rodzaju zespolenie — po myli Art. 67 Konstytucji —
wadzy pastwowej z organami samorzdowymi, w któ-

remby nietylko wojewoda przewodniczy obieralnym
radom wojewódzkim, lecz skupia zarazem w swym
rku wykonywanie wszelkich uchwa cia samorzdo-
wych (sejmiku i rady wojewódzkiej), co w nastpstwie
czynioby zbdnem tworzenie oddzielnego aparatu

urzdniczego dla samorzdu wojewódzkiego.

X. Tak skonstruowany samorzd wojewódzki bdzie róny
tak od typu austriackiego, czy pruskiego; bdzie on
inicgraln czci administracji pastwowej. W takiej

konstrukcji stosunku wadz pastwowych do samorz-
du nie ma racji rozrónianie zakresu wasnego od za-

kresu poruczonego.

XI. W powyszej konstrukcji wybija si na pierwszy plan

sprawa doboru ludzi do pracy samorzdowej, by mogli

oni gruntown znajomoci potrzeb i stosunków lokal-

nych wpywa na sprawno i dobre funkcjonowanie
pastwowej wadzy wykonawczej. Nie jest zatem wska-
zane czynienie zastrzee, by czonkowie rady woje-
wódzkiej mieli by bezwzgldnie powoywani z poza
sejmiku wojewódzkiego, wzgldnie, by w razie wyboru
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do rady wojewód-zkiej, tracili mandat do sejmiku woje-
wódzkiego. Natomiast jest wskazane — w celu odpo-
wiedniego doboru ludzi do cia samorzdowych —
wprowadzenie zasady wyborów porednich dlo sejmi-
ków wojewódzkich (a take i powiatowych), oraz pod-
niesienie granicy wieku dla biernego prawa wybor-
czego.

XII. Powyej okrelony centralizm pastwowy i ustrój sa-
morzdu, czy autonomii wojewódzkiej, powinny mie
charakter przejciowy do czasu przeprowadzenia w pe-
ni unifikacji i do zupenego zronicia si dzielnic w jed-

, nolita cao. Po tym okresie odpadnie potrzeba centra-
lizmu pastwowego, a bieg ycia wytworzy podstawy
pod rodzima, odpowiadajca swoistym cechom narodu
i pastw a. forma samorzdu i autonomji.



Dr. E. St. Rappapor
Sdzia Sdu Naj wys/.e^o

Prawo karne midzydzielnicowe.

]) Istnienie w Polsce trzech (wzgldnie czterech) odmien-

nych typów ustawodawstwa karnego i trzech wzgldnie
czterech 'dzielnic, w których ustawy karne b. pastw zabor-

czych zachowuj nadal tymczasowo moc obowizujc, czyni

koniecznem: a) stwierdzenie w projekcie, e w rozumieniu

ustaw karnych, obowizujcych w Pastwie Polskiem. a-
den jego obywatel nie moe by uwaany zo cudzoziemca, ani

adna jego dzielnica — za obszar zagraniczny, b) ustalenie po-

jcia waciwoci dzielnicowej w wypadkach, gdy przestp-
stwo speniono w Polsce, niewiadomo w której dzielnicy, lub

gdy go dokonano naraz w dwu, lub trzech (wzgldnie czte-

rech) dzielnicach. Najwaciwsz drog do ominicia powa-
nych trudnoci, nastrczajcych si przy jednolitem uregulo-

waniu tej sprawy, byoby — zdaniem mojem — jako kon-

strukcja prawna, najmniej odbiegajca od istniejcych obec-
nie zasad waciwoci terytorialnej w poszczególnych usta-

wodawstwach dzielnicowych, ustalenie waciwoci dzielni-

cowej: aa) wedug miejsca dokonania (wzgldnie pierwsze-
stwa miejsca dokonania przestpstwa w danej dzielnicy), bb)

w razie braku danych o miejscu dokonania przestpstwa •

wedug miejsca ujawnienia (wzgldnie pierwszestwa miej-

sca ujawnienia przestpstwa), cc) w razie za wtpliwoci co

do kryterjów powyszych — wedug miejsca przytrzymania
przestpcy. Miejsce dokonania przestpstwa naleaoby, zgo-

dnie z projektem, okreb w znaczeniu zacieniajacem. t. j.

wedug miejsca dziaania sprawcy, bez wzgldu, gdzie nast-
pi lub gdzie mia nastpi skutek, nalecy do istoty prze-

stpstwa.
Go do waciwoci dzielnicowych wzgldem przestpstw,

spenionych na jako-tcrytorjach polskich, wodnych i powietrz-
nych z dwu moliwych w tej mierze do wyboru zasad:
1) najbliszego polskiego portu czy lotniska lub 2) rodzimego
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dla lianego okrgu wodnego, wzgldnie statku powietrznego— portu czy lotniska. Opowiadam si za pierwsz koncepcj,
jako praktyczniejsz ze stanowiska szybkoci i celowoci pie-

czy prawno-karnej, a oprócz tego jako lepiej uwydatniajc
spoisto caego obszaru pastwa Polskiego w stosunku do
iako-ferytorjów, wyej wskazanych.

Z tyche wzgldów szybkoci, celowoci i spoistoci,

naleaoby równie ustali waciwo dzielnicow dla prze-

stpstw, spenionych poza granicami Polski, a ciganych
w Polsce, ze stanowiska zasad osobowoci i wiatowoci pie-

czy prawno-karnej, mianowicie wedug miejsca przytrzyma-
nia w Polsce sprawcy (czy obywatela polskiego, czy te cu-

dzoziemca).

2) Uregulowanie kwestji midzydzielnlcowego zbiegu
przestpstw jest istotnie nader trudne. Niemniej jednak trzeba
w tej mierze ustali w projekcie jednolit zasad, e przepisy
o zbiegu przestpstw stosuj si wedug ustaw dzielnicy,
w której przestpc ujto, a w razach, gdy fakt zbiegu prze-
stpstw ujawni si dopiero po ponownem osdzeniu jedne]

ze spraw — wedle ustaw dzielnicy, w której zapad ju wyrok
prawomocny lub w której przestpca odbywa ju kar. Tak.
czy inaczej, jest przytem rzecz niezbdn ustawowe okrele-
nie r ó w n i pomidzy karami analogicznemi w trzech
(wzgldnie czterech) dzielnicowych systemach kar, obowi-
zujcych tymczasowo w Pastwie Polskiem; bez ustalenia
bowiem rzeczonej równi kar analogicznych zapanowaaby
w praktyce judykacyjnej wysoce szkodliwa dowolno
i chwiejno.

Zasada, e spory o waciwo pomidzy Sdami ró-
nych dzielnic rozstrzyga Sd Najwytszy, jest jedynie suszm .

Naleaoby uzupeni to wskazaniem, e sporv te Sd Naj-
wyszy rozwaa w dwu lub wicej Izbach Poczonych.



Dr. Aleksander Mogilnicki

Sdzia Sdu Najwyszego.

Kompetencja sdów przysigych.

1. Sd przysigych stanowi palladium wolnoci obywa-
telskie! w pastwach monarchicznych o silnef wadzy oraz na
terytoriach, zamieszkaych przez ludno obc, gwatem wto-
czon do pastwa zaborczego. Tam, gdzie spoeczestwo musi
walczy z rzdem, sd^ przysigych stanowi nieporównan
bro w tej walce. Dlatego te pastwa niepraworzdne, jak

np. Rosja carska, wytaczay z pod waciwoci sdów przy-
sigych niektóre miejscowoci (Kr. Polskie, Kaukaz) albo nie-

które sprawy (polityczne), gdzieindziej do waciwoci sdów
przysigych nalece.

2. W charakterze broni spoeczestwa przeciwko pa-
stwu sjd przysigych powinien rozpoznawa przedewszyst-
kiem te sprawyi, w których pogldy rzdiu i spoeczestwa
mog by róne, a nawet wprost sprzeczne. Nale tu zwasz-
cza sprawy polityczne. W tych warunkach odjcie sdowi
przysigych spraw politycznych równa si zupenemu spara-
liowaniu tej instytucji.

3. Jako przejcie do sdów pastwowych zalenych, wy-
rokujcych w myl ycze rzdu, do sdu niezalenego, zo-
onego z obywateli, nie potrzebujcych liczyi si z ycze-
niami rzdu, sd przysigych stanowi znaczny postp w roz-
woju sdownictwa. Osiga jedten z najwaniejszych postula-
ów dobrego sdu — niezaleno odl wadzy wykonawczej.

4. Powylsze zalety sdu przysigych kazay prawni-
kom XIX wieku zamyka oczy na liczne wady tego sdu
i uwaa go za najlepsz form sdu z tych, jakie si dotych-
czas wytworzyy. Na tern stanowisku stoi równie praca re-

ferenta „Sd przysigych", Warszawa 1899. W epoce nie-

woli sd przysigych, zoony z Polaków, wobec sdów pa-
stwowych, zoonych z Rosjan, by dla Polaka z b. zaboru ro-

syjskiego wymarzonym ideaem.
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5. Rola sdu przysigych zmienia si jednak zasadniczo,

gdy pastwo monarchiczne, a zwaszcza zaborcze, ustpuje
miejsca rzeczypospolitej demokratycznej, a przytern pastwu
wasnemu. Pastwo i spoeczestwo nie tworz wtedy dwóch
si, wzajemnie si zwalczajcych; id, a przynajmniej powinny
i, w jednym kierunku, w wspólnem deniu do wspólnego
dobra. Sd przysigych traci jedyn racj bytu, przestaje

by broni spoeczestwa w walce z rzdem.
6. Gdy upada najwaniejsza podstawa, d'la której sdy

przysigych! byy /potrzebne, powstaje pytanie, czy istotnie,

w warunkach normalnej cznoci pastwa ze spoecze-
stwem, ta forma sdu jest lepsza od innych. W pastwie was-
nem, w którem sdziowie pastwowi korzystaj z najdalej po-

sunitej niezalenoci, sd przysigych ju nie jest krokiem
naprzód od sdów zalenych, niezaleno przestaje by jego
szczególnym przymiotem, gdy sdy pastwowe s równie
niezalene. Sd przysigych pozostaje przeytkiem, tradycj,
wprowadzanie go jest krokiem wstecz, postpem za jest sd
pastwowy, prawdziwie niezaleny.

7. Wtedy, przy porównaniu tych dwu form sdu, wyst-
puj na jaw wszystkie wady sdu przysigych, na które do-
tychczas wiadomie zamykano oczy. Ujawnia si, e jest to

sd, zoony z przygodnych dyletantów, o wiele gorzej orien-

tujcych si w sprawach, ni prawnicy zawodowi. Nieznajo-mo prawa, a ponadto brak przyzwyczajenia do duszego
skupienia uwagi, powoduje, e sdziowie przysigli czsto nie

dostrzegaj wielu szczegóów, napozór drobnych, a jednak
mogcych wpyn na los oskaronego, czsto nawet zupenie
nie zdaje sobie sprawy z tego, o czem wyrokuj, i wydaj wer-
dykty zdumiewajce.

8. We wszystkich dziedzinach ycia niepodzielnie panuje
denie do fachowoci, do usunicia dyletantów i zastpienia
ich przez specjalistów. Dyletantyzm, wszdzie szkodliwy,
w sdzie przysigych staje si podwójnie szkodliwym przez
to, e werdykty przysigych nie s motywowane, niema wic
sposobu uchylenia wyroku z powodu nielogicznoci rozumo-
wania lub niezrozumienia przedmiotu sprawyi

9. Dajc rkojmi niezalenoci od wadzy wykonaw-
czej, sd przysigych nie daje adnej rkojmi niezalenoci
od wpywów partji, klasy spoecznej, koterji. Zwaszcza
w sprawach politycznych werdykt zaley metyle od materjau
dowodowego, ile od tego, do jakiej partji naley wikszo
przysigych. To samo dotyczy niektórych kategoryj prze-
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stpstw ogólnych, zalenie od pogldów na nie danej klasy
spoecznej. Tak np. lawa przysigych, zoona z wocian,
zawsze prawie uniewinni oskaronego o potajemne pdzenie
spirytusu, a skarze oskaronego o koniokradstwo. Sd przy-
sigych jest wic loterj: winny chtnie mu si podda, bo b-
dzie móg liczy na uniewinnienie, niewinny bdzie si go ba
jak ognia, bo moe zosta bez adnych podstaw skazany.

10. Z powyszego wynika, e skoro twórcy naszej kon-
stytucji nie umieli zerwa z tradycj i stanli na stanowisku
w istocie rzeczy konserwatywnem, naley obecnie w imi po-
stpu dy do tego, eby, nie wykraczajc poza granice, za-
krelone w konstytucji, kompetencj sdu przysigych jaknai-
bardziej ograniczy. Konstytucja nakazuje powierzanie sdom
przysigych spraw politycznych i najciszych zbrodni; na-
ley przepis ten tumaczy jako wyjtkowy, strictissimac in-

terpretationis, i wyczy z pod waciwoci sdu przysi-
gych wszystkie sprawy, na których wyczenie konstytucja
pozwala.
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Prbfesor Uniwersytetu Lubelskiego.

Kompetencja sdów przysigych.

A. Waciwo sdów przysigych winna si rozciga:
1) na przestpstwa natury politycznej (bezwzgldne

i wzgldne).
Lud sam o sobie stanowicy i okrelajcy swe prawa

polityczne (udzia w rzdach) winien sta na stray swych
swobód take w sdownictwie, odpierajc i karcc zamach

y

z którejkolwiek pochodzce strony. Przy przestpstwach po-
litycznych strony, t. j. oskaryciel i oskarony podwiadomie
uwaaj wasny polityczny i etyczny wiatopogld za miaro-
dajny, nie potrafi abstrahowa. Przy wydawaniu sdu o po-
stpowaniu przeciwnika, kieruj si normami, które sami
wprawdzie uznaj, których jednak strona przeciwna nie

uznaje. To samo dotyczy sdziów koronnych, których pogldy
pokrywaj si zazwyczaj z pogldami oskaryciela. Oczywi-
sta, e na tej podstawie oparty wyrok nie bdzie sprawiedliwy,
lecz raczej klasowy. Za sprawiedliwy bdzie go mona uwa-a tylko wówczas, jeeli si bdzie kierowa tak etyczn
ocen, któr uznaje ogó (lub wikszo) spoeczestwa. Mno-
go osób do sdzenia powoanych czyni prawdopodobnem. e
grono rekrutujce si z rónorodnych warstw i zawodów spo-

ecznych, a nawet z rozmaitych miejscowoci, skada si b-
dzie z ludzi o przekonaniach politycznie odmiennych, — moe
;iawet diametralnie sprzecznych, — a ta okoliczno wanie
wpyn moe na przytumienie zapatrywa kracowych,
stpi ostrze teoryj wywrotowych, podobnie jak niewczesne za-

machy reakcji i otworzy pole do wydania moliwie obiektyw-
nego werdyktu. Czynnik ludowy w postaci sdziów przy-
sigych wyklaje si najbardziej odpowiedni do spenienia tego

zadania polegajcego w uznaniu winy podsdnego li tylko

w tym wypadku, gdy samemu obwinionemu poczytanem by
moe, e mia wiadomo o moralnej nagannoci swych po-
czyna.
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2) na przestpstwa najcisze, t. j. takie, które naruszaj
najistotniejsze dobra spoeczne.

Skoro bowiem uznajemy kar za przyrodzon funkcj
spoeczn (spoeczny odwet czyli zemst), przeto tam, gdzie
potrzeba tej zemsty odzywa si najsilniej, naley do spenienia
tej funkcji powoa przedstawicielstwo jak najszersze, bezpo-
rednio z ona spoeczestwa wybrane, a takiem bdzie wa-
nie awa przysigych. Przestpstwa najcisze, jako zakó-
cajce do gbi uwicony porzdek spoeczny wywouj od-
ruchowo potrzeb silnego spoecznego odwetu, a e czynnik
ludowy liczebnie powany, funkcjonujcy bd co bd tylko

wyjtkowo, a wic nie spowszedniay, otoczony aparatem
skomplikowanym a uroczystym, o skadzie wynikym z losu.

wyrazi ten odlwet dobitniej, goniej i bardziej imponujco, -

przeto bezwarunkowo utrzyma go tutaj naley jako wyraz
streszczonej a nieodwoalnej woli spoecznej.

3) Nastpnie przekazane by maj sdom przysigych
zbrodnie z istoty swej ogólnej mniej doniose, jeeli stosunki

spoeczne, wród których zostay popenione albo pobudki in-

dywidualne, z których pocztek swój wziy, s tego rodzaju,

e wymagaj surowszego napitnowania a oskaryciel pub-
liczny wyranie z tych przyczyn oddania tych spraw pod os-
dzenie przysigych zada (tu nalee mog przestpstwa
popenione na tle lub w nastpstwie stosunków wojennych,
zaburze spoecznych, nagannych nastrojów spowodowanych
agitacj wywrotow i t. p.). W tych wypadkach ma Trybuna
II Instancji po wysuchaniu oskaryciela i obrocy, choby
ustanowionego z urzdu, a z wykluczeniem obwinionego
i wszelkiego postpowania dowodowego orzec w sposób od-

woaniu nie ulegajcy, czy stosownie do wniosku oskaryciela
publicznego naley przekaza spraw sdowi przysigych.
Tu bowiem równie jest wskazany silniejszy odruch spoecz-
ny, jako, e przestpstwa te godz w interes ywotny caego
narodu i objawiaj w dobitny' sposób antysocialne usposobie-

nie sprawcy. Zarazem urzdzenie takie nadaje postanowieniom
o waciwoci sdów przysigych elastyczno podan
z tej przyczyny, e to samo przestpstwo popenione w cza-

sach normalnych i rzadziej si pojawiajce nie wyimaga tak

simej represji, jak podówczas, gdy szerzy si w sposób zastra-

szajcy i okazuje grony zanik wszelkich zasad! etycznych

lub ch wyzyskania klsk i katastrof, jakie nawiedziy spo-

eczestwo.
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B. Nie naley rozciga waciwoci sdów przysig-
ych na przestpstwa popenione osnow druku, o ile waci-
woci tej nie uzasadniaj w konkretnym wypadku okoliczno-

ci wymienione pod 1) — 3).

Primo: osnow druku mona dopuci si najróno-
rodniejszych przestpstw.

Secundo: o ile chodzi o obrazy honoru popenione
drukiem, to przeciw oddaniu tej kategorji przestpstw sdom
przysigych przemawia przedewszyst kiem ta okoliczno, e
o ile (a to zdarza si najczciej) obraza ta ma to polityczne,

to przysigli bd sprzyja tej stronie procesowej, której prze-

konania polityczne im samym odpowiadaj (sdownictwo kla-

sowe). A dalej sdy przyfsigych nie nadaj si do rozstrzyga-

nia tego rodzaju spraw dlatego, poniewa, jak praktyka wy-
kazaa, upywa zazwyczaj dugi przecig czasu midzy po-

penieniem odnonego przestpstwa a rozstrzygniciem przez

sad przysigych. Interes osoby obraonej, by zapomoc wy-
roku honor swój ochroni, po tak dugim czasie znacznie

sabnie.

Tertio: O ile oddanie przestpstw popenionych dru-

kiem sdom przysigych byo pomylane- jako porczenie
wolnoci sowa i uprzywilejowanie prasy (np. w ustawodaw-
stwie austrjackiem), uwaa naley taki wyjtek z pod ogól-

nych prawide za zbyteczny, albowiem zazwyczaj ustawy za-

sadnicze (konstytucje) gwarantuj swobod prasy (art. 105

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921).
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Naczelnik Sdu Powiatowego,

Ograniczenia obrotu nieruchomociami.

a) U.-tawa o wykonaniu reformy rolnej, a zaufanie do ksig grun-
towych.

b) Ograniczenia nabywania nieruchomoci przez obcokrajowców
a opcja

Ustawa konstytucyjna z dnia 17 marca 1921 r. postana-
wia w kocowym ustpie art. 99, e ziemia jako jeden z naj-

waniejszych czynników bytu narodu i Pastwa nie moe by
przedmiotem nieograniczonego Obrotu i e ustawy okrel
przysugujce pastwu prawa przymusowego wykupu ziemi

oraz regulowania obrotu ziemi. Przyjmuje zatem ustawa
konstytucyjna wyjtkowo ogóln zasad ograniczonego obrotu
ziemi. Dotychczas, mimo zapowiedzi, nie ukazaa si, po usta-

wie konstytucyjnej, adna ustawa w powyszem znaczeniu.
Natomiast ju dnia 10 lipca 1919 r. uchwali Sejm reform rol-

n, a celem zabezpieczenia jej wykonania wydala Rada Mini-

strów rozporzdzenie z dnia I-go wrzenia 1919 r., za dnia
15 lipca 1920 uchwali Sejm ustaw o wykonaniu reformy rol-

ne). Te normy prawne, jako te uchwalon dnia 24 marca
1920 r. ustaw o nabywaniu nieruchomoci przez obcokra-
jowców, naley uwaa jako uzupenienie, a raczej urzeczy-
w istnienie art. 99 ustawy) konstytucyjnej, albowiem okrelaj
niezwyke dotd w ustawodawstwach warunki pod jakimi

zmiana wasnoci gruntownej; odbywa si moe. To te
w rzeczywistoci ustawa konstytucyjna jedynie ex post

sankcjonuje te ograniczenia obrotowe ziemi, jakie s koniecz-
ne do zapewnienia wykonalnoci reformy rolnej i jak si zdaje
ustawodawstwo nasze do powylej przytoczonych przepisów
prawnych ograniczy si zamierza. Nie nale za tutaj ogra-
niczenia z ustawy z 15 lipca 1920 r. (Dz. np. poz. 467), które
opieraj si na udzielonem Polsce traktatem wersalskim
uprawnieniu likwidowania majtków niemieckich, jakote
ograniczania obrotowe prawa prywatnego, czyli z umów wy-
pywajce. Celem wykonania reformy, rolnej powoano jesz-

cze w roku !9I9;do ycia Gówny urzd Ziemski, organizacj
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którego okrela bliej ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. np.

poz. 461).

Dla prawa prywatnego wan jest kwestja, w jakim sto-

sunku pozostaje ustawa z dnia 15. lipca 1920 r. o wykonaniu
reformy rolnej do zasady dobirej wiaryt, czyli zaufania do
ksig gruntowych.

Nie ulega wtpliwoci, e, jako na prawie publicznem

opartej i dla dobra ogóu wydanej, przyznaby jej naleao
moc uchylajc dobr wiar. Tak jednakowo w rzeczywisto-

ci nie jest. Ju rozporzdzenie z 1. wrzenia 1919 r., li

tylko interes i skuteczno reformy rolnej na oku majce, w
art. 8 wyranie obok klauzuli niewanoci postanawia, e
Drawa osób trzecich w dobrej wierze nabyte bd zachowa-
ne, a sama ustawa z 15. lipca 1920 r. nie zawiera adnej sank-

cji prawnej na wypadek przeciwdziaania. Nabywcy wic
w dobre} wierze powoywa si mog skutecznie na zaufa-

nie do ksig gruntowych. Odnosi si to równie i do wierzy-
cieli hipotecznych. Innemi sowy mówic ustawa z dnia 15.

lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej pokrywa si wpraw-
dzie w zasadzie z intencj wyuszczon w art. 99 ustawy kon-

stytucyjnej, jednakowo w rzeczywistoci nie wprowadza
ona adnych ogranicze obrotowych, lecz jedynie rozszerza

przysugujce zwyczajnie Pastwu, wzgldnie powoanym
do tego organom rzdowym, uprawnienia do zastosowania
przymusowego wykupu ziemi czyli, e jest ona ustawa wy-
waszczeniow w jak najszerszym zakresie.

Nie zmienia tego znaczenia ustawy rolnej przepis art. 33

tej ustawy. Ograniczenia bowiem tame zawarte nie odnosz
si do czasu przed zastosowaniem zasad ustawy rolnej lecz

do chwili po tyche zastosowaniu tak, e wynikaj one raczej

ze stosunku obligatoryjnego, czyli s ograniczeniami sui ge-

neris.

Take i art. 19. stanowicy, e przy! przymusowym wy-
kupnie dugi hipoteczne, a wic i te nawet, które w legalny

sposób dostay si do ksigi gruntowej, jedynie do wysokoci
ceny wykupu znajduj pokrycie, jest tylko zastosowaniem
prawa wywaszczenia („scilicet" do wierzyciela hipoteczne-

go) co do niepoikrytej reszty hipoteki.

Mimo to wszystko naley ustaw o wykonaniu reformy
rolnej zaliczy do tych norm prawnych, które we wysokiem
stopniu oibrót ziemi ograniczaj wzgldnie ograniczy mog,
gdy wanie przepis artykuu 19-go i postanowienie artykuu
13„ e cen wykupu ustala si jedynie do wysokoci poo-
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wy zwyczajne] ceny szacunkowej s najskutcczniejisz zapo-

r swobodnego obrotu ziemi. O ile bowiem zmiana wasno-
ci nastpiaby z naruszeniem interesów ustawy rolnej przy-

musowy jej wykup i u nowego nabywcy nastpi moe, bez
wzgldu na wano dokonanej tranzakcji aljenacyjnej, gidy
o zastosowaniu zasadi ustawy rolnej nie decyduj tak bardzo
kwalifikacje osobiste waciciela (nabywcy) jak przewanie
przedmiotowe waciwoci odnonej nieruchomoci. To te
susznie ustawa z 15. lipca 1920 r. nie podnosi momentu wa-
noci lub niewanoci dokonanej przeciw jej duchowi tran-

zakcji aljenacyjnej jako zupenie zbytecznego i zreszt ani

formalnie ani technicznie niewykonalnego wobec zawikane-
go procederu przydzielenia gruntów do przymusowego wy-
kupu.

Odnonie do ustawy z dnia 24. marca 1920 r. zaznaczy
wypada, e i ona w ogólnej negacji swobodnego przenoszenia
nieruchomoci na cudzoziemców znajduje swoje usprawiedli-

wienie li tylko w motywach art. 99. ustawy konstytucyjnej.

Zwykle bowiem ograniczenia takie wedle zasad prawa
midzynarodowego polegaj na t. zw. zasadizie wzajemnoci,
nadzwyczajny zatem wyom z tej zasady polega moe tylko

na wyszych wzgldach natury publicznej.

Tu znowu nasuwa si zagadnienie opcyjme. Wedle art. 91.

traktatu wersalskiego i ustawy o obywatelstwie polskiem
z dnia 20. stycznia 1920 r. obyiwatele b. dzielnicy pruskiej,

którzy przed rokiem 1908-ym mieli tu swoje stae miejsce za-

mieszkania, ipso facto uwaani s za
§
obywateli polskich, mo-

gli jednak do dwóch lat, od zatwierdzenia traktatu wersal-
skiego liczc, optowa na rzecz Niemiec. Jeeli zatem w cigu
tych dwóch lat nabyli nieruchomoci, a mogli to uczyni atwo
bez ograniczenia, to tranzakcja taka jest naturalnie wana. Po-
niewa atoli byoby to obejciem ustawy z 24. marca 1920 r.

nie pozostaje chyba nic innego, jak zastosowa do tej nieru-

chomoci ustaw o likwidacji z 15. lipca 1920 r. (Dz. Ustaw
poz. 467) czemu art. 91. traktatu wersalskiego na przeszko-
dzie nie stoi, gdy tam jest mowa o majtku i nieruchomo-
ciach ju posiadanych, a nie o tych, które w okresie przej-

ciowym nabyli.



II. Przegld pimiennictwa.

A. Dzia prawniczy.

1. Prawo cywilne.

Olianowicz Alfred Dr. Pro i: Zarys prawa cywilnego by-

ej dzielnicy pruskiej. Cz pierwsza. Nauki ogólne. Pozna:
Fiszer i Majewski. 1922.

Zarys ten jest przeznaczony, jak autor wyjania w przed-

mów ie, dla suchaczów sekcji ekonomicznej przy uniwersytecie po-

znaskim. Zadanie nieatwe, jeeli si uwzgldni, e naleao su-
chaczom n i e prawnikom wyoy przepisy kodeksu tak abstrak-

cyjnie ujtego, jak niemiecki kodeks cywilny, a mianowicie obja-
ni przepisy ogólnej jego czci, zawierajcej najtrudniejsze i naj-

bardziej oderwane pojcia prawne. Trudnoci te autor pokona na-

der szczliwie, dajc w przystpnej formie krótki systematyczny

i dogmatyczny wykad ogólnej czci niemieckiego kodeksu cywil-

nego. Przytem autor poruszy te kilka kwestyj z dziedziny prawa
procesowego i prywatnego prawa midzydzielnicowego, coprawda
tylko ogólnikowo, co jednak tumaczy si przeznaczeniem ksiki;
nie mona byo bowiem w ksice, pisanej dla nieprawników, po-

rusza zawiych tematów prawa midzydzielnicowego, dotd nau-

kowo jeszcze niedostatecznie przepracowanych. — Wyrazowni-
ctwo jest beznaganne.

Ksika, chocia przeznaczona w pierwszym rzdzie dla eko-

nomistów odda cenne usugi równie i suchaczom prawnikom,
którzy dotychczas musieli si posugiwa albo podrcznikami nie-

mieckimi albo te i nader niecisymi przekadami tekstu ustawy.
Ksika prof. Ohanowicza ma jeszcze i ogólniejsze znaczenie.

Jest to bowiem pierwsza próba systematycznego opracowania nie-

mieckiego kodeksu cywilnego w jzyku polskim. Jako taka po-

winna wzbudzi zainteresowanie szerszego ogóu inteligentnego,

któremu daje wzorowy przekad niemieckiej terminologii prawni-

czej, której spolszczenie w potocznem yciu spoeczestwu tutej-

szemu tyle sprawia trudnoci.

Dr. Stelmachowski.

Zoll Fryderyk, Nasza waluta a spaty pienine, Warszawa—Kraków
(bez daty wydania).
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B eui n o i t Eugene, La legisatión sur les accidents du tr avail, Paris

1 92 1, fr. 5.

Carpentier, Cod Civil, Paris 1921, fr. 5.

Cornil Georges, Droit Romain. Apercu historiue, Paris 1921, fr. 35.

Cornil Georges, Traite de possession dans le Droit romain, Paris

1921, fr. 24.

Cornil Georges, Du contrat de mariage, Paris 1921, fr. 12.

Fauuel Yictor, Des presomptions de survie. de 1'absence et des

actes de deces dans leur rapports avec la guerre, Paris 1921, fr. 6.

H e r b u I o t, Reglement transactionnel pour cause de guerre entre

debiteurs et creanciers. Paris 1921, fr. 20.

K u r a t o w -/K u r a t o w s k i Roman, Regime lega matrimoni] du
Cod civil Polonais, Paris 1921.

Plassard Jean, Le Concubinat romain sous le II ant Empire, Paris

1 921, fr. 30.

R ans son G., Bonne Justice, Paris 1921, fr. 5.

Trasbot Andre, L'act d' administration en Droit privc francais,

Paris 1921, fr. 10.

Wahl Albert, La confiscation des titres, coupons et dpóts. Paris [921,

fr. 3,5C

Banm Georg, Das Recht der Frau, Berliln 1921.

Endemann Fried. Dr. Prof., Die Inventarfrage, Hildesheim 1921,

Crmiir, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bern 1921 .

Haase Berthold," Das Recht der pollmischen Valuta, Berlin 1921.

Ilueck Alfred, Kiindigtmg und Entlassung nach geltendem Recht.

Stuttgart 1921.

Jacobi Ernst, Dr. Prof., Grundriss des Rechts der Wertpapiere,

Leipzig 1921.

Krtickmahn Paul Dr. Prof.. Die Iiwentarpacht mit Schatzungs-

preis oder Kaufpreis der Ya'lutataxe, Berlin 1021.

Leon bard Franz Dr. Prof., Die Bewertung der landwirtschaftlichen

Pachtinyentars bei der Riickgabe, Berlin 1921. .

Nussbautti Arthur Dr. Prof.. Lehrbucri des deutschen Hypotheken-
wesens, 2 vollig umgearb. Aufl., Tubingen 1921.

O er t mann Paul Dr. Prof. Rechtsgutachtcn iiber die landwirtschaft-

liche Inventarfrage, Berlin 1921.

Riimelin Max Dr. Proi". Die BiMigkeit im Recht. Tubingen 1921.

Sc h wind t Ernst Dr. Prof.. Deutsches Privatrecbt, Wien-Leipzig [921,

2. Prawo kocielne.

F e r r e s Joannes S. I., Jnstitutiones canonicae iuxta novissimum

codicem Pii X a Benedicto XV promulgatum, iuxtaquc prac-

scripta Hispanae disciplinac et Americae latinae, Editio altcra

T. I— II, Barcinone Kuk. Subiranc 1920 T. I. str. X i 499 T.

str. 476.

P r ii m m er Dominicus O. Pr., Manuale iuris ecclesiastici in usum
elericorum praesertim illarum qui od ordines religiosos perti-

nent, Kditio aJtera Priburgi Brisgoviae Herder etc. 1920 str.

III i 700.
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L e i 1 11 e r Martin Dr., Handbuch des katholischen Kirchenrechts

auf Grund des neuen Kodex vom 28. Junr 1917 Regensburg
und Rom. Verlag Jos. Kósel urtd Friedrich Pnstet 1918—1921.

Zeszyty 1—4.

Grabowski Ignacy X. Dr., Prawo kanoniczne wedug nowego
Kodeksu, Lwów, Nakadem „Przegldu teologicznego" 1921.

str. 439.

P o s c h 1 Arnold Dr. Prof., Kurzgefasstes Lehrbuch des katholi-

schen Kirchenrechts auf Grund des neuen kirchlichen Gesetz-

buches I wyd. 1918, 2 wyd. 1921, Graz und Leipzig. Ulrich

Moser str. VIII i 385, w drugiem wydaniu 370 cena 30 marek
niem.

Bardzo czsto przychodz do mnie suchacze moi z zapyta-

niem o rad z jakich ksiek, czy podrczników mogliby po za wy-
kadami, uzupeni wiadomoci swoje z prawa kocielnego, zwasz-
cza o ile chodzi o nowy kodeks prawa kanonicznego. Wyznaj, e
na zapytania te nie atw jest obecnie odpowied, gdy ruch na-

ukowy na tern polu nie rozwin si jeszcze dotd tak, aby móg
naleycie zgbi i naukowo obj ów obszerny, pierwszorzdnej
doniosoei pomnik ustawodawczy. Na to potrzeba duszych stu-

diów i mnóstwa prac monograficznych. Ale niestety potrzeby bie-

ce nauki i praktyki domagaj si uprzystpnienia kodeksu szero-

kim warstwom uczcej si modziey, licznym instytutom kociel-

nym, konsystorzom i sdom biskupim, którym sam tekst kodeksu,

pomimo swej jasnoci i przejrzystoci, bez pewnego komentarza,

bdzie nieraz zanadto zwizy i trudny do zrozumienia. Pod wpy-
wem tych potrzeb pojawiy si te pewne publikacje i to naprzód
we formie treciwej parafrazy postanowie kodeksu, jak n. p. prace

audytora Roty D-ra Perathonera a nastpnie we formie prac sy-

stematycznych. Wszystkie one jednak z jedynym tylko wyjtkiem
maj na celu uwzgldnienie potrzeb kleru i dla nauki na wydzia-
ach prawnych s niewystarczajce, pomijaj bowiem i historj

prawa i stosunki Kocioa z pastwem. Nauka prawa kocielnego
na wieckich wydziaach prawnych ma inne cele na oku, ni ta

sama nauka na wydziaach teologicznych lub w seminariach ducho-
wnych, chodzi bowiem przedewszystkiem o uwzgldnienie prawa
kanonicznego w jego dziejowym rozwoju, jako czynnika wysoce
kulturalnego, który wpyn na rozwój prawa w ogóle, a nadto

nauka ta ma zwróci take baczn uwag na potrzeby pastwowej
administracji wyznaniowej. Nadto u nas naleaoby wreszcie raz

wprowadzi do nauki przynajmniej zarys historji prawa partykular-

nego Kocioa w Polsce, tudzie omówi zasady postanowie wy-
znaniowych konstytucji z 17 marca 1921. Ksiek takich niestety

dotd niema, aby wic da pewne wskazówki, jak si w dotych-

17*
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czasowej literaturze podrcznikowej na temat kodeksu orientowa
i jak z niej korzysta mona, chc omówi krytycznie szereg pu-

blika cyj, obejmujcych cao nowego kodeksu, o ile one przy dzi-

siejszych warunkach ksigarskich i walutowych byy mi dostpne.

1. Hiszpaski Jezuita Ferreres znany w literaturze kanoni-

stycznej, naley do tego. koa uczonych prawników jezuickich, które

si skupiao okoo znakomitego kanonisty, zmarego generaa za-

konu Wernza. Dzieo obszerne Wernza, obejmujce wykad prawa
przed kodeksem, byo te wzorem co do metody traktowania
przedmiotu dla Ferreresa. Ksika jego w dwóch tomach jest cile
egzegetyczn, opiera si wiernie na systemie nowego kodeksu,
streszczajc poszczególne jego postanowienia. Dzia o sakramen-
tach (a wic take cae prawo maeskie) jest wypuszczony, gdy
autor odsya czytelnika co do tej materji do swego Kompendjum
teologji moralnej, podobnie prawo karne jest bardzo fragmenta-

rycznie traktowane. Najlepiej opracowana jest ksiga IV kodeksu
o procesie, gdzie autorowi pomaga w pracy równie czonek za-

konu Jezuitów Vidal, nastpca Wernza na katedrze prawa kano-
nicznego w uniwersytecie gregorjaskim w Rzymie i jeden z kon-
sulu,rów komisji kodyfikacyjnej. Spotykamy w tern dziele take
tu i owdzie pewne uwagi historyczne, s one jednak bez wartoci,
bo nie uwzgldniaj wcale wyników dotychczasowych bada nau-

kowych, a nadto sformuowane s w wietle pogldów i zasad
póniejszego prawa kanonicznego. Wiadomo n. p. e w najdaw-
niejszych czasacli wybiera biskupów kler i lud miasta biskupiego

a biskupi okoliczni, badali sposób wyboru, prawowierno wybra-
nego i udzielali mu sakry. Jakie prawa przy wyborze mia kler

a jakie lud nie podaj róda, ale wypywa z nich. e gos ludu

a przynajmniej znaczniejszych z poród ludu by nieraz bardzo do-

niosy.

Tymczasem autor umie dokadnie rozdzieli role, twierdzc
(I. str. 236), e biskupa wybiera kler djecezji a wybór zatwier-

dzali ssiedni biskupi „praesente p o p u 1 o, qui testimonio suo

electi dignitatem comprobabat". Pomimo tego ksika ta uywana
bardzo zagranic, o ile chodzi o same dogmatyczne przedstawienie

prawa obowizujcego, moe by w kocielnych zakadach nauko-

wych poyteczn, a uczniowie mog sobie brakujcy dzia o sa-

kramentach uzupeni skdind n. p. o co u nas atwiej, z bardzo
dobrej ksiki profesora uniwersytetu w Insbrucku równie Jezuity

Noldina Summa Theologiae moralis III. De sacramentes, Oeniponte
1920. Ksika Ferreresa nadto uwzgldniajca prawo partykularne

hiszpastkie, portugalskie i Ameryki aciskiej, moe by wzorem
do podobnego traktowania prawa partykularnego, gdzieindziej.

U nas co prawda dzieo to bdzie mato przystpne, gdy kosztuje

(>() lirów woskich.
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2. Podobny charakter posiada take Manuale Prummera prze-

znaczone gównie dla kleru zakonnego. Jest to dogmatyczny wy-
kad przepisów kodeksu wedle jego systemu ksig i tytuów po-

szczególnych. Metoda wykadu jest scholastyczn, materja cay
podzielony jest na 607 pyta (uaestiones) i tyle odpowiedzi, a na

kocu mieszcz si dwa dodatki, pierwszy obejmuje krótkie zesta-

wienie majcych dzi zastosowanie cenzur kocielnych a drugi

praktyczne rady przy zaatwianiu spraw w kurji rzymskiej, tu-

dzie kilka formularzy prób wnoszonych do Penitencjarji i dymis-

sorjów. Autor, profesor uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim,

czonek zakonu Dominikanów, mia gównie cele praktyczne na

oku i by moe, e celom tym ksika owa w seminariach du-

chownych i studjach zakonnych bdzie odpowiada, wybitniejszej

wartoci naukowej jednak nie posiada. Pierwsze jej wydanie wj\
1909 odnoszce si do dawniejszego prawa spotkao si z do ostr
krytyka ze strony znanego protestanckiego kanonisty, wydawcy
dawnego Corpus iuris canonici, Friedberga (Deutsche Zeitschrift

fur Kirchenrecht III F. T. 19 str. 404 i 405) a obecne wydanie, cho-

cia objo tre inn z -nowego kodeksu zaczerpnita, sposobem
opracowania przedmiotu nie róni si wiele od poprzedniego i dla

prawników wieckich bdzie mao przydatne.

3. Na szersz skal, ni obie prace poprzednie jest zakrojone

dzieo Leitnera. Wprawdzie i ono jest pisane przedewszystkiem
dla uytku kleru, ale sposobem opracowania i wicej naukowem
a nie tylko szkolnem ujciem rzeczy, róni si korzystnie od obu
prac wyej omówionych. Dzieo to wychodzi w zeszytach i dotd
w przecigu lat trzech, cztery zeszyty si ukazay. Autor nie trzy-

ma si cile systemu kodeksu i zdaje si nie ma jeszcze

nakrelonego swego wasnego systemu, a w ogaszaniu poszcze-

gólnych zeszytów kieruje si raczej wzgldami praktycznymi, opra-

cowujc naprzód te partje, które praktyk najwicej interesuj.

Z ogoszonych dotd zeszytów: pierwszy obejmuje nauk
o kodeksie, ródach i zastosowaniu prawa, o ogólnych zasadach
prawa osobowego z dodatkiem ukadów stolicy apostolskiej a pa-
stwami niemieckiemi i z omówieniem nakazów kocielnych o po-
stach, drugi: cz ogóln prawa osobowego (Laienrecht i Geist-

lichenrecht) i przepisy o wiceniach, prawach i obowizkach kleru

z wyczeniem postanowie o urzdach kocielnych, trzeci:
prawo odnoszce si do zakonów i stowarzysze zakonnych, wresz-
cie czwarty: nauk o sakramentach, przyczem prawo mae-
skie zajmuje przeszo poow caego zeszytu. Ten brak jasnego
systemu w dotychczas ogoszonych zeszytach, nasuwa powane
wtpliwoci co do systematyki caoci, wiksz natomiast wada
dziea,Sest omijanie trudnoci co do pewnych wanych cile pra-
wniczych zagadnie kodeksu. Mam tu na myli przedewszystkiem,
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teorj kodeksu o osobach prawniczych, która w pracy Leitnera

nie znalaza uwzgldnienia odpowiedniego do jej doniosoci, cho-

cia o osobach prawniczych, mówi autor w pierw szym zeszycie

na str. 44—47. Nie zdaje on tam sobie jednak nawet sprawy z ter-

minologji kodeksu, persona moralis i persona iuridica. jak gdyby
rzeczy tej zupenie nie rozumia. By moe, e wróci on jeszcze

do tej kwestji w prawie majatkowem, ale rzecz ta powinna bya
ju w czci ogólnej by omówiona- Dla prawnika wic i ta sto-

sunkowo najlepsza ksika z dotychczasowych publikacyj autorów
duchownych, wykazuje dotkliwe luki, tembardziej, e historja pra-

wa kanonicznego nie zostaa tu wcale uwzgldniona. Podnie je-

dnak naley, e ze stanowiska po.trzeb praktyki kocielnej ksika
Leitnera przedstawia due zalety a pod tym wzgldem n. p. zeszyt

3-ci obejmujcy prawo zakonów nie traci na wartoci wcale, nawet
w zestawieniu ze specjalnemi monografjami, odnoszacemi si do

tego dziau jak n. p. Brandys. Kirchliches Rechtsbuch ftir die re-

ligiósen Laiengenossenschaften der Briider und Schwestern nach
dem neuen Gesetzbuch der kath. Kirche. Paderborn 1920 lub Jan sen,

Ordensrecht 2 wyd. Paderborn 1920. Prawo maeskie skrelone
w zeszycie 4-tym mniej ju obecnie budzi interesu, gdy Leitner

ogosi równoczenie niemal ponowne opracowanie swego prawa
maeskiego: Lehrbuch des Katholischen Eherechts 3 wyd. Pader-
born 1920, które w literaturze cieszy si zasuonem uznaniem.

4. W tym ruchu naukowym okoo nowego kodeksu, nauka
polska zaznaczya take swój udzia w pracy naszego kanonisty

X. prof Grabowskiego. I ta ksika pisan jest jednak take ze sta-

nowiska potrzeb praktycznych kleru i trzyma si systemu kodeksu
w myl polecenia kongregacji dla studjów z 7. wrzenia 1917. Hi-

storyczne daty odnoszce si do rozwoju prawa s tu równie
bardzo szczupe, czsto zupenie niewystarczajce jak u. p. w ród-
ach prawa, gdzie wród licznych zbiorów prawa kanonicznego
z czasu od poowy wieku IX do poowy wieku XII nie zosta bliej

okrelony zbiór Deusdedita, za porednictwem którego przekazana
zostaa wiadomo o darowinie Polski na rzecz Stolicy apostol-

skiej i gdzie zupenie pominita zostaa Collectio trium partium, je-

dyny zbiór z tych czasów, o którym z pewnoci wiemy, e by
w Polsce uywany. Prawdopodobnie autorem tego zbioru by Iwo
biskup z Chartres (Carnotensis), którego autor wymieniajc inne jego

zbiory nazwa Iwoiicm biskupem Carnut. W krótkiem wyszczegól-

nieniu róde prawa partykularnego w Polsce (str. 32) poda znowu
autor, e arcyb. Mikoaj Traba sporzdzi nowa kodyfikacj, pod-

czas kiedy zbiór jego by w ogóle pierwsza kodyfikacja, gdy
poprzedni zbiór Jarosawa Bogorji ze Skotnik nie by wcale adna
praca kodyfikacyjna- Ksika X. Grabowskiego równie nie uw-
zgldnia wcale stosunku Kocioa do pastwa, o konstytucji pol-
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skiej take nie wspomina, a braków tych nic moe zastpi ustp
„Prawo kanoniczne a cywilne" str. 35—40, bo on jedynie zajmuje

si omówieniem postanowie kodeksu kanonicznego, odwoujcych
si do prawa pastwowego lub okrelajcych swój do niego sto-

sunek. Autor ogranicza si widocznie tylko na same postanowienia

kodeksu, i dla tego ani o historycznym rozwoju stosunku Kocioa
do pastwa ani o rónych systemach tego stosunku, co dla praw-
ników wieckich pierwszorzdn posiada donioso, wcale nie

wspomnia. Prawnicze ujcie poszczególnych kwestyj pozostawia

take nieco do yczenia.

I tu równie nie spotykamy wcale rozbioru poj okrelaj-
cych osoby prawnicze. Autor zauway tylko, e persona mo-
ralis, osoba moralna, nazywa si take osob prawn, persona iu-

ridica, ens iuridiirm (str. 42) pomimo, e c 1495 § 2. wyranie te

pojcia od siebie odrónia, mówic o prawach przysugujcych
„personis moralibus quae ab ecclesiastica auctoritate in iuridicam

personam erectae sint". Niemoliwem pod wzgldem prawniczego
sformuowania jest np. zdanie: „w kociele wschodnim unickim

celibat obowizuje biskupów, natomiast kapani mog wst-
powa w zwizki maeskie pod warunkiem, by maestwo zo-

stao zawarte przud wieceniami" (str. 54). Pomijajc, e take
w kociele nieunickim biskupi musz y w celibacie, jest wprost

zagadk, jak autor móg mówi wogóle o jakim warunku i wy-
razi si e kapani mog zawiera zwizki maeskie, prze-

cie jeeli kto zawiera zwizek maeski przed wiceniami, nie

jest jeszcze kapanem. Autor mia zapewne na myli kandydatów
stanu duchownego, czy nie byo jednak prociej i atwiej napisa,
e w kociele wschodnim onaci mog by dopuszczeni do wice
kapaskich i mog pozosta we wspólnoci maeskiej? Tak samo
nieszczliwie pod wzgldem prawniczym sformuowa autor zda-

nie, e przywilej udzielania wice niszych posiadaj kardyna-
owie kapani (str. 163). Jest to dla prawnika zupenie niezrozu-

miae, czy chodzi tu o kardynaów nalecych do kategorji kardy-
naów presbyterów. czy o kardynaów posiadajcych wicenia
kapaskie. Niewtpliwie kady znajcy rzecz domyli si, e
autor t ostatni ewentualno mia na myli, ale wanie wedle
nowego kodeksu takie wymienianie stopnia wicenia kardynaa
nie posiada adnej podstawy, gdy nowy kodeks w c. 232 § 1. wy-
maga wyranie dla kardynaatu stopnia wicenia kapaskiego
(saltem in ordine presbyteratus constituti); dla tego przywileje kar-

dynaów wymienione w c. 239 a midzy nimi i ów przywilej udzie-

lania niszych wice (nr. 22) do wszystkich kardynaów
(S 1. Cardinales omnes) si odnosi. Róne prawnicze zastrzeenia na-

suwa moe równie to, co autor napisa omawiajc przeszkod
maesk „publicznej przystojnoci". (str. 206). Jak wiadomo we-
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dle przepisów nowego kodeksu przeszkoda ta powstaje 1.) z ma-
estwa niewanego spenionego, czy niespenionego i 2) z publicz-

nego lub notoryjnego konkubinatu, a autor chcc to postanowienie

wyjani, chocia w ksice swej spraw lubów cywilnych wo-
góle zreszt pomija, doda tego rodzaju zdanie: „Poniewa ma-
estwo czysto cywilne w obliczu Kocioa ma charakter konku-

binatu, przeto powstaje ze przeszkoda publicznej przystojnoci

(Syll. 71. 73)." Autor przedstawiajc rzecz w ten sposób, nie jest

wprawdzie w literaturze odosobniony, podobnie n. p. wyrazi si
Góller, Das Eherecht im neuen kirchlichen Gesetzbuch 2 wyd. Frei-

burg i. B. 1918 str. 60 niemniej jednak, zdanie to tak ogólnikowo

wyraone pozbawione jest wszelkiej prawniczej cisoci. '

czenie kwestji. lubów cywilnych z konkubinatem, jako pod-

staw powstania przeszkody publicznej przystojnoci, nie da si na-

wet ze stanowiska prawa kanonicznego w kadym wypadku praw-

niczo uzasadni, tembardziej, e Koció uznaje wano maestw
zawartych we formie cywilnej przez osoby, które nie s obowi-
zane do dopenienia formy Kocioa katolickiego. Na odwrót wic
luby cywilne osób zwizanych form katolick, jeeli by zamiar

zawarcia maestwa, bd uzasadniay powstanie przeszkody

publicznej przyzwoitoci, ale nie z powodu konkubinatu, tylko z po-

wodu, e maestwo zawarte jest niewane. Tak uj t rzecz

audytor Roty rzymskiej Perathoner, Das kirchliche Sachenrecht,

Brixen 1919 str. 76 wyraajc si „Das Hindernis entsteht zwei-

felsohne auch aus der (Kirchlich ungultigen) Zivilehe". Leitner

znowu, stojcy równie na gruncie cile katolickim, w swem dziele

wyej wspomnianem o prawie maeskiem str. 164 zwraca susz-

nie uwag, e bezwarunkowe okrelanie maestwa cywilnego

jako konkubinatu, jak to nasz autor robi, jest nowemu kodeksowi

zupenie obce c. 1075 nr. 1. 1139 § 1 i 2388 i dodaje nastpnie: Je-

denfalls bewirkt eine blosse Zivilehe, welche der Gultigkeit entbehrt,

nach dem Codexrechte stets das Hindernis des óffentlichen Anstan-

des, entweder ais richtige Ehe, wen der Ehewille vorhanden war,

oder ais Konkubinat im entgegengestezteu Falle". Zupenie sta-

nowczo w podobnym duchu, nie wspominajc nawet o konkubinacie,

wyraa si znany katolicki moralista Noldin w cytowanern wyej
dziele De sacramentis str. 689, e przeszkoda publicae honestatis

powstaje „etinm ex matrimonio civili, cum noc matrimonium inter

catholicos ob clandestinitatem invalidiun est". aowa wypada,

e autor tej literatury nie uwzgldni i z niej nie skorzysta. Jeszcze

O jednem zdaniu X. G. musze wspomnie, gdy ono ze wzgldu na

stosunki w pastwie naszem istniejce posiada moe pewne zna-

czenie. Oto na str. 46, gdzie autor omawia przepisy o obrzdkach,

czytamy. „Ze wzgldu na hierarchiczn samoistno obrzdków
ani proboszczowie, ani biskupi nie maj adnej wadzy nad wier-
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nymi innego obrzdku, chocia ci mieszkaj na tern samem tery-

torium". Tak ogólnikowo sformuowane zdanie, które si w ko-

deksie wcale nie mieci, jest wprost mylne i moe by zupenie
opacznie tumaczone. Przypomn autorowi encyklik Leona XIII

Orientalium dignitas ecclesianTm z 30 listopada 1894, której kodeks
nie uchyla a gdzie w art. IX. czytamy: Quicunque orientalis extra

patriarchale tcrritorium commorans, sub administratione sit cleri

latini, a znowu Pius X w konstytucji Ea semper odnoszcej si do
obrzdku ruskiego w pónocnej Ameryce z 14 czerwca 1907 w art.

XXI postanowi: „Fideles rutheni iis, in locis in quibus nulla ecclesia

nec sacardos ritus corum habeatur, ritui latino sese conformabunt".

Nie chc przez mnoenie dalszych zarzutów obnia warto
ksiki, w któr sz. Autor duo woy pracy, ale nie mog si
oprze wraeniu, e wymaga ona jeszcze powtórnej rewizji i cz-
ciowo prawniczego przeredagowania, tak jak si dzi przedstawia.

nie moe ona zastpi dla prawników wieckich potrzebnego pod-

rcznika i z tego punktu widzenia wymagaaby jeszcze z jednej

strony uzupenie a z drugiej strony skrócenia wielu rzeczy ob-

chodzcych gównie kandydatów stanu duchownego.
5. Z poród wszystkich tu wymienionych dzie, najlepiej od-

powiada potrzebom nauki prawa kanonicznego na wydziaach praw-
nych ksika Póschla, profesora uniwersytetu w Grazu, autora po-

siadajcego w nauce bardzo powane imi. Praca ta uwzgldnia
i historj rozwoju prawa i stosunki pastwowe i stoi na stanowisku

wyników bada najnowszej nauki. Zbytecznym w niej, jako w pod-

rczniku, jest duszy rozdzia, w którym autor podaje sw wasn
konstrukcj pojcia prawa, monaby równie polemizowa z jego

systematyk wyróniajc w -systemie osobny dzia prawa pry-

watnego, do którego zalicza prawo patronatu i prawo maeskie,
obie instytucje posiadajce take charakter publiczno-prawny, wy-
tknby mona take pewne bdy jak ten, e przeszkoda publicac

honestatis siga take do pierwszego stopnia linii pobocznej i e
w tym stopniu jest przeszkod gradus maioris (str. 318 2 w. str. 303)

pomimo tego jednak praca ta jest pod kadym wzgldem prac
wybitn. Podrcznik ten bdzie jednak do nauki dla suchaczy
bardzo trudny, bo jest zanadto zwizy i wymaga ju znajomoci
przedmiotu, wic pocztkujcy nie bdzie sobie móg z nim atwo
poradzi.

W kadym razie ksik t bezwarunkowo zaleci naley
i dla tego jeeliby chodzio o wskazówk dla suchaczów prawa
z czego obok wykadów maj si uczy prawa kanonicznego, ra-

dzibym, aby po przeczytaniu którego z dawniejszych dobrych
podrczników n. p. Friedberga, Sagmullera lub Rittnera w drugiem
wydaniu, uczyli si z ksiki Póschla, albo w braku niej korzystali

z krótkich zestawie nowoci i zmian przez nowy kodeks wpro-
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wadzonych, jakie autorowie rónych podrczników zwaszcza
w Niemczech po ukazaniu si kodeksu dodatkowo ogosili n. p.

Laurentius do swego podrcznika (Conspectus Codicis iuris cano-

nici, Freiburg i. B. 1919), Haring do swego podrcznika (Erganzungs-

licft zu Grundziige des kath. Kirchenrechts 4 wyd. Oraz 1919), Kurt-

cheid do podrcznika Heinera (Das neue Kirchenrecht, 2 Aufl. Pa-
derborn 1921) lub Pillet. (Introdution a 1'etude du Cod canoniquc,

Lyon, Viste 1918) wreszcie poleci naley prac Stutza, Der Geist

des Codex iuris canonici, ogoszona jako 92 i 93 zeszyt wydawni-
ctwa Kirchenrechtliche Abhandhingen Stuttgart 1918, która w sposób
cile naukowy charakteryzuje znaczenie i donioso reform prze/

nowy kodeks wprowadzonych. W krajach romaskich i w Anglji,

o ile mi wiadomo nie ukaza si dotd aden podrcznik uwzgldnia-
jcy potrzeby naukowe wieckich wydziaów prawniczych, rzecz

zrozumiaa, bo tam przedmiot prawa kanonicznego nie stanowi od-

rbnej dyscypliny uniwersyteckiej, lecz jest tylko traktowany cz-
nie z innymi prawami w wykadach historji prawa. Z podrczni-
ków przeznaczonych dla zakadów naukowych kocielnych poja-

wiy si dotd jeszcze Parayre, Institutiones iuris canonici inxta

novum Codicem Lyon 1918, Vermeersc h-C r e u s e n. Summa
novi iuris canonici commentariis aucta 2 w. Mecheln 1919, Blat,
Commentarium textus codicis iuris canonici Romae 1919 i A u g u-

stine O. C, A Commentary on the Neiw Cod of Canon Law.
London Herder Vol. I. 1918, nie miaem ich jednak w rku.

K o e n i g e r Albert M i c h a e 1 Dr. P r o f. Grundriss ciner Ge-
schichte des katholischen Kirchenrechts, Koln Bachem 1919

str. 91.

Ksieczka niewielka, obejmujca tylko 60 stronnic tekstu i 30

przypisków, ale jako zjawisko naukowe doniosa. Gdy przy kocu
zeszego wieku rozprawiao si wiele o potrzebach reformy stu-

diów prawniczych i gdy wysuwano postulat, aby w wykadach
prawa rzymskiego na wydziaach prawniczych ka gówny na-

cisk na histori tego prawa a nie na jego dogmatyk, byo ju
tylko kwestj czasu, kiedy podobna tendencja zarysuje si równie
w odniesieniu do traktowania prawa kanonicznego. Wyrazem tej

myli, aby nauk historji prawa kanonicznego wyzwoli z pod prze-

wagi dogmatyki kanonistycznej. bya mowa najwybitniejszego z y-
jcych kanonistów niemieckich profesora Ulryka Stutza protestanta,

wygoszona w auli uniwersytetu w Bonn przy sposobnoci uro-

czystoci dynastycznej 21 stycznia 1905 na temat „Die kirchliche

Rechtsgeschichte" (Stuttgart 1905). Pewn prób w tym kierunku

zrobi te sam Stutz w opracowaniu dziau prawa kocielnego
w Holtzendorffa Enzyklopadie der Rechtswissenschaft 7 wyd. z r.

1914 Tom V-ty, gdzie system prawa kocielnego katolickiego (str.
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390—459) poprzedzi obszerniejszem nawet skreleniem jego hi;

storji (str. 280—368). Drug podobn prób jest ksika Koenigera.

ju samoistnie, bez zwizku z systemem prawa obowizujcego
opracowana. Obie te stosunkowo niewielkie prace, napisane cile
naukowo i z wielk znajomoci rzeczy, mog odda przy wyka-
dach uniwersyteckich rzetelne usugi, peniejsz jednak jest praca

Stutza, bo KOniger gównie na historyczny rozwój ustroju Kocioa
zwraca uwag i inne materie do pobienie traktuje. Jednakowo
ze wzgldu na bogactwo materjau, jaki historia prawa kanonicz-

nego obejmuje, mona je poczytywa jedynie dopiero jako rodzaj

planu naukowego dla póniejszych prac syntetycznych i dla syste-

matyki przedmiotu. Chodzi przedewszystkiem o podzia historii

prawa kanonicznego na okresy rozwojowe. Stutz wyróni sze
takich okresów: 1. okres misyjny (Die Missionskirchenordnung der

christlichen Friihzeit) do pocztku IV wieku, 2. Okres rzymskiego
prawa kocielnego (Das rómische Kirchenrecht od IV do pocztku
Mil w.) 3. Okres germaskiego prawa kocielnego (Das germa-

nische Kirchenrecht) od VIII do XII w. 4. Okres prawa kanonicznego

(Das kanonische Recht) od XII do koca XIV w. 5. Okres prze-

ksztacenia prawa kanonicznego w prawo katolickie (Die Umbildung
des kanonischen RechtS zum katholischen Kirchenrecht) od XV do

koca XVIII w. i wreszcie 6. Okres prawa watykaskiego (Das

ratikanische Kirchenrecht). Koeniger najwidoczniej wzorowa sic

na tym podziale, tak samo przyjmuje sze okresów w tych sa-

mych chronologicznych granicach, tylko dla zaznaczenia swego ka-

tolickiego stanowiska a moe take dla oryginalnoci okresy te

czciowo inaczej nazywa. 1. Das Kirchenrecht in freier Erst-

entwickelung, 2. Das Kirchenrecht unter dem Einfluss des rómischen

Rechts, 3. Das Kirchenrecht unter dem Einfluss des germanischen

Rechts, 4. Das Kirchenrecht unter dem Einfluss der Schule, 5. Das
Kirchenrecht in seiner Beschrankung und Reform i 6. Das Kirchen-

recht in seiner hmteignung und Verselbstandigung. Przed kilku laty

miaem sposobno zaznaczy ju moje stanowisko (Nowy kodeks
prawa kanonicznego, Polonia sacra I. 1918) w stosunku do doko-

nanego przez Stutza rozgraniczenia warstw rozwojowych prawa
kanonicznego. Wyraziem wówczas zapatrywanie, e w tym jego

podziale uderza przedewszystkiem zbytnie rozbijanie momentów
rozwojowych na atomy, i e zawiele tu jest lstorji Kocioa, która

nie jest historj prawa. Rozwój prawa pozostawa wpraw-
dzie w cisym zwizku z dziejami Kocioa, ale si z ich biegiem

nie pokrywa. Pomijajc, e w pierwszych trzech wiekach chrze-

cijastwa, kiedy pojawiaj si dopiero pierwsze zawizki prawa
kanonicznego, o osobnym okresie w ogóle mówi nie mona, tru-

dno si take zgodzi na odrbny okres rzymskiego i germaskiego
prawa kocielnego. Prawo rzymskie miao dla rozwoju prawa ka-
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nonicznego znaczenie bardzo doniose, ale wpyw ten nie siga
tylko do VIII wieku, lecz i póniej w pastwach germaskich wa-
ya zasada, e „ucclesia vivit leg romana" a wreszcie nawet na

kodyfikacjach XIII wieku odbi si ten wpyw najbardziej. Uznaje

równie donioso wpywów germaskich, byy one jednak zawsze
mniejsze od rzymskich i uwydatniy si tylko w pewnych insty-

tucjach prawnych, zwaszcza w prawie beneficjalnem i tu i owdzie
w procesie i w prawie maeskiem, nie nadajc wcale caemu
prawu kocielnemu jakiego odmiennego charakteru i nie zmie-

niajc kierunku jego rozwoju. Nadto wpywy te byy przewanie
niekocielne i niechrzecijaskie i nieraz dla Kocioa szkodliwe

i Koció o ile móg, cigle je zwalcza. Widoczn jest tu ten-

dencja ze strony autora, aby ile monoci wysun w dziejach

prawa kocielnego na pierwszy plan rol germanizmu, tak samo
jak i w okreleniu okresu pitego. Tymczasem da si' zupenie do-

brze i w zgodzie z historj prawa kocielnego uj cay ten czas

od pocztku chrzecijastwa a do XII wieku, jako jeden okres,

któryby mona nazwa okresem tworzenia si prawa kocielnego

pod wpywem praw wieckich. Mylnie take okrela Stutz charak-

terystyk okresu reformacji i soboru trydenckiego, bo prawo kano-
niczne, chocia posiadao i posiada tendencje uniwersalne wiatowe,
chocia w pewnym okresie stano ponad prawem wieckiem, byo
jednak zawsze tylko prawem Kocioa katolickiego i nie stao si
niem dopiero wskutek reformacji i zderzenia si z pastwem ab-

solutnem. Prdy, zmierzajce do zmiany organizacji Kocioa, sze-

rzce si od XIV wieku w teorji koncyliarnej, tak samo jak i refor-

macja Lutra, czy szwajcarska, charakteru prawa kanonicznego do-

tychczasowego nie przeobraziy, zmiany dokona dopiero sobór

Trydencki, przeprowadzajc rewizj redniowiecznego prawa, na-

leaoby wic zamiast tych rónych podziaów, po okresie kla-

sycznego prawa kanonicznego od XII do polowy XVI wieku za-

znaczy dopiero od soboru trydenckiego nowy trzeci okres prawa
trydenckiego, który trwa a do pontyfikatu Leona XIII. Ho i wy-
rónienie odrbnego okresu od pocztku wieku XIX pod wpywem
dokonanych sekularyzacyj, wskutek czego miao si dopiero do-

kona „uduchowienie prawa kocielnego" (Spiritualisierung des

Kirchenrechts) i powizanie tego ze soborem watykaskim, nie da

si take naleycie naukowo uzasadni. Cay ten proces rozwo-
jowy bowiem by tylko logiczn konsekwencj prawa trydenckiego,

tak jak uchway soboru watykaskiego byty ostatecznem uzupe-
nieniem ujchwa trydenckich, nowy za kierunek rzeczywistego

„uduchowienia" rozpoczyna si waciwie dopiero od Leona XIII

a potguje za Piusa X i jego wyrazem jest wanie nowy kodeks,

rozpoczynajcy nowy czwarty okres w historji prawa kanoniczne-

go. Te wszystkie uwagi odnosz si równie do podziaów Koc-
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nigera, przyczem jeszcze zauway naley, e jego etykieta dla

okresu czwartego „prawo kocielne pod wpywem szkoy" jest zu-

penie nieodpowiedni. Prawda, e wpyw nauki by wtedy nie

may, ale takie okrelenie caego okresu zaciera zupenie jego cha-

rakterystyczne cechy, e prawo to byo przedewszystkiem pra-

wem papieskiem, e stao si prawem uniwersalnem i e doszo
do niezwykego stopnia rozwoju, czy nie lepiejby byo nazwa
ten moment rozwojowy okresem klasycznego prawa kanonicznego?
aowa wypada wreszcie, e Koeniger nie poszed za przykadem
Stutza i nie poda najwaniejszej przynajmniej literatury, jego przy-

piski bowiem ograniczaj si tylko na powoaniu róde, podnie
jednak naley, e te cytaty s dobrze dobrane.

W rozbiór nowego problemu naukowego, jaki Koeniger, idc
za wzorem Stutza, stara si praktycznie przez napisanie swej

ksiki urzeczywistni t. j. e historja prawa kocielnego powinna
by traktowan jako odrbna nauka i zupenie oddzielon od do-

gmatycznego wykadu tego przedmiotu, wchodzi tu naturalnie

nie mog, zreszt zrobi to ju w sposób wyczerpujcy Sagmiiller,

(I)ie Stellung der kirchlichen Rechtsgeschichte in der akademischen
Disciplin des Kirchenreclits, Theologische Quartalschrift T. 100. ze-

szyt IV 1919 str. 59—102). Jego wywody podzielam w zupenoci,
a od siebie dodam tylko jeszcze uwag, e o takiem oddzieleniu jed-

nej nauki od drugiej bdzie mona mówi dopiero wtedy, kiedy hi-

storja prawa kocielnego zostanie napisana, dotd posiadamy do-

piero jej program przez Stutza i Koenigera nakrelony.

R a c c o 1 1 a di C o c o r d a t i su materie e c c 1 e s i a-

s t i C h e tra la Santa S e d e e 1 e A u t o r i t a c i v i 1 i,

Roma, Tipografia poliglotta Vaticana 1919 stron XIX i 1139

cena 30 lirów.

Mówic o ruchu naukowym na polu prawa kocielnego, nie

mona adn miar pomin tego obszernego i wanego wydaw-
nictwa, dokonanego z wielkim nakadem pracy przez X. Angelo

Mercati, sottoarchiviste archiwum papieskiego. Wiadomo, e da-

wniejsze publikacje materiau konkordatowego Miincha, Nussi'ego,

Briicka lub Papiea Leona XIII s fragmentaryczne i niewystar-

czajce, dopiero to wydawnictwo ma na celu zebranie caego ma-
teriau odnoszcego si do ukadów Stolicy Apostolskiej z rzdami
pastwowymi w sprawach kocielnych od r. 1098 do 1914 wcznie
i obejmuje ogóem 133 numerów, w których znowu mieci si po
kilka aktów do poszczególnych ukadów nalecych. Czy zosta
tu cay materja konkordatowy rzeczywicie wyczerpany, wyka
dopiero dalsze badania, naodwrót monaby wyrazi pewne wt-
pliwoci w kierunku, czy wszystkie akty tu zamieszczone posia-

daj charakter konkordatów, bo granica midzy ukadem a poro-
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zumieniem sic w pewnej danej kwestii jest nieraz do chwiejn;
w kadym razie lepiej si stao, e wydawca dat za wiele, ni za

mato. Wydawnictwo to zewntrznie bardzo korzystnie si przed-

stawia i jest naogó staranne, wytknby mona tylko, e wy-
dawca zadawala! si nieraz przedrukami i nie kontrolowa ich ze

ródami oryginalnemi. Zarzut ten dotyczy take materjau odno-

szcego si do Polski, gdy bulla Leona X z I-go lipca 1519, Kle-

mensa VII z I-go grudnia 1525 i suplika króla Zygmunta Starego

zostay przedrukowane z publikacji prof. Brzeziskiego: „O kon-

kordatach Stolicy Apostolskiej z Polsk w XVI wieku" (Nr. XXXV),
opartej na materjale krakowskim. Widocznie wydawca w czasie

wojennym nie móg do tych róde dotrze. Z aktów dotyczcych
ziem polskich znajdujemy w tern wydawnictwie nadto dokumenty
zwizane z konkordatem z r. 1737 (Nr. XLII), bull Piusa VII z 30-go
czerwca 1818 okrelajc diecezje w Królestwie Kongresowem (Nr.

LXXXIII), bull de salutej animarum z 16-go lipca 1821 dla Prus
(Nr. LXXXIV), konkordat z carem Mikoajem I z 3-go sierpnia

1847 (Nr. CXVII), konkordat austrjacki z 18-go sierpnia 1855 (Nr.

CII), ukad z rzdem rosyjskim z 24-go grudnia 1882 (Nr. CXVII)
i podobny ukad w sprawie seminariów w Królestwie z 22-go lipca

1907 wraz z tekstem ukadu z r. 1897 (Nr: CXXXII). W tekcie

konkordatu austrjackiego wypuci jednak wydawca cay wstp.
niczem tego nie uzasadniajc, i przeniós go do przypisku. Wogóle
publikacja ta bdzie miaa przewanie wiksze znaczenie dla kano-

nisty ni dla historyka, bo brak tu z reguy aktów dyplomatycz-

nych poprzedzajcych konkordaty. Dzi, wobec projektów kon-

kordatów z rónemi pastwami zyskuje ona na aktualnoci, po-

dajc róne wzory; dla przyszego konkordatu polskiego nie wiele

jednak bdzie mona z niej skorzysta, bo szczególne stosunki

w odrodzonej Polsce bd wymagay oryginalnego stworzenia

nowego typu konkordatu, który zarazem bdzie musia uwzgldni
zasady nowego kodeksu kanonicznego.

P r o f. I) r. W 1 a d y s 1 a w A b r a li a m. (Lwów.)

B. Dzia ekonomiczny.

1. Teorja ekonomii pol. historia nauki ekonomii, specjalne rozprawy

teoretyczne, encyklopedie, podrczniki.

K c ni p n c r V S t. Ekonomja Spoeczna. Podrcznik dla szkól rednich
i dla samouków. Warszawa 1921 str. 245.

P e t y n tak S a n e c k i K a z. D r., T o m a n e k F r a n c i s z e k I ) r.

Zasady Ekonomji Spoecznej (dla wyszych zakadów naukowych
m Polsce) Wyd. II. Lwów-Warszawa 1921 str. 320. Ksim Polska

Tow. N. S. \V.
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W ereszczyski A. i Kucharski W. Wiadomoci o Polsce wspó-
czesnej ze szczególnem uwzgldnieniem stosunków politycznych^
gospodarczych i spoecznych. Lwów—Warszawa. Ksinica
Polska Twa. Naucz. Szkó wyszych. 1921, str. 206.

Zweig Ferdynand Dr. Problem wartoci. Osobne odbicie z „Cza-
sopisma prawniczego i ekonomicznego" Kraków 1021. Nak. Krak.
S-ki Wydawn. 8

U
str. 116.

< i i cl c Charles. Premieres notions d' Economie politiiie. Paris.

Albin — Michel.
Gide Charles. Principes d'Economie poitique. Paris Strey.
(ionnard Ren. Histoire des doctrines eeonomiques. Xouvelle Li-*

brairie Nationale).

. The poiitical economy of war London Macmillan 260 pp.
Prali, 1) a v i (1 Wight. A study in the theory ot value. Berkeley,

(
'

ii l'niv. of California 1921. 290 p.

Salt er F. R. Karl Mnrx and modern socialism. Xe\v York, Macmillan
263 p.

Diehl Karl. Socialwisserflschaftliche Erlauterungen zu David Ki-

cardos Grundgesetzen der \
r

olkswirtschaft und Besteuerung.

3 Aufl. I Ted: Wcrttheorie, Grundrententheorie. Leipzig 1921.

F. Meiner^tr. Xlii -f- 427.

Eppich, Dr. Erich. Die philosophischen GrUndlagen der Natiomal-
okonomie. Miinchen [921. Kusi et Co. str. 138.

M u li s, Dr. Karl. Matericllc und psyhischf Wirtschaftsauffassung.
Versuch einer Efegrundung des Identitatsprknzips der Wirtschafts-
theorie. Jena 1921 Fischer, str. IV + 96,

P i e c h o 1 1 k a, Erwin. Gleihberechtigung von Kapita und Arbeit
(Arbeitsaktie und Steueraktie ais Grundlagen der Socialmdnidua-
listischen Wirtschaft). Berlin. Engelmann 1921. 8° str. 64.

Verhandltingen d e V ^r e in a fur o c i a 1 p o 1 i t i k i n
Kici 1020. Die Reform der staatswissenschaftlichen Studicn
2 Teil (Schriften des Verein9 f5r Socialpolitik, 161 Bd.) Munchen
Leipzig 1 02 1. str. 260.

"A" i e s e Leopold von. Einfuhrung in di« Socialpolitik. 2 neubearbei-
tete vermehrte Auflage. Leipzig 1921. 8°. str. VI +

2. Historja gospodarstwa spoecznego.
Gródecki Roman. Przywileje mennicy biskupstwa poznaskiego

z r. 1232 (Prace komisji historycznej. Pozn. Tow. Przyj. Xauk.
Tom 1T zeszyt 2). Pozna 1921 str. 41.

Kutrzeba Stanisaw Wisa w historji gospodarczej daw r ej Rze-
czypospolitej Polskiej. >Monografja Wisy zeszyt XI. Warszawa
C. d. str. 51.

Rutkowski Jan. Poddastwo wocian w wieku XVIII wr Polsce
i niektórych innych krajach Europy. Prace Komisji Historycznej
•Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Tom. I zeszyt 3. Poz,na 1921 str. 157.

Zalewski Zygmunt. Z dziejów walki o handel Polski. Stuletnia

praca Tow. Modziey Kupieckiej w Poznaniu. Pozna 1921 str. 208.

Sievcking Heinrich. Wirtschaftsgeschichte II vom Ausgang der
Antike bis zum Beginn des [O J ahrhunderts. Leipzig Berlin 1921.

B. Teubner.
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4. Polityka agrarna, rolnictwo, lenictwo, ryboóstwo.

Kwieciski Jan: Wie idealna ródem ' bogactwa narodo-

wego, Szamotuy 1921 , nakadem autora, 8°, str. 56 i tablice.

Broszura niniejsza jest powicona propagandzie idei, by przy

parcelacji folwarków nie dzieli ich na czci, lecz by nabywajcy
je wocianie prowadzili na nich „gospodarstwo wspólne, niepo-

dzielne, oparte poniekd na zasadach spóek akcyjnych". Jeden

ze wspólników-^gospodarzy winien by staym kierownikiem i za-

rzdc wspólnego gospodarstwa. Ostateczna decyzja naleaaby
do wspólnych narad wszystkic-h czonków, a gdyby na nich po-

wstay kwestje sporne, to winny by rozstrzygane przez siy fa-

chowe, mianowicie specjalnie w tym celu utworzone przez pastwo
powiatowe urzdy rolnicze z powiatowym inspektorem rolnym,

agronomem, na czele, przy których winny funkcjonowa obywa-
telskie rady przyboczne.

Autor przytacza obfite argumenty, przemawiajce za jego ide,

jak nieniszczenie istniejcych jednostek gospodarczych, trudno
obecn budowania si, bodziec dla postpu gospodarczego i kul-

turalnego. Powouje si na poczynione przez si dowiadczenia
z polskimi robotnikami w Szwajcarii. Przedkada szczegóowe
plany urzdzenia podobnych osad.

Zdaje si jednak, e mimo to nie potrafi zwalczy gównej
obiekcji podobnego systemu, to jest trudnoci pogodzenia rónych
sprzecznych interesów poszczególnych spólników. Fakt, e po-

dobne dowiadczenia udaway si autorowi w Szwajcarji, nie do-

wodzi jeszcze niczego, bo nie tyczyy si spóek wacicieli, lecz

robotników, którzy podejmowali si akordowo ca grup pracy

a przy tern byli te na obczynie.

E. T.

Ludkiewicz Z d &-i s a w, P r o f . Polityka agrarna. Wyda-
nie czwarte zmienione i rozszerzone. Praca polecona przez
Gówny Urzd Ziemski podwadnym' mu urzdom i urzdni-
kom. Pozna-Warszawa, 1921, Nakadem Ksigarni \v. Woj-
ciecha, str. XVI i 598.

Jest to drugie z rzdu ksikowe wydanie, jeeli nie liczy
dwóch pierwszych litografowanych „skrótów wykadów". Wy-
danie III (drukowane) autor charakteryzuje w przedmowie, jako

przejciu od „skrótu" do podrcznika, usprawiedliwiajc w ten

sposób luki i niedocignicia; w przedmowie do wydania oma-
wianego zwraca uwag na okoliczno, e brak polskiego pod-
rcznika polityki agrarnej nakada na niego obowizek rozsze-

rzenia wydania poprzedniego, mimo, e wolaby prac tak trudn
odoy na póniej; tein przyspieszeniem tumaczy niejednolito
i nierównomierno opracowania. W ten sposób wydanie czwarte
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uroso z 371 stron wydania trzeciego ck> rozmiarów podanych

powyej. Dla charakterystyki metody i ukadu przedmiotu moe
by wanym wzgld, o którym wspomina autor w przedmowie

do wydania III, a mianowicie, e wykady, a wic i ksika prze-

znaczon jest w pierwszym rzdzie dla urzdników pastwowych;
wynika to równie z polecenia ksiki przez G. Urzd Ziemski

podwadnym urzdom i urzdnikom.
Daje to sposobno do podkrelenia jednego zasadniczego mo-

mentu dla oceny ksiki. Przegldajc j nie jestemy pewni, jaki

cel mia autor na oku? czy stworzy podrcznik administracji
stosunków rolniczych, czy polityki agrarnej? Cae ustpy
omawiajce poszczególne dziay ustawodawstvya agrarnego, zna-

le si mogyby równie dobrze w podrczniku administracji, na-

tomiast kto, kto szuka w ksice polityki agrarnej, czsto musi

by niezadowolonym z powodu pominicia jednych, a lakonicznego

i niezdecydowanego traktowania innych nader doniosych kwestyj.

Jest to zagadnienie metodyczne, przyznajemy, e niejednokrotnie

w szczegóach trudne do rozwizania, z którego autor podrcznika
„polityki agrarnej" winien sobie zdawa spraw. Nie wystarczy
bowiem przeznaczenie ksiki dla urzdników, gdy mimo, e
uwzgldnia ona moe jak najlepiej potrzeby administracji pastwo-
wej, nie stanie si jeszcze przez to ..polityk agrarn4

*.

Polityka agrarna stanowi jeden z dziaów ekonomji. Polega

ona, jak wiadomo, na formuowaniu postulatów przemian i ulepsze
w zakresie stosunków rolniczych. Moe by rónica zda co do

tego. o ile podobny praktyczny punkt widzenia godzi si z obiek-

tywizmem naukowym; autor w kadym razie w ten sposób rozu-

mie polityk ekonomiczna w ogólnoci, a agrarn w szczególnoci

(str. 1 "i nast.). Zdaniem naszem formuowanie postulatów reform
winno czy si ze stwierdzaniem stanu faktycznego, a wic z opi-

sem danych stosunków w granicach koniecznych dla zrozumienia

podstaw oceny i projektów zmian, tylko bowiem wówczas polityka

sta moe na realnym gruncie i nie zadowalniajc si ogólnikami,

indywidualizowa w ocenie stosunków i potrzeb danego kraju.

Polityka agrarna, bdc nauk ekonomiczn, musi stosowa eko-

nomiczny punkt widzenia. Stwierdzajc niedomagania gospodarcze
w zakresie stosunków rolnych., musi postawi gospodarczy pro-

gram reformy. Nie znaczy to, aby nie miaa uwzgldnia momentów
innych, jak zwaszcza spoecznych i narodowych, punktem wyj-
cia jednak dla kadego jej rozumowania musi by zgbienie gos-

podarczej istoty rzeczy.

'Z punktu widzenia administracji badanie przepisów ustawo-
wych, dotyczcych stosunków gospodarczych, moe mie na celu

jedynie analiz formalnie technicznej strony tych przepisów. A wic
interpretacja, stwierdzenie zwizku z ogólnym systemem prawnym,
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sposób organizacji odnonych wadz, postpowanie administracyjne,

— wszystko to s sprawy, które nale do kompetencji nauki ad-

ministracji. Natomiast nie moe tu nalee ocena celowoci
danych przepisów, zatem stwierdzanie, o ile s uzasadnione jakiemi

potrzebami i interesami spoecznemi, gdy s to zagadnienia gos-

podarcze, któremi zajmowa si moe tylko ekonomista, a nie

prawnik, jak na odwrót nie do ekonomisty naley interpretacja

formalno-techniczna. Wemy taki przykad konkretny, jak nasza

ustawa o reformie rolnej. Jak kad reform, oceni si j winno
na tle faktycznych stosunków i potrzeb, a wic istoty i niedoma-

ga ustroju agrarnego w Polsce; pytaniem dalszem bdzie warto
stanu zamierzonego, do którego reforma ma doprowadzi ten ustrój,

a zarazem, czy ten cel zostanie osignity i czy przeciwnie nie

naley spodziewa si skutków niezamierzonych. Na to wszystko
ma da odpowied polityka agrarna, natomiast nauka administracji

zanalizuje tre ustawy pod wzgldem prawnym, uwydatni jej zna-

czenie dla prawa wasnoci, zbada postpowanie administracyjne

przyf jej stosowaniu, ustali kompetencj wadz i uprawnienia

stron, itp.

Nie ulega wprawdzie wtpliwoci, e cise oddzielenie w po-

lityce agrarnej obydwu tych punktów widzenia, ekonomicznego
i prawnego, nastrcza moe trudnoci z tej prostej przyczyny, e
aby oceni charakter gospodarczy okrelonych przepisów, trzeba

si zapozna z ich treci i zrozumie ich znaczenie; ekonomista

musi zatem chociaby dla celów informacyjnych przytacza te

przepisy i interpretowa je o tyle, o ile tego nie zrobia nauka
administracji. Pomidzy dwoma uznanemi za najlepsze podrczni-
kami polityki agrarnej, Buchenbergera i Roschera, zachodzi pod

tym wzgldem rónica co do traktowania zagadnie administra-

cyjnych; Buchenberger zajmuje si niemi daleko szerzej, jednak

nie przekracza granic wskazanych istotnym celem polityki agrar-

nej, podnoszc wszdzie momenty istotne danych przepisów dla

spraw gospodarczych, a blisza ich tre podaje osobno w stresz-

czeniu, uwydatniajc temsamem czysto informacyjny charakter tych

ustpów. Zachowania tych granic nie widzimy w podrczniku
prof. Ludkiewicza. I tak administracyjny punkt widzenia prze-

waa w rozmiarach znacznie przekraczajcych potrzeby polityki

agrarnej w ustpach takich, jak o wadzach agrarnych, o ustawo-

dawstwie komasacyjnem i serwitutowem, o prawie wodnem i ry-

backiem, o polskiej ustawie o spódzielniach, eby wymieni przy-

kady najjaskrawsze; wprawdzie bezwtpienia celem autora byo
tutaj pouczenie „urzdników" o ustawodawstwie agrarnem, jednak

sadzi mona, e do takiego obowizku nie powinna poczuwa sie

polityka agrarna w znaczeniu nauki ekonomicznej.
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Jeli z tego punktu widzenia podrcznik prof. Ludkiewicza

daje za duo, to niestety istniej w nim powane braki, polegajce

na nieuwzgldnieniu caego szeregu nader doniosych zagadnie,

braki, których nie równoway ów niepotrzebny nadmiar. W sys-

temie polityki agrarnej ustalia si caa grupa zagadnie, czsto
do rónorodnych i trudnych do powizania, którym nie mona
odmówi istotnego znaczenia dla stosunków produkcji rolniczej.

Nawet gdyby komu nie przemawiaa do przekonania ta tradycja,

dziki której jednak przewanie wyodrbniaj si zagadnienia nale-

ce do poszczególnych dziaów nauki, zwaszcza w naukach spo-

eezno-historycznych, to przecie trudno przemilcza zagadnienia

o nieprzemijajcej doniosoci. Takiego przemilczenia dopuszcza

si prof. Ludkiewicz w stosunku do spraw tak wanych, jak sto-

sunek prawny rolnika do ziemi (wasno, dzierawa, administracja

itp.), zagadnienie wielkich i maych przedsibiorstw, reforma prawa
spadkowego i kredytowego, kwestja cen produktów i ochrony cel-

nej. W zwizku z tern podnie monaby czste bardzo trakto*

wanie zagadnie ekonomicznych o naturze ogólniejszej w sposób

zbyt lakoniczny. Czy ta niekompletno ksiki prof. Ludkiewicza

moe by wytomaczona jej celem praktycznym i potrzeb aktu-

alnoci? Z punktu widzenia .praktycznoci" nie mona z ca
pewnoci przewidywa, co kiedy urzdnikowi moe sie przyda,
nie mówic ju o tem, e zapewne nie zaszkodziaby jego ogólne-

mu horyzontowi znajomo spraw nie zwizanych cile z prakty-

k; taksamo nie mona by krótkowidzem co do aktualnoci po-

szczególnych zagadnie, jeeli chce si by przygotowanym na

wszystkie ewentualnoci, blisze moe, ni si na pierwszy rzut

•oka wydaje (np. prawo wasnoci w stosunku do ziemi).

Pod wzgldem ukadu treci, ksika przedstawia si na ogó
dodatnio, bez porównania korzystniej, anieli omówiona w III ze-

szycie rocznika zeszego ..Polityka ekonomiczna" prof. Radziszew-
skiego. Cz wstpna, zawierajca uwagi ogólne, okrelenie zna-

czenia rolnictwa dla caego ycia gospodarczego i zobrazowanie
stosunków rolnych w Polsce, wyprzedza dwa waciwe dziay
ksiki, z których pierwszy traktuje spraw struktury terytorial-

nej gospodarstw wiejskich i polityk utrwalania form wasnoci
i gospodarstw wiejskich, drugi spraw popierania, organizacji

i ochrony produkcji rolniczej oraz regulowania stosunków w za-

kresie tej produkcji. W obydwu tych dziaach przedstawiona jest

na wstpie organizacja wadz agrarnych w pierwszym, a towa-
rzystwa i zwizki rolnicze w drugim, ze wzgldu na to, e w dziale

pierwszym przewanie chodzi o dziaalno pastwa, a w drugiim

przewanie o inicjatyw zrzesze spoecznych. Podstaw tego

zasadniczego podziau s zatem dwa momenty, pokrywajce si
na ogó, zdaniem autora, a mianowicie z jednej strony wyrónienie,

J8*
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polegajce mniejwicej na przeciwstawieniu zagadnie zwizanych
ze struktur prawn i gospodarcz produkcji rolniczej (ustrój agrar-

ny) zagadnieniom funkcjonowania tej struktury, z drugiej za strony

uwydatnienie rónic zalenie od tego, kto jest podmiotem dzia-

alnoci popierajcej rolnictwo, pastwo czy spoeczestwo. Jak

to sam autor przyznaje, drugi ten moment nie da si w tym po-

dziale cile przeprowadzi ze wzgldu na faktyczny rozwój sto-

sunków, a co waniejsza niema koniecznego zwizku midzy po-

szczególnemi zagadnieniami polityki agrarnej a natur podmiotu

tej polityki, jeeli wyczymy spraw regulowania prawnego,
zwizanego w nowoczesnych spoeczestwach z pastwem. Dla-

tego te jest to podzia sztuczny i zewntrznie tylko poczony
z podziaem zasadniczym na struktur ustroju agrarnego i jego

funkcjonowanie. Za tym ostatnim podziaem przemawia niejedno,

a przedewszystkiem jego jasno i prostota; jest to podzia, który

oddawa moe due usugi przy klasyfikowaniu faktów ycia gos-

podarczego wogóle, a wic w ekonomji ogólnej. Mona jednak

mie pewne wtpliwoci, czy sama podstawa tej dystynkcji jest

celowa pod wzgldem naukowym w polityce agrarnej. Zagad-
nienia struktury produkcji rolnej s czem innem, anieli takie

same zagadnienia w innych dziaach wytwórczoci. Nigdzie bo-

wiem w takim stopniu, jak tutaj, nie odgrywa roli z jednej strony

wpyw ustroju' prawnego, z drugiej stosunków majtkowych od-

nonych klas ludnoci. To ostatnie zwaszcza jest dla tego tak

wanem, e nigdzie indziej w tych rozmiarach nie przechodz
w drodze spadku realne rodki wytwórczoci, które ponadto tein

si odznaczaj, e mog by dowolnie naogó dzielone. To te
zarówno interpretacja stanu faktycznego, jak wskazywanie celów
reformy musi si liczy z motywami pozagospodarczemi w stop-

niu nieporównanie wyszym, anieli w stosunku do zagadnie sa-

mej produkcji rolnej. Dlatego te wydaje nam si, e ten moment
jest metodycznie waniejszy, anieli przeciwstawienie struktury

i funkcjonowania produkcji rolniczej, chocia przyznajemy, e rze-

czy te si na ogó pokrywaj.

Przechodzc do bliszego zapoznania sic z treci ksiki prof.

Ludkiewicza, ograniczamy si do podniesienia kilku tylko punktów,

najwaniejszych dla charakterystyki zapatrywa autora. Teore-
tycznym fundamentem dla polityki agrarnej autora jest rozdzia
I zatytuowany: „Stosunek produkcji rolniczej do caoksztatu na-

rodowego ycia gospodarczego (Drogowskazy ekonomiczne poli-

tyki agrarnej)". Autor wychodzc ze zaoenia cisego zwizku
midzy yciem pastwowem a yciem gospodarczem, stwierdza,

e „ycie ekonomiczne wymaga skoncentrowania na jednostce

przestrzeni wielkiej iloci kosztownych urzdze" (str. 19), co b-
dzie si opaca wówczas, gdy intensywno ycia gospodarczego
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bdzie odpowiednio wysoka. Intensywno produkcji rolnej zaley
od stosunku pierwiastka gospodarstwa naturalnego (okrelanego

przez autora jako « do pierwiastka gospodarstwa kapitalistyczne-

go p. Ewolucj w kierunku tego ostatniego pierwiastka rozumie

autor, jako specjalizacj i produkowanie o ile monoci na zbyt.

Równoczenie jednak konstatuje przejawianie si w nowo-
czesnem rolnictwie pierwiastka „nadbudowy" 7 zwaszcza w sto-

sunku do gospodarstw maych, przez co rozumie wykonywanie
pracy intelektualnej, takiej jak dow iadezalno-naukowei. pedago-

gicznej, organizacyjno-handlowej (kooperatywy), poza waci-
wem gospodarstwem, u to bud przez pastwo, bd przez aso-

cjacj, bd wreszcie przez osoby prywatne w celach zarobko-

wych. Rozwój tego pierwiastka 7 wywouje zanik pierwiastka

gospodarstwa naturalnego « i naodwrót (str. 26), jest on wiec

w cisym zwizku z postpom intensyfikacji rolnictwa.

Tak brzmiaby zasadniczy bieg myli prof. Ludkiewicza: nie

bierzemy odpowiedzialnoei za wierne oddanie intencyj autora,

gdy przedstawienie rzeczy nie odznacza si cisoci. Scharak-

teryzowa mona to stanowisko jako ciekawa kombinacj eta-

tyzmu z ideaem ustroju agrarnego opartego na maych gospodar-

stwach; etatyzmu, gdy autor wszdzie kadzie ogromny nacisk

na rol pastwa w stosunku do ycia gospodarczego, i ideau rol-

nictwa chopskiego, gdy autor na str. 21 wypowiada twierdze-

nie, e „wobec przeludnienia naszej wsi polityka agrarna powinna
u nas dy do tworzenia podstaw- rozwoju gospodarsw tego typu,

gdzie praca ludzka znajdowaaby wielkie zastosowanie'". Gospo-
darstwa mae róni si od wielkich tern, e „praca intelektualna"

wykonywana jest w stosunku do nich przez owa „nadbudow".
jako odrbn organizacj. Jeeli to jest stwierdzeniem istniej-

cych stosunków, jak na Zachodzie, o czem wspomina autor, to

jest to kwestj faktu; jeeli to ma by „drogowskazem" polityki

agrarnej, to naley rzecz t podda krytycznemu rozbiorowi. Mo-
na sobie wyobrazi oddzielenie „pracy intelektualnej" od kierow-
nictwa przedsibiorstwem w stosunku do przemysu. Laboratoria
chemiczne i pracownie wynalazców cznie z szkolnictwem zawo-
dowem aprowiduja po najwikszej czci przemys w zakresie po-

stpu technicznego, zbytem artykuów przemysowych zajmuj si
odrbne organizacje, w Ameryce istniej nawet specjalici, którzy
organizuj wykonywanie pracy w samem przedsibiorstwie. Co-
prawda kierownik takiego przedsibiorstwa musi by czowiekiem
na tyle inteligentnym, aby umia podda si owym fachowym radom
przychodzcym z zewntrz. Jeeli jednak chodzi o rolnictwo, to

ze strony jego znawców syszao si i syszy cigle o koniecznoci
indywidualizowania w stosunku do kadego gospodarstwa, w sto-

sunku do kadego kawaka ziemi, w stosunku do kadej sytuacji
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przy prowadzeniu gospodarstwa. Zdaje si nie ulega wtpliwoci,

i rozdzia midzy teorj a praktyk jest z tego wanie powodu
wikszy w rolnictwie, ni gdziekolwiekbdindziej, co nie umniej-

sza oczywicie ogromnego znaczenia wiedzy dla postpu rolnic-

twa. Czy rozwój owej „nadbudowy" przejmujcej na siebie w spo-

sób zawodowy znaczn cz mylenia rolnika, i to jeszcze „nad-

budowy" o charakterze w pierwszym rzdzie biurokratycznym,

wynagrodziby rolnictwu strat wynikajc ze zniknicia inteligen-

tnych i fachowo wyksztaconych rolników? Mona przypuszcza,

e proi Ludkiewicz t swoj etatystyczn konstrukcj stara si
rozproszy obawy, moe przez niego samego odczuwane, czy prze-

miana ustroju agrarnego w kierunku podziau wikszych gopo-

darstw nie odbije si ujemnie na postpie i produkcji rolniczej. Ta
koncepcja jednak, przemylana w ostatnich konsekwencjach, mia-

aby w sobie co niesamowitego: funkcje rolnika zredukowane do

najprostszych zaj, funkcje „pracy intelektualnej" speniane na

urzd przez organizacje biurokratyczn, rozkazy tej ostatniej

wprowadzajce w ruch ca olbrzymi mas bezporednich wy-
twórców. Moe w ten sposób daoby si pogodzi ideay socja-

listyczne z rozbiciem posiadania ziemi na chopskie gospodarstwa.

Od polskiego, wspóczesnego, podrcznika polityki agrarnej

oczekuje si z natury rzeczy z niezmienieni zainteresowaniem,

jakie stanowisko zajmuje jego autor wobec reformy rolnej. Nie

jest to stanowisko niespodziank wobec rozlicznych wypowiedze
si autora przy omawianiu innych zagadnie, niespodziank jest

jednak niezmierna lakoniczno, z jak ta sprawa potraktowana

jest na 16 stronnicach. Autor ogranicza si do reprodukcji treci

ustawy rolnej z 15-go lipca 1920, dorzucajc ze swej strony tylko

krótkie uwagi, robice naogó wraenie, jakby nie chcia si

zbyt wyranie wypowiada. Jest oczywicie zwolennikiem takiej

przebudowy naszego ustroju rolnego, do jakiej zmierza reforma,

jest dalej optymist co do tego, e zapomoc kolonizacji wewntrz-
nej i parcelacji prywatnej mona bdzie rozwiza kwestj pói-

proletarjatu rolnego (gospodarstw maorolnych i karowatych),

z czego wnosi mona, e nie spodziewa si po reformie rolnej

rozwizania kwestji proletariatu rolnego (str. 267). Uderzajceiu

jest zdanie, które cytujemy dosownie (str. 269 i 27U): „Niewtpli-

wym jest take fakt, e niewykonalne jest osignicie bez koloni-

zacji wewntrznej tak szybkiego przyrostu majtku narodowego,

jak to wywoa moe kolonizacja wewntrzna. Dziaa bowiem
w tym ostatnim wypadku nietylko czynnik wzmoenia produkcyj-

noci danego terenu, wzgldnie warsztatu, lecz take wzmoenie
pracowitoci szerokich bardzo rzesz pracowników, oraz wzmo-
enie oszczdnoci". Stanowisko autora wobec tego wzmoenia
produkcyjnoci nie jest zbyt wyrane, gdy bezporednio przed-
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tem (str. 269) twierdzi, e na ziemiach polskich przed wojn w b.

zaborze pruskim, Galicji i w Kongresówce produkcja rolinna bya
wysza w gospodarstwach folwarcznych, ni w chopskich, e
przeciwnie byo na wschodzie Kongresówki i na obszarze Ziem
wschodnich, e natomiast mniejsza wasno miaa wszdzie prze-

wag co do produkcji zwierzcej, e jednak zuywa wicej si robo-

czych do wytworzenia tej samej iloci produktu. Mona sdzi,
e ten pogld autora nie jest zbyt wyrany i jusny. W kadym
razie autor stoi na gruncie reformy rolnej i omawiajc jej prze-

pis:,- nie dotyka zupenie kwestyj takich, jak sprawa odszkodo-

wania za wywaszczenie, lokalno-powiatowego charakteru refor-

my, ogranicze co do tworzenia wikszych gospodarstw chop-
skich, racjonalnoci wymiaru „maximum posiadania" itp. Jedyne
uwagi krytyczne, jakie mu nasuwa ustawa, to zbyt powolna pro-

cedura, jako taka i w zwizku z zasad kolejnoci przy wywasz-
czaniu, pominicie parcelacji prywatnej, faworyzowanej temsamem
przez to, e nie ponosi podatku na rzecz kolonizacji wojskowej,

nieuregulowanie sprawy sfinansowania reformy rolnej. Za jedn
z najwaniejszych zmian uwaaby inne unormowanie tworzenia

zapasu ziemi na parcelacj i wskazuje pod tym wzgldem na przy-

kad ustawy niemieckiej. To wszystko co daoby si zebra o sta-

nowisku autora wobec reformy rolnej. Trudna do zrozumienia jest,

powtarzamy to raz jeszcze, niezmierna lakoniczno i wstrzemi-
liwo autora przy omawianiu tej sprawy. Przecie ksika jego

ma by podrcznikiem dla funkcjonarjuszów urzdów ziemskich.

Nader obszernie zajmuje si autor spraw robotników rol-

nych. Za rzecz cenn uwaa naley przedstawienie stanu faktycz-

nego stosunków robotniczo-rolnych na ziemiach polskich, natomiast

przy wskazaniach reform spotykamy si znowu z niejasnoci i nie-

okrelonoci. Waciwie sens istotny wywodów autora jest taki,

e kwestja robotników rolnych stawa si bdzie coraz mniej

aktualn wobec rozpadania sic wikszych gospodarstw-

, e te gos-

podarstwa bd musiay dawa robotnikowi rolnemu takie warunki
materjalne jak przemys, a to moliwem bdzie dla gospodarstw
najbardziej intensywnych o wyspecjalizowanej produkcji. Nie jest

to zbyt wiele, jak na plon obszernych wywodów.
Poruszylimy punkty, mogce wzbudzi ogólniejszy interes,

nie wchodzimy w szczegóy, w których niejedno daoby si wyt-
kn, czy podkreli. Zalet niewtpliw ksiki prof. Ludkiewi-
cza jest obfite udokumentowanie pod wzgldem materiau ustawo-
w ego i faktycznego. Autor jest pracownikiem sumiennym i czuj-

nym na wszelkie aktualne zagadnienia. Na podstawach tego ma-
teriau nie potrafi jednak wznie gbszego i przemylanego sys-

temu polityki agrarnej; zbyt wiele jest w jego osobistych wypo-
w jedzeniach niedomówie i niedocigni, zbyt mao precyzji i kon-
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sekwencji. Jeeli jego zapatrywania mimo to niejednokrotnie wy-
stpuj w sposób bardziej wyrazisty, nie naley przypuszcza, aby
miay zbyt wielk si propagandjy, ksika jego jest bowiem na-

ogó pozbawiona wdziku pisarskiego.

Tadeusz Brzeski. (Pozna.)

Ludkiewicz S., w i t o r z e c k i B., Z. H a r t u n g. W sprawie
lenej i opaowej. Wilno 1921. Wydawn. D-tu Roln. i Lasów.
8° str. 24.

ubkowski Kazimierz in. Jedyne racjonalne okrelenie ceny
torfów opaowych, zalenie od procentu wyzyskanego z nich ciepa
w praktyce. Warszawa 1922 str. 50 tablic 15.

S t u d n i c k i Wadysaw. Kolonizacja i rozwój gospodarczy naszego-
Wschodu. Warszawa 1921.

A n n u a i r e international de 1 e g i s 1 a t i o n a g r i c o 1 e vol.

X annee 1920. Rom 1921.

Serca A. P.' La richesse agricolc et la prosperit. Paris. Riyiere in 8".

Meisner. Agrarische Zollpolitik. Prag 1921. 8° str. iii.

5. Górnictwo, przemys, rzemiosa.
Lewy Marceli. Wzajemny stosunek przemysu Królestwa

Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego przed wojn wszechwia-
tow. (ycie ekonomiczne Królestwa Polskiego, cz II).

Warszawa 1921. Nak. Ksig. F. Hoesicka, 8°, str. 142.

Wzajemny stosunek przemysu b. Królestwa Kongresowego
do przemysu b. cesarstwa Rosyjskiego staje si w ujciu autora

jednym z aktualnych tematów zwizanych z przyszoci prze-

mysu w Polsce.

Wprawdzie dane, na jakich opiera si autor odnosz sic do
czasów, które monaby dzi nazwa przebrzmia przeszoci, nie-

mniej odzwierciadlaj formy, w które wtoczony zosta przemys
polski wskutek konkurencji i polityki gospodarczej Rosji, a które

mimo dokonanego przez wojn zniszczenia i radykalnej zmiany
stosunków w powanej mierze bd decydowa o jego rozwoju
na najblisz a take dalsz przyszo. Charakter wytwórczoci,
jej rodzaj, urzdzenia techniczne, nabyte uzdolnienia robotnika, sto-

pie koncentracji, jednym sowem wszystkie czynniki, które ukszta-
toway si jako wynik rozwoju przymysu w kierunku zakrelo-
nym przez istniejce wówczas warunki gospodarcze, nie bd
mogy pozosta, mimo dokonanego przewrotu, bez wpywu na
jego dalsze losy.

Std praktyczne i aktualne znaczenie posiada wyczerpujce
zobrazowanie tendencji rozwojowej przemysu b. Królestwa Kon-
gresowego, aczkolwiek odnosi si moe do epoki minionej, okresu
zakoczonego i pozornie niczem niezwizanego z rodzcem si
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dzisiaj na gruzach yciem. Ujawnienie rezultatów tempa i kierunk i

rozwoju przemysu w b. Królestwie, w okresie, gdy ta dzielnica

zespolona bya z gospodarczym organizmem rosyjskim, rzuca po-

zatem snop jasnego wiata na spraw znaczenia rosyjskich ryn-

ków zbytu przy uwzgldnieniu konkurencji przemysu Cesarstwa
i Królestwa. Pozwala stwierdzi, czy i w jakiem znaczeniu od-

cicie b. Królestwa linj celn od Cesarstwa odbije si ujemnie na
jego wytwórczoci przemysowej.

Z tych zaoe wanie wychodzi autor, piszc wymienion
w nagówku prac. Opar j na ródowym materiale urzdowej sta-

tystyki rosyjskiej nie tyle obfitym i dokadnym co obszernym. Umie-
jtne i krytyczne opracowanie danych liczbowych, przedewszyst-
kiem za jego trafna metoda, polegajca na zestawieniu nie absolut-

nego lecz stosunkowego wzrostu wytwórczoci przemysowej b. Kró-
lestwa, pozwoliy autorowi sformuowa jasne wnioski, oparte na
rzeczowych, mocnych i przekonywujcych argumentach. Podstaw,
na której wspieraj si te wnioski stanowi analityczne porównanie
tempa i kierunku stopniowego rozwoju wytwórczoci przemyso-
wej b. Królestwa w zestawieniu z rozmiarami i kierunkiem wzros-
tu odnonych gazi wytwórczoci w Cesarstwie w dwóch okre-
sach: do 1897 roku oraz w latach 1900/1908. Przy tern znajdujemy
w ksice Lewego nietylko wielostronne owietlenie wspo-
mnianego zagadnienia, ale równie przyczyn, które wpywa-
y na tempo i kierunek rozwoju przemysu, tudzie skutków
gospodarczych bdcych wynikiem tendencji rozwojowej przemy-
su. Ksika zawiera charakterystyczne dla powyszego zesta-
wienia, dotyczce ewolucji wzrostu lub zmniejszenia rozmiarów
i wartoci wytwórczej przemysu wogóle oraz w poszczególnych
gaziach i rodzajach produkcji, rozmiarów fabryk, iloci robotni-
ków, siy mechanicznej, stopnia koncentracji, wydajnoci pracy
i ulepsze technicznych, wreszcie napywu kapitaów, uzupenione
charakterystyk ewolucji kierunku zbytu wytworów przemyso-
wych Królestwa oraz zarysem polityki celnej Rosji i porównaniem
rozwoju budowy linji kolejowych w Królestwie i Cesarstwie.
W pierwszym rozpatrywanym okresie autor stwierdza stosunkowo
szybsze tempo rozwoju wytwórczoci przemysowej w Królestwie
jak w Cesarstwie, w drugim — w miar zmian w polityce ekono-
micznej Rosji i wzrostu rosyjskiego przemysu, stosunkowe sto-
pniowe zmniejszanie si jej, za nielicznymi wyjtkami. To ostatnie
jest równoznaczne ze stopniowem wypieraniem polskiego przemy-
su z zajtych placówek przez przemys Cesarstwa, udowodnionem
zreszt przez autora take bezporednio wykazaniem faktu prze-
rzucania si przemysu Królestwa od produkcji artykuów maso-
wego spoycia do wytworów egzotycznych oraz od zbytu na ryn-



280 II. Przegld pimiennictwa

kach krajowych i 50-ciu gub. Rosji Europejskiej do zbytu na ryn-

kach dalekiego Wschodu.

Zespolenie gospodarcze Królestwa Kongresowego z Rosj gro-

zioby na dalsz przyszo stopniowem zmniejszaniem natenia
wytwórczoci przemysowej, w dalszej za konsekwencji nieomal

zanikiem przemysu, który ju w dobie rozpatrywanej przez autora

szed wyranie w kierunku najmniejszego oporu, szukajc wolnych
dróg pozostawionych przez konkurencj rosyjsk i znajdujc ich

z czasem coraz mniej. Przy uwzgldnieniu konkurencji rosyjskiej

rynki zbytu w Rosji dla przemysu polskiego nie byy ani do
pewne ani trwae. Wzamian za utrat wtpliwej wartoci rynków
na Wschodzie przemys Król. Kongr. odzyska moe obecnie dla

zbytu swych wytworów wewntrzny rynek polski, co pozwoli

mu zawróci z drogi anormalnego, patologicznego kierunku roz-

woju wytwórczoci, na jaki wprowadzia go i utrzymywaa gos-

podarcza polityka Rosji. Przytem ewentualne odcicie Polski liuj

celna od Rosji nie przesdza o utracie dawnych przedwojennych ryn-

ków zbytu, tembardziej, i wedug wszelkiego prawdopodobie-
stwa po odbudowaniu przemysu w b. Królestwie i w Rosji Wy-
twórczo przemysow charakteryzowa bdzie, przynajmniej

w najbliszej przyszoci, takie samo zrónicowanie wytworów, b-
dce niejako wzajcmuem uzupenieniem zapotrzebowania, jakie

miao miejsce przed wojn. Dziki tej okolicznoci, mimo powsta-
nia dzielcej linji celnej, moliw bdzie wymiana wyrobów prze-

mysowych midzy b. Królestwem a Rosj w równej mierze jak

miao to miejsce gdy Królestwa i Rosji nie rozdzielaa granica

celna.

Oto osnowa najwaniejszych wyników omawianej pracy.

Ksika Lewego — owoc dugiej i mudnej pracy • jest nie-

zawodnie wzbogaceniem niezbyt zreszt obfitej, literatury powie-
conej zagadnieniom rodzimego przemysu, z która naleaoby za-

pozna si nietylko ekonomistom ale ogóowi zajmujcemu si na-

sza przyszoci gospodarcz. Naley aowa, i autor zmuszony
by pomin ze wzgldów na koszta, opublikowanie caoci ma-
teriau cyfrowego odnoszcego sic do tematu, który mógby odda
usugi w niejednym kierunku.

St. R.

E \c k-tr y f i kacj a Polski, opr. pod kierunkiem iw. Kazim. -Sl -

wickiego. Zeszyt I Maopolska. Wydawn. Urzdu Elektryf. War-
szawa 1921.

Kwiatkowski Eugenjusz. Wgiel kamiemn) jako surowiec che-

inic/.ny. I ,WÓW IQ2I, str. 1 |0,

M a te r j a y d oty 2 c e li y dr o g r af j i b. Królestwa Kongre-
sowego. Zeszyt f-szy nakadem Ministerstwa l\<>l>. publ. Warszawa
1021

.
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Kos en b e r g M a r j a n. Rozwój pojcia wasnoci górniczej w prawie

francuskiem. Kraków 1921. Krak. Spk. Wydawn. 8" str. 27.

Baudart I' a ni. Quelques prohlemes, applications et donnes ninne-

riues d'explóitation des mines. Paris, Beratnger.

Combeau, E. De la liouille, ses prodneteurs dans le monde entier,

son emploi, ses particnliers. Paris Beranger.
Cr e n en, Ile nr i. La uestion de la nationalisation des mines ettl

Angleterre. Paris. E. Duchemim 1921. 8" 159 p.

A s k w i t li. L o r d G e o r ge Rank n. Indnstrial problems and

disputes N-ew York Harcurth, Brace amd Co.
Cotamons, 1. R. Indnstrial government. London Macmillan 425 p.

1 a n i c k i, S. The history and present conditioms of the oil indnstry in

Galicia. London Polish Press Bureau.
Osborne, S i d n e y. The Problem of Upper Silesia. London loir.

Allen and Union 180 p.

Osborne, S i d n e y. The Upper Silesiart Question and Germany'a
Coal Problem. 2 Ed. r.evised. London ioai. Allen Unwin 285 p.

The Petroleum Year Book 1921. Foundd and edited by Sfdney
1 1. North. London. 252 p.

Wad, A. S. Cotton Spinning. London 1921. Pitman XI + 104 p.

Eucken, Walter. Die Stickstoffversorgttng der Welt. Eine volks-

wijtschaftlichc Untersuchung. Stuttgart u. Berlin 1921. Deutsch.

Nferlagsanstalt. str. 185.

S t a t i s t i k der O b e r s c h 1 e s i s c .Vi e n B e r g- u n d 1 1 ii tten-
w e r k e fur das Jahr 1920. Kattowitz 1921. 55 S

T SC li i e r s c h k >\ Dr. S. Zur Reform der I mlustriekartelle. Kritisehe

Studien. Berlin 1921. Springer. 96 S.

6. Handel i komunikacie.

Nowak Jer/, y. Zasada najwikszego uprzywilejowania w trak-

tatach handlowych. Praca dyplomowa zoona W wyszej
szkole handlowej w Warszawie. Warszawa 1921. Skad
Gówny w Ksig. M. Ostaszewskiej, Al. Jerozolimskie 23, 8",

str. 150.

Kto. kto chciaby przy pomocy polskiej literatury ekono-
micznej zdoby teoretyczne przygotowanie do decydowania w za-

wiych sprawach z zakresu stosunków gospodarczych Polski z za-

granica, lub chociaby naby podstawowe wiadomoci, dajce mo-no krytycznego orientowania si w nich, znalazby sic w poo-
eniu wielce kopotliwem. Nietylko nic posiadamy obszerniejszego

wykadu podrcznikowego polityki handlowej, ale wykaza sic

moemy naogó zaledwie bardzo szczupa iloci prac cile nau-
kowych, przewanie raczej o charakterze aktualno-publicystycz-

nym, powiconych tematom zewntrznej polityki handlowej. Ten
stan rzeczy spowodowany m. in. dotychczasowym brakiem was-
nej samodzielnej polityki gospodarczej szczególnie dotkliwie daje

si odczu w chwili obecnej, gdy przygotowanie do decyzji w tych
sprawach staje si nieodzownem, a znajomo ich konieczna dla
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licznych kó, wspódziaajcych czynnie w ksztatowaniu teraniej-

szoci i przyszoci gospodarczej Polski,

Dlatego z ywym uznaniem powita naley kady wysiek
zmierzajcy do wypenienia tej pustki 1 jaka da si stwierdzi w tej

dziedzinie naszego pimiennictwa ekonomicznego.
Wymieniona w nagówku praca jest monografj, powicon

klauzuli najwikszego uprzywilejowania, na której opiera si pra-

wie powszechnie system traktatów handlowych i wspóycia gos-

podarczego narodów wogóle. Praktyka midzynarodowych powo-
jennych stosunków gospodarczych powoli wraca do zasady najwik-
szego uprzywilejowania, która najprawdopodobniej pocznie nieba-

wem odgrywa w polityce równie dominujc rol jak miao to

miejsce przed wojn.
Autor w sposób treciwy, w systematycznym jasnym wyka-

dzie przedstawia w pierwszych trzech czciach, najmujcych ~'/

s

ksiki historj, tre i formy klauzuli najw. uprzywilejowania tu-

dzie ocenia jej wady, zalety i uyteczno. Ostatni cz, zaj-

mujc Vi ksiki, wypenia ciekawa i aktualna charakterystyka
zarysowanych silnie w ogniu wojny nowszych prdów handlowo-
politycznych w odniesieniu do najwikszego uprzywilejowania,
ujawnionych na konferencji ekonomicznej mocarstw sprzymierzo-
nych w Paryu w 1916 r. oraz we Francji i w obozie, przeciwnym
w Austro-Wgrzech i Niemczech. Uzupenia studjum analiza roli,

jak odegrao najwiksze uprzywilejowanie w traktatach handlo-

wych, zawartych ju po ukoczeniu wojny, któr amtor obj
wszystkie waniejsze umowy i traktaty handlowe zawarte do po-

lowy minionego 1921 r.

Autor postawi sobie za cel przyswojenie literaturze polskiej

wyników bada ekonomistów i prawników zagranic nad kwesti
najwikszego uprzywilejowania oraz pogbienie oceny gospodar-

czych skutków tego, wreszcie zbadanie form w jakich klauzula

wystpuje w czasie wojny i w traktatach powojennych. W pracy
swej opar si na materjale ródowym i obfitej literaturze.

Aczkolwiek byoby moe podane by ocena klauzuli naj-

wikszego uprzywilejowania jako punkt cikoci caej pracy po-

traktowana bya nieco obszerniej, autor wywiza si z zadania

jakie sobiie postawi w sposób ze wszech miar zasugujcy na
uznanie, co wiadczy jednoczenie o wysokim poziomie studjów
seminaryjnych Wyszej Szkoy Handlowej w Warszawie, gdzie

praca powstaa. Przeczytanie ksiki p. Nowaka przyniesie praw-
dziw i trwa korzy kademu, kto chce zapozna si z tym
doniosym zagadnieniem polityki handlowej, jakiemu jest powi-
cona. W szczególnoci ksika p. Nowaka moe by polecona
modziey uniwersyteckiej, jako uzupenienie wykadów i lektury.

St. K.
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Fiedorów i c z Jerzy. Ruch i wskanik cen na rynku warszawskim.
Warszawa 1021.

Lulek, Tomasz Dr. Gówne zagadnienia polityki handlowej w Pol-
sce. Wydawn. Tow. Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 1922
in 8° str. 117.

D r o s s i n i s. I. es Chambres de commerce a l'tranger. Paris. Payot.
Rodolphe Rousseau. Traite theoriue et pratiue des societes

commercraes francaises et trangeres. Paris. Rousseau in 8".

B o w 1 e y, Arthur L.'. Prof. Prices and Wages in the United King-
dom, 1014— 1930. Oxford 1021. XX + 228 p.

[ . t \. Paul Wesley. Principles of marketing; a texthook for colle-

ges and schools of bussines administratian. New York 8" 5+351 pp.
Prcciado, A. A. Exporting to the world. London Pitman. 447 pp.

II a h n W. Dr. 11 n d P i 1 1 i e n f c 1 d-T o a 1 v. A. Regelung des Handels
uud Yerkehrs in Russlatnd. Gesetze und Vertrage der Sowjet-
regierung. ITrsp:. vom Institut fur Weltwirtschart und Seever-
kehr an der l'nivers. Kie. Jena 1021. (;. Fischer. 4 str. VIII -f- 158.

Hofmana, Emil Dr. Indexziffern im Inland und im Ausland.
Eine kritische Studie. Karlsruhe 1921. 127 S.

Higermann, Bernhard. Der Handel Schlesiens mit Polen utod

seine Entwickelung auf Grund der naturlichem Gegebenheiten.
Breslau 1021. O4 str.

Thorasen, Hermana Dr, Danzigs Handel un dlndustrie in ihren
Entwicklungsmóglichkeiten. Danzig A W. Kafemanm 1021. 8"

str. 86.

7. Skarbowo.

Podatek dochodowy i majtkowy — wraz z dodatkiem:
Jak wypenia fasje? — Wyda i objani! prof. Adam Kr/, y-

7. a nowski (Prawa pastwa polskiego pod redakcja prof.

W. L. Jaworskiego — Zeszyt X). Kraków 1921, Krakowska
Spóka Wydawnicza. 8". str. XXXI i 230 ory,z 3 tablice.

Wydawnictwo „Prawa pastwa polskiego" w inny sposób
potraktowao ustawodawstwo skarbowe, ni inne dziay ustawo-
dawstwa polskiego. Co do tych ostatnich przyjtym w nich zosta
ukad chronologiczny. Tymczasem w dziale skarbowym, psujc
jednolito wydawnictwa, naprzód wydano zeszyt, obejmujcy
ustawo o podatku dochodowym i majtkowym wraz z rozporzdze-
niami wykonawczemi i wraz z przepisami o przymusowej poycz-
ce, pomylanej wedug wydawcy jako nadzwyczajne uzupenienie
podatku dochodowego. Sdzi naley, e ta sprzeczno z pla-

nem wydawnictwa zostanie usunit i reszta ustawodawstwa skar-
bowego znajdzie miejsce w osobnym tomie „Praw", gdy w prze-
ciwnym razie wydawnictwo to wykazywaoby powan luk.

Ale nawret nie wszystkie przepisy tyczce si podatku do-
chodowego zostao pomieszczone. Pominito rozporzdzenia
i ustawy z 1919 r. zmieniajce pewne przepisy austriackiej i prus-
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kiej ustawy. Zapewne dlatego, e obecnie nie posiadaj znaczenia
(w. b. dzielnicy pruskiej jeszcze je maj!). Nie podano te samej
ustawy o poyczce przymusowej. Nadano te zeszytowi temu
inny charakter, ni nosi ogólnie cae wydawnictwo. Dodano prak-
tyczne pouczenie dla podatników, jak skada fasj, nie majce
zwizku z naukowym raczej charakterem caego wydawnictwa.

Teksty ustaw poprzedza wcale obszerny komentarz wydaw-
cy. Zawiera on cay szereg susznych uwag krytycznych i inter-

pretacyjnych. Niektóre jednak nie uwaam za trafne i raczej za
polegajce na nieporozumieniu, wynikajcem std, ze autor wy-
chodzi ze stanowiska przedewszystkiem ustawy austrjackiej i dla-

tego niektóre przepisy, przejte z ustawy pruskiej, wydaj mu si
niejasne lub wtpliwe. Nie mog si zgodzi, e oboenie podat-
kiem dochodowym osób prawnych na wzór pruski ma stanowi
zupenie pewnie podwójne opodatkowanie. Nie mona w kadym
razie tego twierdzi, nie rozprawiwszy si z teorj wzrostu do-
chodu wskutek koncentracji kapitau w zrzeszeniach, o której autor

nic nie wspomina. Wydawca wystpuje- przeciw przyjciu niszej
podstawy wymiaru dla dochodów z pracy zalenej i przypisuje mu
bardzo skromne, czysto fiskalne motywy, zapominajc i nic o tern

nie wspominajc, e taka dyskryminacja jest ogólnie w teorji i prak-

tyce zachodnioeuropejskiej uznana i stosowana ze wzgldów spo-

ecznych. Popenia wreszcie jeden zasadniczy bd interpretacyj-

ny, twierdzc, e dochody z pracy (niefundowane) maj by zawsze
w myl art. 11 osobno opodatkowywane, wic niej. Tyczy si
to tylko dochodów czonków ogniska domowego poza gow ro-

dziny z zupenie zrozumiaych powodów. Nie odnosi si za do
gowy rodziny, a wic do dochodów z pracy wogólnoci.

Edward Taylor.

I\ z e p k i e W i c /., S t e t a n. Budety powiatowych Zwizków komu-
nalnych w roku 1919/2O. Warszawa ]Q2I.

A li o u You.ssof Y a'K o u 1). Le liyre dc l'impót foncier.

Boruet Lu ci en. L'impóts sur le revenu cedulaire en genera, i-c

ed. Paris. Sirey 1921. 8°. VIII + 740 p.

Gil son, Ferdinand. Les impóts sur les bnfices des socites ano-
nymes. l>ruxelUs.

Guilhaumon, I' a ul. Guide pratiue des impóts. Paris Albin —
Michel.

I.vy K. (\. 1,'initiatioii financire. Paris Haehcttr.

Thornton, V B., 'I'. S. I. The nations Financial Outlook. London
1921. KiiiK. XIII + 137 p.

Brauer, Karl, Dr. Prof. Die Besteuerung der Kriegsgewkttie '"

den europaischen Staaten ( Finanz und Volkswirtschaftliche Zeit-

fragen lU-ft 77 Stuttgart 1021. V. Encke. str. 124.
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8. Polityka socjalna, sprawa mieszkaniowa, kobieca etc.

B o j o ni i r - M i 1 e s k i Wacaw: Trzy programy, Pozna 1921,

Czcionkami toczni Zjedli. Zaw. Polskiego, 8", str. 36.

Przedmiotem broszurki jest przedstawienie programów w za-

kresie kwestji spoecznej, cilej mówic robotniczej. Dwa pier-

wsze, socjalizm i chrzecijask demokracj, autor zwalcza, trzeci

stawia jako swój, wywodzi go od „Ojcze Nasz" Cieszkowskiego

i od Wroskiego, uwaajc go za rodzimy, polski, wypywajcy
z myli filozoficznej polskiej.

Socjalizm autor uwaa za dalszy cig kapitalizmu. Warstw,
bdc przy kapitalizmie u wadzy, zmienia on tylko na inn, na

Krrup polityków. Poza tern pozostaj po staremu kasta proletar-

iacka i kasta uprzywilejowana. Niema w tym systemie miejsca

na wolno.
Demokracji chrzecijaskiej, opartej na ideologji encykliki „Re-

rum Novarum", zarzuca autor zasadniczo skrajnie pesymistyczny
pogld na ycie ziemskie, z którego wypywa teza koniecznoci
nierównoci majtkowych, koniecznoci cierpie, niemonoci reali-

zacji Królestwa Boego na ziemi, nieodmiennoci doli ludzkiej.

Uwaa ten program za fatalistyczny, nie znajcy postpu.
Oba te programy sjprzga autor w program syntetyczny,

którego podstaw jest wiara w postp, w realizacj Królestwa Bo-
ego, materjalnie zrozumianego, na ziemi w formie niemiertel-

nego czowieka, przez odrodzenie duchowe ludzi i wprowadzanie
w czyn kooperatyzmu. Pozytywny program, cho ujty w tezy,

nie jest zupenie jasny. Spowity jest bowiem w mas cytat i fra-

zesów z polskich filozofów i z Pisma w., do tajemniczo komen-
towanych. Jeli autor uwaa, e przez odrodzenie duchowe i po-

stp duchowy uzyska moe ludzko postp materjalny, to zu-

penie nie odbiega od twierdze katolicyzmu i zarzuty jego przeciw
Chrzecijaskiej Demokracji polegaj na nieporozumieniu. Róni-
by si od tych kierunków tylko wiar w nieograniczony postp.
Ale rónica zdaje si, siga tu gbiej, bo dróg, wiodcych do celu.

Autor zdaje si wierzy w moc dziaania ludzkiego, nie wewntrz-
nego ycia ludzkiego, sprowadzenia Królestwa Boego na ziemi
i to w materjalnem znaczeniu jego. W takim razie rónica staje

si dogmatyczn i praktyczn. Poniewa za broszura ma by
ideowem uzasadnieniem odrbnoci organizacji ruchu robotniczego,

kierowanego przez Zjednoczenie Zawodowe w Poznaniu, przeto

byaby staraniem nadania temu ruchowi pewnej ideologji reli-

gijnej, jak kady taki ruch przybiera. Ideologja ta zasadniczo
róniaby si od katolickiej, byaby bardzo zblion do ydow-
skiego, mozaistycznego, rozumienia ideaów religijnych, zwizanych
z pojmowaniem Królestwa Boego i sposobami denia do.
W gruncie rzeczy niewieleby si rónia od socjalistycznej.

Edward Taylor.
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A d a ni s k i X. W a 1 e r j a n. Zagadnienie wyboru zawodu i praco-
dawcy. Pozna 1921. ió" str. 39.

K r z y wiek i. L. W sprawie kasy emerytalnej dla osób pracujcych
na polu wychowa wczeni. Warszawa 192 1.

Lutosawski Wincenty P r o f . Walka klas. Pozna 1921.

Ksig. w. Wojciecha. i6
u

str. 26.

Miklaszewski Dr. W. Wstp do hygieny dla proletarjatu. War-
szawa 1921 str. 28.

Molkner, Teodor. Ustawowe uregulowanie kwestji inwalidzkiej w
Polsce — Systematyczne opracowanie ustawy z dn. 18/III 1921.

Kraków 1921. Nakl. Spki. Wydawn. 16 str. 128.

A nu a i r e i n t e r n a t i o n a 1 dii t r a v a i 1 ( Bureau International du
Travail) Geneve 1921. str. 588.

Raynod B a)r t h e 1 e m y. Le contrat cqlle,ctif en France. Pans.
Rousseau.

T o u 1 o u s e Dr. La question sociale.

Zagorski Simon. LTNolution actuelle du bolchevisme russe.

P> u n t i n g, J. TT. Is Trade Unionism Sound? A suggestion for out-

flanking the power of capital. London 1021. Benn Brothers X, 98 p.

C o m m o n s, John, R. and other Members of the Department of

Economics, University of Wisconsin, Industrial Government New
York 1921. Macmillan XII + 425 p.

11 11 s s 1 e i n, J. Evolution and social progress. London 8° 287 pp.
Johnson, J. E. Selected articles on unemployment. New York II. W.

Wilson 1921. 50 '+ 309 pp.
Muller-Lyer, Fr. C. The history of social development. New York.

K.nopf, 1921. 8' 350 pp.
S a 1 t p. r, F. R. Karl Marx and Modern Socialism. London 1921. Mac-

millan. 263 p.

T e n n e n b a u m E. The labour movement. Its conservative functions

and social conscquences. London 8" 27J pp.
Williams, T. M. The foundations of social science. An analysis of

their psychological aspeets. Lolndon G. Allen and Unwin 8° 510 pp.

Zim and, Sayel. Modern Social Movemcnts. Descriptive summaries
.:md bbliographies. New York 1921. VI + 260 p.

Pall od, Karl. Pro!'. Der Zukuuftsstaat. Produktion und Konsum
im Socialstaat. 3 neub, Aufl. Stuttgart 1921. Dietz. str. IV + 284.

Bfief.8, I'. J. Kriippelfursorge. Das preuss. Gesetz betr. die dffentl.

Kruppelftirsorge im kahmen der deutschen socialen Fiirsorgege-

setzgebung. (dadbach 1921. 8°. str. 6a.

Chrzan. Julian, Dr. Die volkswirtschaftliche Bedeutung einer in-

dustriellen Arbeitsgemeinschaft mit besonderer Beriicksichtigung
der Verhaltnisse <le^ Freistaates Danzig. Grcifswald 1021. Bam-
berg. str. 158.

D c r z w e i t e Ko a -

g r c s d e r ko ni munistischen Intern a -

t i o n a 1 e. Protokoll der Verhandlungen vom 19 Juli in Petrograd
u. \(Jin 23 Juli — 7 August 1920 in Moskau. Verl. d. kommun.
Intern. Hamburg 1021. C. Hoym 8" IX + 798 S.

T a y 1 o r, G. P. S t i r 1 1 n g. Der Gilde>nistaat. Seine Leitgedanken und
Moglichkeiten. Uebersetzt v. O. Eccius (Scbriften der englischen

Gildenbewegung I) Tiihinge^ 1021. J. C. B. Mohr. str. X f, 124.
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Yersuch einer Bibliographie der Arbeiter u .n d Ange-
stellten. Bearb. von Dickmann u. Dr. Ing. M. W. Neufeld,
Dusseldorf 1921. Yerein dcutscher Eisenhuttenleute 51

9. Zagadnienia kredytowe, walutowe, bankowe i ubezpieczeniowe.

Lewandowski Ludomir Dr.: Waluta, ustp z ekonom ji

spoecznej, Warszawa 1921, Gebethner i Wolff, 8° str. 62.

Niewielka ta ksieczka przedstawia w popularny sposób,
wcale poprawnie i udatnie, znaczenie pienidza w organizmie go-
spodarczym, sposób jego powstania i zwizek z innemi dziedzinami
ycia gospodarczego. Podkrela silnie znaczenie staoci waluty.
Przymiot ten wedug autora posiada moe tylko waluta zota.
W zakresie pienidza kredytowego autor stoi na stanowisku do
jednostronnem t. zw. zasady bankowej, wskutek czego nie docenia
pokrycia kruszcowego, a natomiast uwaa za wystarczajce zabez-
pieczenie du produkcyjno kraju. Nawouje wic, zreszt bar-
dzo susznie, do pracy jako podstawy zdrowego ycia gospodar-
czego Polski.

Warto ksieczki obnia nieco troch nienaukowe i aprio-
ryczne oparcie wszystkich dowodze na „sile ycia", którem to

mianem autor chrzci co w rodzaju pojcia praw naturalnych.
Sprowadzenie dowodze gównie do tej tajemniczej siy, szkodzi
nieraz gbszemu wytómaczeniu zjawisk pieninych. E. T.

Krygier Zbigniew. Organizacja komunalnych kas oszczdnoci
w przystosowaniu do nowoczesnych stosunków gospodarczych.
Pozna 1921. 8° str. 16.

K r 7. y w i c k i L. Pr o f. Droyzna, sekwestr i waluta. Warszawa 1921.
Lypacewicz Wacaw M .rk. polska. Przyczyny 1 skutki jej

upadku ora/ drogi i rodki uzdrowienia waluty i finansów w Polsce.
Warszawa 1921. Sk. G. Trzaska, Evert i Michalski 8° str. 127.

Polska moneta papierowa. Spis bonów wojennych z lat 1914

—

1920 Cz. I. Maopolska, lsk Cieszyski, Królestwo Kongresowe.
Woy, Litwa. Zestawi Tadeusz Solski 53 rycin. Nak. Tow.
Numizmatycznego we Lwowie. Lwów 1921.

Stokowski T. W sprawie wierzytelnoci hipotecznych przedwo-
jennych. Odpowied p. Wadysawowi Grabskiemu. ód 1921.
8° str. 32.

Atthuis Jacues. Le probleme de la monnaie. Paris 1921.

C o mb a t, F. J. Manuel des operations de boursc.

P u p u i c h P a u 1. Traite pratiue de 1'Assurance sur la vie. Paris
Dalloz.

Durrenbcrger, Dr. Raymond. La circulation monetaire dans
les pays oceupes au cours de la guerre par les empires centraux.
Strasbourg 1921. 8° VIII + 154 p.

Hcrbelot L. et G. F r a n c. o i s. Les monnaies, les changes, les arbi-

trages. Paris Gauthier.
M a e r c h y. Tables d'interets pour comptes courants en Banue et ope-

rations d'Escompte (Libr. Boyyeau et Chevillet).

1!'
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Montarnal Henrf. Traite pratiue du Contentieux Commercial de
la banue et de la Bourse. Paris. Riviere.

Terrel Henri et Lejeune Henr i. Traite des operations coimiur
ciales de banue Un vol. in 8*.

G r e g o r y, T. E. Foreign Exchange before, during, and after the War,
(The world of to — Day) London 1921. Oxford University Press
116 p.

I. a v i 11 g t o n F. The Fnglish capital market London Methuen.
Robb Thomas Bruce. The guaranty of bank deposits. Boston 1021

8' 12 + 225 p.

Spalding, William Frederick. Banker's credits and all tliat

appertains to them in their practical, lega and everyday>— aspects.
New York Pitman 1921. 8* 11 '+ 115 p.

Argentarius (A 1 r e d L a n s b u r g h). Yom Gelde. Berlin 1021 .

8° str. 124.

Cassel, Gusta v. Prof. (Stockholm). Das Geldproblem der Wet.
(Uebersetzung aus d. Schwed.). Miinchen 1921 str. 142.

E p p i c h, Dr. Erich. Geld, eine socialpsychologische Studie. .Miin-

chen 1921. str. 138.

J u s t, Robert Dr. Die Geldinflation mit besondercr Beriicksichti-

gung der Geldpolitik der Schwciz wahrend des Weltkrieges. Jena.

1921. Fischer 8° str. 114.

Kemeny, Georg, Dr. Die fremden Wechselkurse und die Umwal-
zung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Essen 1921.

str. 124.

K a e f e r 1 e i n, Hans. Der Bankkredit und seine Sicherungen. Darge-
stellt an 119 praktischen Fallen mit 215 Urkunden und Form-
blattern. 3 Aufl. Niirnberg 1921. str. XX -f 576.

iefmann, Robert. Beteiigungs- und Finanzierungs-Gesellschaftem
Eine Studie liber den modernen Effektenkapitalismus iu Deutsch-
land, den Ycreinigten Staatcn, der Schweiz, England, Frankrcich
und Belgien. 3 Aufl. Jena 1921. G. Fischer, str. VIII + 582.

W e g c I in, W a 1 1 e r Dr. Tauschsocialismus und Freigeld. Eine
dogmengescbichtliche kritische Untersuchung zur Freigeldlehre.

Miinchen 1921. 8° IV— 122 S.

10. Spódzielczo.

P o i s s o n Ernest, Rzeczpospolita Spódzielcza. Tum. z franc
Z. Kmita, Warszawa 1921. Wydawnictwo Wydziau Propa-
gandy Zwizku Polskich Stowarzysze Spoywców, str. 248..

Autor wychodzi z zaoenia, e spoeczestwo ludzkie, po-

dobnie jak wszystkie twory i istoty ludzkie, podlega prawom orga-

nicznym i prawom ewolucji, prawom historycznym i wzgldnym.
Pod wpywem determinizmu ekonomicznego, który wysuwa na

pierwszy plan czynnik ekonomiczny, ludzko caa przechodzi je-

dnakowe fazy ewolucyjne. Przemiana ustroju ekonomicznego na-

stpuje jednake tylko o tyle, o ile w samych ramach dawniejszej

formy istniaa ju poprzednio i rozwina si dostatecznie struk-

tura ekonomiczna formy nowej, stanowic jej organy zastpcze.

Tym organem twórczym ustroju nowego jest, zdaniem autora, spó-
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dzielczo spoywcza, której prawa wewntrzne streszczaj si
w zasadach takich jak: rozdzia nadwyki w stosunku do zakupów,
zupena równo czonków, sprzeda po cenie sprawiedliwej i nie-

podzielno rezerw stowarzyszenia. Zewntrzne prawa jej ruchu

sa wyraone w tej zasadniczej idei, e kooperacja posiada niesko-
czona potg rozwoju, nadajc si dla wszystkich rodowisk natu-

ralnych i spoecznych. Z tych przestanek wypywa ostatecznie hi-

poteza nowego ustroju, który autor nazywa Rzeczpospolita Spó-
dzielcza. Ale ta Rzeczpospolita Spódzielcza moe by tylko wy-
nikiem wysiku ludzkiego, zgodnej dziaalnoci spoywców, jako

spódzielców, a szybko jej urzeczywistnienia jest zalen prze-

dewszystkiem od czynników etycznych. W konkluzji przedstawia

si Rzeczpospolita Spódzielcza wraz z Hurtowni Midzynarodowa
jako ekonomiczna kooperacja narodów, jako faktor ogólno-naro-

dowego postpu oraz pokoju wszechludzkiego.

Jak z powyszego wynika, autor, omawiajc znaczenie spó-
dzielczoci i jej wpyw na caoksztat ustroju, kierowa si stale

koncepcj determinizmu ekonomicznego. W rzeczy samej niema
te sprzecznoci pomidzy teorjami historyczno-ekonomicznemi

marksizmu a hipotezami Rzeczypospolitej. Jednake zachodzi pe-

wna rónica pomidzy taktyk marksizmu a teorjami spótdziel-

czemi autora. Spódzielczo jego wystpuje poniekd jako uzu-

penienie socjalizmu Marksa, wysuwajc nie konieczno upadku
ustroju kapitalistycznego, lecz warunki istnienia i rozwoju ustroni

nowego Rzeczypospolitej Spódzielczej.

Chcc oceni warto i znaczenie Rzeczypospolitej spódziel-

czej jako hipotezy naukowej, naleaoby zaj si krytyk lub

usprawiedliwieniem rónych tumacze ustroju ekonomicznego
z punktu widzenia marksizmu. Abstrahujc od tego, na tern miejscu

jednake zaznaczy naley, e hipoteza Rzeczypospolitej a zwa-
szcza moliwo jej urzeczywistnienia w czasach obecnych wydaje
nam si nieuzasadniona naleycie. W oczekiwaniu kooperacji eko-

nomicznej narodu, która ma nastpi wskutek kryzysu spoecznego,
autor spodziewa si, e jego Rzeczpospolita rozwinie si cakowicie
z chwil zapanowania narodowych Rzeczypospolitych spódziel-

czych. Nawet zwolennik determinizmu ekonomicznego winien so-

bie zdawa spraw z tego, e kryzys spoeczny, bezwtpienia uja-

wniajcy si w wszystkich spoeczestwach kapitalistycznych, sto-

sownie do rónych stopni rozwoju ekonomicznego w danym razie

prowadzi bdzie do rónych odmian ustroju u poszczególnych na-

rodów, odmian, na podstawie których bodaj wytworzyby si mo-
ga midzynarodowa organizacja spódzielcza, o jakiej marzy autor.

Obawiamy si, e autor nie doceni naleycie przemonych, niemal

wszdzie panujcych sit gospodarczych kapitalizmu, nie doceni
w szczególnoci tych trudnoci, które zachodz dzi w przepro-

19«
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wadzaniu w ycie zasad czystej spódzielczoci, nie mówic ju
wcale o Rzeczypospolitej Spódzielczej. Zdaniem naszem autor nie

uwzgldni dostatecznie psychologii spoeczestwa, jaka si wy-
tworzya w czasach powojennych. Wszake wojna rozlunia
wszdzie dawne zasady i sposoby pracy, na których opieraa si
w pierwszym rzdzie spódzielczo. Skutkiem deprecjacji waluty
wspóczesne formy kapitalistyczne towarzystw akcyjnych s do-

stpne dla wszystkich warstw spoecznych, wobec czego sza spe-

kulacyjny i ch zarobkowania bez pracy i trudu zatacza dzi
o wiele wiksze krgi anieli dawniej. Zdemokratyzowanie ju nie-

tylko kapitau ale kapitalizmu, jakie dzi si zaznacza, nie uatwia
bynajmniej spenienia zada spódzielczych i jest wr pewnej sprzecz-

noci z arystokracj kapitau, która dzi istnieje i utrzymuje si
mimo wszystko dziki wytwarzaniu coraz to nowych form uprzy-

wilejowania. Z tych i tym podobnych powodów Rzeczpospolita

Spódzielcza, a zwaszcza jej urzeczywistnienie, zobrazowane w hi-

potezie autora, wydaje si nam jak na dzi i niedalekie jutro, tylko

marzeniem, piknym mytem lub utopj. Ksika mimo to za-

wiera dobre i jasne przedstawienie zasad spódzielczych, dobrze

jest tumaczona, i wiadczy o wielkiej erudycji autora jako te jego

idealizmie. Rus Kusztelan. (Pozna).

Sprawozdanie Zwizku Rewizyjnego Stów. Zarobkowo-gospodar-
czych Kóek Rolniczych w Krakowie za rok 1920. Kraków 1021.

in 4° str. 80.

Gaumont Jean. Histoire abregee de la Coopration en France et

a rEtrairger.

Totomiantz T h. N. Antbologie cooperative.

Webb Sidney Beatrice The Consumers' Co-operative Move-
ment. London 1921. Longmans, Green, and C° XI, 504 p.

Criiger, II. Dr. Handel- und Genossenschaftswesen. Berlin 1921.

Leonbard Simon N. F.

Genossnschaftliche F r a x i s. Erfahrungem und Ratschlage

aus dem Genossenschaftswesen. Herausgegeben vom Deutschen
Genossenschaftsbund. Heft 1. Schoneberger, Wirtschaftliche

T.etriebsfiibrung der Kreditgenossenschaften. Heft 2. S e i b e r t,

Praktische Wink fiir Handwerkergenossenschaften. Deutscher

Genossenschafts- und Handwerks-Verlag E. G. m. u. II. Berlin 1921.

Schcmbor, Otto. Die Genossenschaftliche Gemeinwirtschaft. Ent-

stehung, Arten, Aufgaben und Arbeitswcise, Stand- und Ausbau-
mogliebkeitcn. Dresden 1921 r. Zahn u. Jaensch 8° str. 210.

11. Statystyka.

Ruch naturalny ludnoci wyzna chrzecijaskich w b.

Królestwie Kongresowem w latach 1909—1918. Statystyka
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Polski Tom III. Nakadem Gównego Urzdu Statystycznego.

Str. XX + 236.

Temat nadzwyczaj ciekawy, poniewa pozwala pozna wpyw
wojny wiatowej na naturalny rozwój naszej ludnoci. Ubolewa
tylko trzeba, e z powodu trudnoci nie dajcych si pokona nie

objto badaniem caej ludnoci b. Kongresówki a take ludnoci in-

nych dzielnic.

Jak wynika ze wstpu, dane cyfrowe publikacji pochodz
z dwóch róde, daty przedwojenne — mniej wiarogodne wzite
zostay z materiaów b. (rosyjskiego) Warszawskiego Komitetu
Statystycznego, za daty z lat wojennych zebra G. Urzd Staty-

styczny od urzdów stanu cywilnego, co zajo duo czasu i pracy

a jednak zupenie kompletnego materjau nie dao. Niekompletno
i nierówno wartoci materjau stara si G. Urzd Statystyczny

czciowo powetowa bardzo szczegóowcm opracowaniem, z re-

guy podanem, ale w tym wypadku posunitem nieco za daleko.

Ogaszanie liczb podstawowych poszczególnemi gminami jest rze-

cz wskazan, o ile tylko rodki finansowe na to pozwalaj, wiec
podawanie w omawianej publikacji liczby urodzonych i zmarych
dla kadej poszczególnej gminy moe mie racj, natomiast jest rze-

cz zbdn obliczanie nadwyki urodzonych nad zmarymi dla ka-

dej gminy i dla kadego roku od 1909—1918, poniewa dane te

rzadko komu s potrzebne, a zreszt kady sam je z atwoci po-

trafi obliczy.

Uwagi wstpne, zawierajce analityczny rozbiór materjau
cyfrowego, napisane s bardzo treciwie, tablice uoone przej-

rzycie i cae opracowanie dokonane z wielk sumiennoci.

N.

Statystyka wyborów do Sejm Ustawodawczego pod
red. L. Krzywickiego. Warszawa 1921.

The Statesma n's Y e a r B o o k. Statistical and historical annnal
of the states of the world for the year 1921. London 1921 Mac-
millau. XLIV + 1544 p.

Braue r, Jakob Dr. Die Methodcn der Handelsstatistik, Paderborn 1920.

str. XV. -f- 190

(.zuber Emanel, P r o f. Dr. Die statistischen Forschungsme-
thoden. Wicn. L. W. Seidel 1921. 8° str. X + 238.

lliibners Geographisch - statistische Tabellen aller

Lander der Erde. Fortgefiibrt vom Dr. F. v. Juraschek. 66 Jbg.
nieubearbeitet Wien 1921. Seidel und Sohn. str. 158.

Statistik der Giiterbewegung auf deutschen E i S e n -

bahnen nach Yerkehrsbezirken geordnet. Hrsg.
vom Stat. Reichamt. Bd. 86 Jahrg. 37. Jahr 1919. Berlin C. Hay-
manns Verlag 1921. 2° str. 437.
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12. Varia.

Di arna od Hermann Dr. Rzdowa polityka gospodarcza. Mowy
. Sejmowe. Nak. Ksig. Robotniczej. Warszawa 1921. 8° str. 22.

Homo N o v u s. Myl nad uzdrowieniem stosunków ekonomiczno-spo-
ecznych pastwa polskiego. Lwów-Warszawa 1922. Ksigarnia
B. Folonieckiego. 8° str. 63.

Lutosawski Jan. Polska na przeomie. Warszawa 1922. 16 str. 52.

Zadania i obowizki ziemian s t w a. Referaty wygoszone
na zebraniu Zwizku Ziemian. Warszawa 1921. Ksig. Rolnicza. 16°.

str. 70.

Romer, Dr. E u g e n j u s z. Stosunki ekonomiczne Górnego lska
a polityka pastwa niemieckiego. Lwów-Warszawa 1922 Ksig.
P. T. N. S. W.



III. Przegld prawodawstwa.

1. Prawo konstytucyjne
1

)

(od i kwietnia do 31 grudnia 1021).

Obywatelstwo polskie. W okresie powyszym wy-
szo par rozporzdze regulujcych dokadniej niektóre kwestje

sporne. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewn. z dn. 20

kwietnia 1921 r. (Dz. U. Nr. 39, poz. 246) w przedmiocie wykonania
ustawy o obywatelstwie okrela dokadniej obszar Pastwa Pol-

skiego (w znaczeniu ustawy powyszej). Za obszar ten uwaa:
miasto Warszaw, województwo warszawskie, ódzkie, kieleckie,

lubelskie, biaostockie, poznaskie, pomorskie, krakowskie, lwow-
skie, tarnopolskie, stanisawowskie, woyskie, poleskie i nowogródz-
kie, tudzie te ziemie b. Ksistwa Cieszyskiego. Spia i Orawy,
które weszy w skad Pastwa Polskiego.

Traktat ryski wytworzy prawo opcji obywatelstwa polskiego

przez osoby narodowoci polskiej. Rozp. Ministra Spraw Wewn.
z dn. 11 czerwca 1921 r. (Dz. U. N. 59 poz. 375) wydane w porozu-
mieniu z Ministrem Spr. Zagr. i Ministrem Skarbu reguluje dokad-
niej procedur przy opcji, przyczem stwierdza, i uprawnionym do
wyboru obywatelstwa polskiego jest kady, kto udowodni: 1) e
pochodzi od uczestników walk o niepodlego Polski w okresie

od 1830 do 1865 r. lub e jest potomkiem osoby, która nie dalej ni
w trzeciem pokoleniu stale zamieszkiwaa na terytorjum dawnej
Rzeczypospolitej Polskiej, 2) i e sam sw dziaalnoci, uywaniem
jzyka polskiego, jako mowy potocznej i wychowaniem swego po-

tomstwa zaznaczy w sposób oczywisty przywizanie swe do na-

rodowoci polskiej.

Unifikacja. Proces jednoczenia pastwa polskiego, przez
rozciganie na poszczególne dzielnice tych samych wzgl. takich

samych wadz, postpuje zwolna lecz stale naprzód. W okresie

omawianym widzimy szereg aktów pastwowych w tym kierunku.

Rozp, Rady Ministrów z dn. 20 czerwca 1921 r. (Dz. U. N. 56 poz.

352) rozszerza okrg terytorialny oddziau Prokuratorii generalnej

w Krakowie na ziemie lska Cieszyskiego. Rozp. Rady Mini-

strów z dn. 11 lipca 1921 r. (Dz. U. N. 64 poz. 404) rozcigno ustrój

J
) Przegld prawa konstytucyjnego do 1 kwietnia 1021 r. by

umieszczony w i-szym, 2-gim i 3-cim zeszycie 1921 r.
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Sdu Najwyszego na województwo nowogródzkie, poleskie i wo-
yskie oraz na powiaty: grodzieski, wokowyski i biaowieski

województwa biaostockiego. Rozp. Rady Ministrów z dn. 12 sier-

pnia 1921 r. (Dz. U. N. 71 poz. 479) rozcigno instytucj Prokura-

torji generalnej R. P. na województwo nowogródzkie, poleskie

i woyskie oraz na powiaty: grodzieski, wokowyski i biao-

wieski województwa biaostockiego. Rozp. Rady Ministrów z dn.

29 wrzenia 1921 r. (Dz. U. N. 82 poz. 570) znioso izb obrachun-

kow Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej i przekazao jej agendy

od 1 padz. 1921 r. Najwyszej Izbie Kontroli. Rozp. Rady Mini-

strów z dn. 21 grudnia 1921 r. (Dz. U. 1922, N. 4 poz 19) przekazao
administracj skarbow na obszarze b. dzielnicy pruskiej Mini-

strowi Skarbu od 1 stycznia 1922 r.

Sejm. W kocu 1921 r. nastpi ciekawy ze stanowiska

prawa konstytucyjnego fakt samoograniczenia wadzy Sejmu

w dziedzinie budetowej w N drodze uchway (nie ustawy). Miano-

wicie dn. 16 grudnia 1921 r. zapada uchwaa Sejmu Ustawodaw-
czego, postanawiajca, i do czasu uzyskania równowagi w bud-

ecie Rzeczypospolitej Polskiej Sejm nie bdzie uchwala wydat-

ków bez zgody Ministra Skarbu. Uchwa t Sejm postanowi ogo-
si w „Dzienniku Ustaw".

Kontrola Pastwowa. Konstytucja polska w art. 9

przewiduje, i do kontroli administracji pastwowej pod wzgldem
finansowym powoan bdzie Najwysza Izba kontroli, oparta na

zasadzie kolegialnoci i niezalenoci sdziowskiej jej czonków.
Zapowied t realizuje ustawa z dn. 3 czerwca 1921 r. (Dz. U. N. 51

poz. 314) o Kontroli Pastwowej. Jest to wadza oparta na zasa-

dzie kolegjalnoci, równorzdna z ministerstwami, niezalena od

Rzdu i podlega bezporednio Prezydentowi Rzeczypospolitej.

Kontrola Pastwowa wykonuje: 1) kontrol faktyczn 2) kon-

trol nastpn. Kontrola faktyczna obejmuje badanie umów i wszel-

kich zobowiza, rewizj kas, skadów i wogóle majtku pastwo-
wego z punktu widzenia celowoci i pod wzgldem gospodarczym.

Kontrola nastpna polega na sprawdzaniu rachunków pod wzgl-
dem formalnym, cyfrowym i co do istoty dokonanych czynnoci.

W skad kontroli Pastwowej wchodz: 1) Prezes Najwyszej
Izby Kontroli oraz dwaj wiceprezesi, 2) Najwysza Izba Kontroli

i 3) Izby Okrgowe Kontroli. Prezesa Najwyszej Izby Kontroli

mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów.

Wiceprezesi jak równie Dyrektorzy Departamentów Najwyszej
Izby Kontroli i Prezesi Izb Okrgowych mianowani s przez

Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Najwyszej Izby

Kontroli. Inni urzdnicy mianowani s przez Prezesa Najwyszej
Izby Kontroli wzgl. przez Prezesów' Izb Okrgowych.
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Prezes Najwyszej Izby Kontroli moe by przez Sejm lub

Senat pocignity do odpowiedzialnoci za swe czynnoci urz-
dowe, przez które pogwaci ustawy rozmylnie lub wskutek za-

niedbania. Podlega on przepisom ustanowionym w tym wzgldzie
dla Ministrów. Instancj dyscyplinarn dla czonków wszystkich

kolegjów (z wyjtkiem Prezesa naczelnego) jest komplet Sdu Naj-

wyszego, zoony z trzech sdziów tego Sdu z dodaniem dwóch
czonków kolegjum Najwyszej Izby Kontroli wybieranych prze/

to kolegjum na przecig jednego roku.

Prawa obywatelskie. Na terenie b. dzielnicy pruskiej

wyda w 1919 r. Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej rozporzdze-
nie ograniczajce wolno zebra w granicach byej linji demar

-

kacyjnej. Rozp. Ministra b. dzielnicy pruskiej z dn. 28 czerwca
1920 r. uchylio powysze rozporzdzenie Komisariatu N. R. L.

i przywrócio moc obowizujc ustawy niemieckiej o stowarzy-
szeniach 1908 r., jednake tylko w obrbie byej linji demarkaeyj-
nej. Rozp. Rady Ministrów z dn. 8 grudnia 1921 r. (Dz. U. 105

poz. 766) rozszerza moc obowizujc powyszej ustawy o sto-

warzyszeniach take na obszar b. dzielnicy pruskiej, pooony poza

by linj demarkacyjn jednak z t zmian, e gdziekolwiek usta-

wa o stowarzyszeniach nakazuje uywanie jzyka niemieckiego,

wchodzi w jego miejsce jzyk polski.

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewir: (Dz. U. N. 19 z 1920 r.)

przekazao na terytorjum b. zaboru rosyjskiego wojewodom reje-

stracj stowarzysze i zwizków podlegajcych przepisom tymcza-
sowym o stowarzyszeniach i zwizkach. Obecnie Rozp. Ministra

Spraw Wewn. z dn. 27 lipca 1921 r. (Dz. U. N. 69 poz. 463) skrelio
sowa „na terytorjum b. zaboru rosyjskiego", przekazujc przez to

rejestracj stowarzysze i zwizków wojewodom take na terenie

Maopolski.
W lipcu 1920 r. wobec krytycznej sytuacji wojennej wydane

zostao rozporzdzenie Rady Ministrów poddajce osoby cywilne
pod sdownictwo wojskowe z powodu przestpstw przeciw sile

zbrojnej. Obecnie Rozp. Rady Ministrów z dn. 8 kwietnia 1921 r.

(Dz. U. N. 36 poz. 214) uchylio rozporzdzenie powysze, ograni-

czajc waciwo sdów wojskowych.
Niezawiso sdziowska. Ustawa z dn. 18 maja

1921 r. postanowia, i okres zmian w organizacji sdów, w cigu
którego wolno sdziów przenosi na inne miejsca lub stanowiska
subowe na caym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej tudzie
w stan spoczynku, bez wzgldu na ustanowione w ustawach ogra-

niczenia, upywa z kocem roku 1921. Ustawa dodaje, e Rada
Ministrów bdzie moga przeduy ten okres najdalej do koca
1922 r. Skorzystaa z tego obecnie Rada Ministrów i Rozporz-
dzeniem z dn. 1 grudnia 1921 r. (Dz. U. N. 102 poz. 735) przedlu-
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ya okres organizacji sadownictwa (w którym niezawiso
sdziowska jest czciowo zawieszona) do koca 1922 r.

B. dzielnica pruska. Poniewa Poznaskie po usu-

niciu wadzy niemieckiej, tworzyo przez pewien czas organi-

zacj quasi-pastwowa odrbn od pozostaych dzielnic, przeto

powstay róne wtpliwoci prawne co do podstawy legalnej wielu

ustaw, dekretów i rozporzdze. Wtpliwoci nowe wyniky po
przyczeniu do Polski Pomorza, gdy chodzio o uzasadnienie

mocy obowizujcej rónych ustaw i rozporzdze na terenie

Pomorza. Zachodzia przeto potrzeba ulegalizowania, choby ex

post, w drodze ustawowej wielu norm prawnych dla b. dzielnicy

pruskiej. Czyni to ustawa z dn. 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. N. 75

poz. 511) o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozpo-

rzdze Rzdu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na

obszarze b. dzielnicy pruskiej. Ustawa ta wymienia szereg ustaw,

dekretów i rozporzdze podajc termin (przewanie wsteczny)

ich mocy obowizujcej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Autonomja lska. Statut Organiczny Województwa
lskiego zosta uzupeniony w paru punktach. Ustawa z dn. 30

lipca 1921 r. (Dz. U. N. 69 poz. 449) postanawia, i Wojewoda
w porozumieniu z tymczasow Rad Wojewódzk bdzie mia do

czasu zebrania si Sejmu lskiego wadz ustawodawcz w za-

kresie, zastrzeonym dla ustawodawstwa lskiego, i w wypad-
kach, wymagajcych koniecznie niezwocznego ustawodawczego
uregulowania. Wydane na tej podstawie dekrety z moc ustawy
trac swoj moc, o ile ich nie zatwierdzi Sejm lski, któremu

musza by na pierwszem posiedzeniu do zatwierdzenia przedo-

one. A do ukonstytuowania sic Rady Wojewódzkiej, kompeten-

cje jej, z wyjtkiem kwestji walutowej, wykonywa bdzie Tym-
czasowa Rada Wojewódzka.

Ustawa z dn. 18 padz. 1921 r. (Dz. U. N. 85 poz 608) okrelia
nieco dokadniej kompetencje Ministra Sprawiedliwoci w dziedzi-

nie sdownictwa dla Województwa lskiego. Postanawia ona.

i Minister Sprawiedliwoci w porozumieniu z Rad Wojewódzk
utworzy Sd Apelacyjny dla Województwa lskiego, oznaczy
jego siedzib i wprowadzi rozporzdzeniami nieodzowne zmiany
w ustroju sdownictwa, adwokatury i notariatu oraz w ustawach
postpowania sdowego. To upowanienie Ministra Sprawiedli-

woci ustaje po upywie szeciu miesicy od dnia objcia wadzy
na Górnym lsku przez Rzeczpospolit Polsk. Wydane przez

Ministra Sprawiedliwoci rozporzdzenia z moc ustaw bd bez-

wocznie przedstawione Sejmowi Rzeczypospolitej, który moe je

/mieni lub uchyli.

Spisz i Orawa. Z powodu przyczenia do Polski Spisz
i Orawy koniecznem byo wyjanienie podstaw prawa obowi-
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ujcego na tym terenie. Ustawa z dn. 26 padz. 1921 r. (Dz. U.
N. 89 poz. 657) postanawia, i ustawy i rozporzdzenia, które obo-
wizyway na obszarze Spisz i Orawy w dniu przyczenia tego
obszaru do Rzeczypospolitej Polskiej, pozostaj nadal w mocy,
o ile skutkiem zmienionych stosunków prawno-pastwowych lub

na mocy póniejszych polskich ustaw i rozporzdze nie przestay
obowizywa. Rada Ministrów jest upowaniona do wydawania
rozporzdze, znoszcych lub zmieniajcych dotychczasowe usta-

wy(!) i rozporzdzenia oraz wprowadzajcych na tych ziemiach
ustawy obowizujce w Rzeczypospolitej Polskiej.

P r o f. D r. P e r e t i a t k o w i c z.

2. Prawo administracyjne).

I. Organizacja wadz.
Ministerstwa. Organizacja M. Spraw Wojskowych: i) Rozp.

R, M. 19/8 21. Mon. 209. Reorganizacja Prezydjum R. M. 2) Uchwala
K. M. 3/11 21 Mon 251; Likwidacja M. Aprowizacji. 3) Ustawa 7/7 21.

D. U. 63/389. 4) Rozp. M. A. 149 21. Mon. 217. 5) Ustawa 17/12 21.

I). U. 106774 (>) Rozp. M. A. (M. Sk.) 2T ]2 21. 1). L". 108794.
Ministerstwo b. dzielnicy pruskiej. Lik w i d a c j a.

7) Uchwaa R. \l. 9/7 21. (nieog.). 8) Rozp. K. M. 200 21. I). U. 82/570.

()) Rozp. Prezesa X. I. K. 20 o 21. J). U. 85620. 10) Rozp. K. M. 25/10
21 D. U. 88/651. 11) Uchwaa R. M. 3/9 21 (nieogoszona). 12) Uchwala
R. M. 15/12 21. (nieogoszona).

Województwa: b. Królestwo: 13) Ustawa 1810 21 1>. U.
87/635; lsk: 14) Ustawa 307 ji !). ('. 69/449.

Starostwa: B. Królestwo i b. Galicja: 15) Ustawa 7 7 2t

D. U. 64/400: Ziemie wschodnie: 16) Rozp. R. M. 31/10 21 D. U. 94/693.

Redukcja ti r z c d ó w: 17) Uchwala Sejmu 16/12 21 1). U. 104/740.

18) Uchwala Sejmu 16/12 21 D. I*. 104/750. 19) Ustawa 17 u 21 D. U.
103/741. 20) Rozp. R. M. 100 _•[ M>m. 245.

(P o s t ej p o w a nie k a r n o - a d ni i 11 i s t r a C y j n e : 21 ) Rozp.
M. S. W. 6 (2 21 1). U. 104756 (podwyszenie kwoty grzywny w post.

mndatowem z 30 mk. na 3000 mk.)

Ministerstwa. Organizacja wadz centralnych, przepro-

wadzona przez Rzd w picrwszem póroczu 1921 r. (Rozp. R. M.
.28/10 20 Mon. 251 i 18/3 21 Mon. 74), zostaa ukoczona przez na-
danie statutu organizacyjnego Min. spraw w o j s k o w y c h

1

).

Skada si ono obecnie ze Sztabu Generalnego, z Szefostwa Admini-
stracyjnego, z Wojskowej Kontroli Generalnej i z 10 departamentów;
nadto z gabinetu Ministra.

a

) W" zeszytach i-szyni, 2-im i 4-yni ..Ruchu'' z r. 1921 zamie-
szczono przegld prawa administracyjnego polskiego za cay rok I920

.i za I pórocze 1921 r. Obecnie podajemy dalszy cig tego przegldu
za II pórocze 1921.

Objanienie skróce, uywanych przy podawaniu norm
prawnych, jest podane w zeszycie 2-gim „Ruchu" z r. 1921 str. 313.
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W Sztabie Generalnym skupiaj si sprawy organizacji, mobi-
lizacji i demobilizacji, dyslokacji, wyszkolenia i wychowania onie-
rzy, suba bezpieczestwa i informacyjna, personalja siy zbrojnej.

Dzieli on si na 5 oddziaów, a te na 16 wydziaów.
Do Szefostwa Administracyjnego naley administracja ma-

terialna i zaopatrzenie wojska, zakupy i kontrakty, organizacja

przemysu wojennego. Nadto projekty ustaw i rozporzdze. 4

wydziay.
Wojskowa Kontrola Generalna zajmuje si kontrola zesta-

wienia i wykonania budetu, jak równie kontrol administracyjn.

8 wydziaów skupionych w 3 oddziay.

Departamenty s nastpujce: I. piechoty (i andarmerji) 2
wydziay; II. jazdy (take wojsk taborowych i suby weteryna-
ryjnej) 3 w.; III. artylerji 5 w.; IV. eglugi powietrznej 3 w.;

V. inynierji i saperów 3 w.; VI. wojsk technicznych (cznoci,
samochodowych i kolejowych) 3 w.; VII. intendantury, 4 w.;

VIII. sanitarny, 2 w.; IX. sprawiedliwoci, 3 w.; X. spraw poboro-
wych (i remontu), 2 w. Razem w 10 dep. 30 wydziaów, z poprzed-

niemi 58.

Gabinet Ministra obejmuje sekretarjat, adjutantur, redakcj
Dziennika Rozkazów Wojskowych, sprawy personelu Ministerstwa.

wreszcie kancelari z drukarni.
Szefowie Sztabu Generalnego. Szefostwa Administracyjnego.

Wojskowej Kontroli Generalnej s na prawach podsekretarzy
Stanu.

Organizacja P r e z y d j u m Rad y M i n i s t r ów ulega
zmianie o tyle, e do istniejcych dwu departamentów: prezy-

dialnego i legislatywnego dodano trzeci: polityczny, zoony z se-

kretariatu prezydenta i wydziau prasowego, (przeksztacony z sa-

moistnego dotychczas wydziau polityczno-prasowego). -).

Z dniem 15 lipca 21 r. Sejm wprowadza na caym obszarze
Pastwa wolno handlu ziemiopodami i ich przetworami (z wy-
jtkiem cukru i alkoholu). Z t chwil staje si zbdnem istnie-

nie organów pastwowych, które dotychczas reguloway obrót

i spoycie tych produktów. To to Sejm zarzdza od tej daty
likwidacj Ministerstwa Aprowizacji i podlegych mu
urzdów 3

). Celem opracowania ogólnego planu i zasad majtko-
wych tej likwidacji powoany zosta do ycia przez M. A. Komitet
likwidacyjny

4

). M. A. istnieje, jako wadza likwidujca si, jeszcze

do koca 1921. Przestaje istnie 31/12. 1921, a uprawnienia jego,

jako wadzy administracyjnej, przechodz z dniem 1/1. 1922 na
Ministerstwo Spraw Wewntrznych'). Nie wszystkie jednak agen-
dy aprowizacyjne zdoano do tego terminu zlikwidowa. Likwi-
dacj wic pozostaych jeszcze urzdów aprowizacyjnych (Pa-
stwowego Urzdu zakupu artykuów pierwszej potrzeby, P. Urz-
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•du zboowego, P. Urzdu ziemniaczanego, Urzdu zaopatrywania

pracowników pastwowych itp.), jak równie wszelkich pozosta-

ych czynnoci finansowo gospodarczych M. A., nie przekazanych

M. S. W.,obejmuje 1/1. 1922 Minister Skarbu, który wyznacza likwi-

datora
9

).

Kompetencja Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej
w dalszym cigu ulegaa uszczupleniu. Z dniem 1/10. 1921 znie-

siona zostaje Izba Obrachunkowa tego Ministerstwa, a czynnoci
jej zostaj przekazane Najwyszej Izbie Kontroli

8

), która tworzy
z tyme dniem Okrgow Izb Kontroli w Poznaniu z kompetencj
rozcigajc si na obszar województwa poznaskiego i pomorskie-
go

9

). Z dniem za 13/11. 1921 zarzd wymiaru sprawiedliwoci
w tej dzielnicy przechodzi na Ministerstwo Sprawiedliwoci. Ist-

niejcy w M. b. dz. pr. Departament Sprawiedliwoci przemienia

si na Departament Ministerstwa Sprawiedliwoci i w tym nowym
swoim charakterze pozostaje nadal w Poznaniu

10

). Powoli i sto-

pniowo odbywajcy si proces administracyjnego jednoczenia b.

dzielnicy pruskiej z reszt pastwa zosta w ubiegym póroczu
nagle przerwany postanowieniem, aby dokona likwidacji Mini-

sterstwa b. dz. pr. doranie i jednorazowo. Zrazu Rada Ministrów
uchwala „przeprowadzenie kompletnej unifikacji b. dz. pr." ju do
1 wrzenia 1921). Potem jednak stanowisko to zmienia i ustana-

wia, jako „ostateczny kres ukoczenia likwidacji M. b. dz. pr.

dzie 31/12. 21"n ). Termin ten zosta jednak potem jeszcze raz

odroczony, a to do 1/4. 1922
1

"). „Departamenty Ministerstwa, do-

póki ich rozwizanie nie zostanie zarzdzone przez waciwe Mini-

sterstwo, zostaj nadal w Poznaniu, jednake od 1/1. 1922 (obec-

nie od 1/4. 1922) podlega ju bd resortowym Ministerstwom.
M. b. dz. pr. ma opracowa szczegóowy plan unifikacyjny po-
szczególnych departamentów, oraz przedoy ustaw likwi-

dacyjn"
11

).

Województwa. B. Królestwo Polskie. Ustawa
2 8. 1919 DU. 65/395 o organizacji województw w Królestwie ze-

spolia w rkach wojewody zarzd wszelkich' spraw administracji

pastwowej na terenie województwa, z wyjtkiem spraw admini-
stracji wojskowej, sdowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, pocz-
towo-telegraficznej i urzdów ziemskich. Wyszczególnione tu

sprawy przekazane s odrbnym urzdom niezalenym od woje-
wody. Obecnie, na mocy ustawy sejmowej, do szeregu tych
spraw, wyczonych z zakresu dziaania wojewody, zaliczono

jeszcze sprawy g ó r n i c z e
13

).

Do Statutu organicznego Województwa lskiego
{Ust. Konst. 15/7. 20 DU. 73/497) wprowadzone zostay nastpu-
jce nowe postanowienia: „Wojewoda w porozumieniu z Tym-
czasow Rad Wojewódzk bdzie mia do czasu zebrania si
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Sejmu lskiego wadz ustawodawcz w zakresie, zastrzeonym,
dla ustawodawstwa lskiego, i w wypadkach wymagajcych ko-

niecznie niezwocznego ustawodawczego uregulowania. Wydane
na tej podstawie dekrety z moc ustawy trac swoj moc, o ile

ich nie zatwierdzi Sejm lski, któremu musz by na pierwszem
posiedzeniu przedoone". A dalej: „a do ukonstytuowania si
Rady Wojewódzkiej, kompetencje jej, z wyjtkiem kompetencyi.

okrelonych w art. 9 Ust. Konst. 15/7, 20 Du 73/497 (wprowadze-
nie waluty polskiej), wykonywa bdzie Tymczasowa Rada Woje-
wódzka"'

4

).

Starostw a. B. dzielnica rosyjska i a u s t r o-

wgierska. Dawny podzia tych dzielnic na powiaty
polityczne, odziedziczony po zaborcach, pozosta dotychczas
niezmieniony. Nawet te zmiany, które w podziale tym zaprowadzili

Niemcy w czci Królestwa przez siebie okupowanej, w latach

1915— 1918, zostay skasowane i pierwotny stan przedwojenny
przywrócony przez Rzd polski. Mimo, e zdawano sobie spraw
z jego wadliwoci, postanowiono, nie tyka go, a do czasu opra-

cowania ogólnego planu administracyjnego podziau Pastw :u

Opracowanie to jednak przewleka si, — niewiadomo, kiedy b-
dzie gotowe, — a tymczasem w wielu punktach Pastwa wane
interesy ludnoci gwatownie domagaj si szybkiej korektury
w tej dziedzinie. Ten wzgld spowodowa Sejm do wydania usta-

wy "), która upowania Rad Ministrów do zmieniania granic po-
wiatów, kasowania ich, tworzenia nowych powiatów, a to na ob-

szarze obu wymienionych dzielnic, z wyczeniem jednak lska
Cieszyskiego. Zmiany granic powiatów w b. Galicji pocigaj
za sob odpowiednie zmiany obszarów dziaania samorzdowych
reprezentacji powiatowych, z tern jednak zastrzeeniem, e nie

mog by tworzone nowe reprezentacje powiatowe*). Wnioski
w sprawie zmiany granic przedstawia Radzie Ministrów. Minister

Spraw Wewntrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-

woci i Ministrem Skarbu, po wysuchaniu opinji zainteresowanych

cia samorzdnych.

Ziemie Wschodnie. Proces jednoczenia administra-

cyjnego tych ziem z reszt Pastwa znowu posun si o wany

*) W Galicji istniej od czasów austrjackich powiaty polityczne •

—

okrgi powiatowych wadz rzdowych t.j. starostw — i t. /.w. powiaty „auto-

nomiczne" — okrgi samorzdu powiatowego. Pierwotnie liczba ""lv

bya jednaka (74) i pokryway si one terytorialnie. Z czasem liczba

powiatów politycznych wzrastaa wskutek dzielenia zbyt wielkich powia-
tów, natomiast liczba powiatów samorzdowych pozostaa bez zmiany:
opinja stroninictw ludowych bya niechtna reprezentacjom powiatowym,
sprzeciwiaa si wic ich pomnoeniu. W konsekwencji tego, sie powia-
towa rzdowa nic pokrywa si ju wszdzie z sieci powiatow samo-.
rzdow, co pociga /a sob wiele niedogodnoci.
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krok naprzód: po wprowadzeniu tani polskiej organizacji woje-

wódzkiej (luty 1921), obecnie rozcignito na nie (od 2/12. 21)

ustrój Starostw, istniejcy w b. Królestwie, a oparty na rozporz-
dzeniach R. M. z sierpnia i z listopada 1919 (Du 72/426 i 90/488

489)
18

). Zajm one miejsce urzdów powiatowych zaprowadzo-
nych na kresach w 1919 r. przez Komisarza Generalnego Ziem
Wschodnich. Ze wzgldu na rozlego powiatów wschodnich
zostay one rozporzdzeniem tego komisarza podzielone na t. zw.
rejony, obejmujce po par gmin (do 5-ciu) z rejonowym na czele,

organami wykonawczymi Starosty powiatowego. Rejony te

R. M. nakazuje obecnie stopniowo likwidowa w drodze
zarzdze Ministra Spraw Wewntrznych. Mona mie wtpli-
woci, czy to rozporzdzenie okae si celowe; czy potrzeby
yciowe nie zmusz do utrzymania wzgldnie wznowienia rejonów.

Redukcja urzdów i urzdników. W akcji wdr< >-

onej przez Sejm i Rzd w drugiem póroczu 1921 celem naprwy
Skarbu Pastwa i przywrócenia równowagi budetowej jednym
z najwaniejszych rodków ma by redukcja urzdów i personelu

w nich zatrudnianego. Cele.m jej dokonania otrzyma Minister

Skarbu cay szereg bardzo daleko idcych uprawnie:
1) Przedewszystkiem sam Sejm zobowiza si, a do czasu

osignicia równowagi budetowej, nie uchwala adnych wydat-
ków bez zgody M. Skarbu

17

).

2) Dalej postanowi, e i uchway Rady Ministrów, powodu-
jce wydatki ze skarbu Pastwa, nie mog zapada inaczej, jak

tylko za zgod M. Skarbu
10

).

3) Tworzenie nowych stanowisk subowych w pastwowej
subie cywilnej i przyjmowanie nowych funkcjonarjuszów w miej-

sce zwolnionych moe nastpowa tylko w razie koniecznej po-

trzeby i tylko za zgod M. Skarbu
10

).

4) M. Skarbu ma prawo w porozumieniu z Prezesem Mini-

strów, sam, lub przez swoje organy, ewent. z przybraniem rze-

czoznawców, wglda, w sposób jedynie informacyjny, w ustrój

i w tok urzdowania urzdów i zakadów pastwowych, oraz

tych instytucji niepastwowych i zrzesze, które korzystaj z po-

mocy materialnej Skarbu Pastwa 11

').

5) M. Skarbu ma prawo, po wysuchaniu opinji Najwyszej
Izby Kontroli, znosi istniejce pastwowe urzdy, zakady itp.

organizacje wszelkiej nazwy, cywilne i wojskowe, które obci-
aj budet Pastwa, o ile one nie opieraj si na ustawie lub na
rozporzdzeniu Rady Ministrów

19

).

6) Rzd otrzyma polecenie od Sejmu, aby na podstawie pro-

pozycji M. Skarbu przedstawi jaknajrychlej wnioski o reorgani-

zacj urzdów i zakadów opartych na ustawie — nie wyczajc
Ministerstw i urzdów centralnych — i o skasowanie zbdnych-
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Projekty rzdowe bd przekazane komisjom sejmowym bez pier-

wszego czytania. O ile komisje te nie zo do 14 dni sprawozda,
ustanowi Marszalek referenta i wniesie niezwocznie projekt na
plenum Sejmu

13

).

7) Sejm wezwa Rad Ministrów, aby jaknajrychlej przepro-

wadzia reorganizacj urzdów i zakadów opartych na uchwaach
Rady Ministrów a ewent. skasowaa zbdne").

8) M. Skarbu otrzyma prawo wydzierawiania zakadów
i przedsibiorstw pastwowych przedsibiorcom prywatnym —
krajowym ltfb zagranicznym — po porozumieniu si z waciwymi
ministrami. Wydzierawienie kolei pastwowych oraz zakadów
pracujcych bezporednio dla obrony Pastwa wymaga zezwole-
nia Sejmu")

Jako organ opinjodawczy przy M. Skarbu w sprawach reor-

ganizacji urzdów i wielkoci ich etatów utworzono komisj
oszczdnociow M. Skarbu, zoon z prezesa miano-
wanego przez Naczelnika Pastwa na wniosek M. Skarbu, z za-

stpcy, mianowanego przez M. Skarbu, z dyrektora departamentu

budetowego tego ministerstwa i z delegatów (po jednym) Pre-

zesa Ministrów, Prokuratorji Cieneralnej R. P. i N. Izby Kontroli.
8
*)

Komisja ta zaatwia (?) równie wnioski wojewódzkich ko-
misji oszczdnociowych, utworzonych na mocy uchwa-
y Rady Ministrów z 18/3. 21 (Mon. 66). Skadaj si one z woje-
wody, jako przewodniczcego, z delegata Izby Skarbowej, jako

jego zastpcy, z delegatów (po jednym) N. Izby Kontroli i waci-
wego Ministerstwa, wreszcie z czonka powoanego przez Prezesa

Ministrów z poza urzdników. Zadaniem W. K. O. jest wywiet-
lanie na miejscu ustroju, czynnoci i etatów urzdów, a to celem
opracowania wniosków o redukcj zatrudnionego w nich perso-

nelu lub te o ich reorganizacj. Badaniu W. K. O. poddano wszy-
stkie urzdy, podlege ministerstwom: Spraw Wewntrznych.
Skarbu, Przemysu i Handlu, Rolnictwa, Owiaty, Zdrowia, Pracy,

a nadto Gównym Urzdom Ziemskiemu i Likwidacyjnemu. A za-

tem z pod badania W. K. O. s wyczone urzdy podlege Mini-

sterstwom: Spraw Wojskowych, Sprawiedliwoci, Kolei, Poczt,

a nadto Prokuratorji Gen. i N. Izbie Kontroli.

II. Samorzd.

B. dzielnica pruska. Samorzd miejski: i) Rozp. M. b. dz.

pr. 12/8 21 D. U. 71/490. 2) Rozp. M. b. dz. pr. 1/12-21 D. U. 107/782. —
Samorzd powiatowy: 3) Rozp. M, b. dz. pr. 12/8 21 D. U. 71/492. —
Samorzd wojewódzki: 4) Rozp. M. b. dz. pr. 12/8 21 D. U. 71/491. 5)

Rozp. M. b. dz. pr. 28/10 21 D. U. 89/665.

Przewodni zasad polskich rzdów w b. dzielnicy pruskiej

byo moliwie nie narusza istniejcego tam ustroju administracyj-
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nego, a tylko jaknajrychlej usun z urzdów Niemców, a na ich

miejsce wprowadzi Polaków. Jedyn zasadnicz zmian byo
zdemokratyzowanie instytucji samorzdowych.

Samorzd wiejski. Za czasów pruskich reprezentacje

gminne, tak wiejskie, jak i miejskie i powiatowe byy wybie-

rane na podstawie systemu wyborczego podatkowego trójklaso-

wego. W czci województwa poznaskiego, odzyskanej wskutek
rewolucji grudniowej 1918 r„ Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej
w marcu 1919 zarzdza wybory nowych reprezentacji na

podstawie systemu wyborczego powszechnego, bezporednie-

go i tajnego (we wsiach wikszych, majcych ponad 100

wyborców). W pozostaej czci tego województwa, objtej na

podstawie traktatu wersalskiego, jak równie w województwie po-

morskiem na razie nie ruszono dawnych reprezentacji a przyznano
tylko starostom prawo usuwania sotysów i mianowania na ich

miejsce nowych. Dopiero w marcu 1920 Ministerstwo b. dz. pr
1

.,

zmieniajc czciowo prusk ordynacj wiejsk z 3/7. 1891 (Zb.

p. p. 233), wprowadza na caym obszarze tej dzielnicy demokra-
tyczny system wyborczy i zarzdza na jego podstawie wybory
w reszcie gmin, które miay reprezentacje jeszcze wybrane w cza-

sach pruskich. Najblisze wybory wiejskie maj si odby na

obszarze caej dzielnicy w marcu 1923. (Rozp. M. b. dz. pr. 25/3

1920. Dz. Urz. 19).

Samorzd miejski. Analogiczny by przebieg sprawy,
jak w gminach wiejskich. W czci województwa poznaskiego,
odzyskanej w 1918, wszystkie dotychczasowe Rady Miejskie i Ma-
gistraty zostay w lutym 1919 rozwizane i przeprowadzone wy-
bory nowych Rad na podstawie demokratycznej. Przytem usu-

nito przepis ustaw pruskich, zakazujcy duchownym i nauczy-
cielom zasiadania w magistratach. W pozostaej czci wojewódz-
twa poznaskiego, jak równie w województwie pomorskiem, pozo-
stawiono dotychczasowe urzdzenia miejskie w zasadzie bez zmia-

ny. Dotychczasowi jednak burmistrze mogli by przez Ministra

w wikszych miastach, przez wojewod za w mttiiiejszych, usuwani
a w ich miejsce mianowani nowi „komisaryczni". Tak samo dotych-
czasowe Rady Miejskie, Wydziay i Magistraty mogy by przez

te same wadze administracyjne rozwizywane lub te poszcze-

gólni ich czonkowie usuwani, a w ich miejsce zamianowani czon-
kowie Tymczasowych Rad i Wydziaów miejskich i Magistratów.
Taki prowizorycznie unormowany stan rzeczy przetrwa do ko-
ca 1921 r. Rozporzdzeniem wydanem w lecie tego roku,

1
) Mini-

ster b. dz. pr. zarzdzi przeprowadzenie wyborów we wszystkich
miastach tej dzielnicy najpóniej do 20 grudnia t. r.

2
) ma podstawie

dotychczas obowizujcej tutaj ordynacji miejskiej pruskiej z 30/5.

1853 (Zb. p. p. str. 261), zmienionej jednak teme rozporzdzeniem
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w tych artykuach, które reguluj prawo wyborcze i postpowa-
nie wyborcze. Czynne prawo wyborcze przysuguje odtd, tak

samo, jak w b. Królestwie, wszystkim, bez wzgldu na pleó, oby-

watelom polskim, ma"jcym ukoczone 21 lat, a od Yz roku osiad-

ym w obrbie gminy (dopuszczalne dyspensy od tego ostatniego

warunku). Bierne prawo wyborcze, znowu tak samo, jak w b. Kró-
lestwie, uwarunkowane ukoczeniem 25 lat i posiadaniem umiejt-
noci czytania i pisania po polsku. Wykluczeni od wyboru do

Rady Miejskiej s urzdnicy wadz nadzorczych nad gmin, pro-

kuratury i policji wykonawczej, czonkowie Magistratu i patni

urzdnicy miejscy, a do Magistratu prócz powyszych kategorji.

ponadto jeszcze — radni miejscy, nisi urzdnicy gminni i w mniej-

szych miastach poborcy podatkowi. Burmistrzowie, ich zastpcy,
awnicy i patni czonkowie Magistratu musz by tak samo, jak

za czasów pruskich, zatwierdzeni w miastach wikszych przez

Ministra b. dz. pr., w miastach mniejszych za przez wojewod,
przyczem ten ostatni moe odmówi zatwierdzenia jedynie za zgo-

d Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego. Wybory s tajne,

bezporednie i proporcjonalne. Kade miasto wybiera radnych

w dotychczasowej iloci. Kadencja trwa 4 lata (dawniej 6 lat:

w b. Królestwie 3 lata). Radni obecnie wybrani bd urzdowali
do koca 1924 r. Nastpne wybory do Rad miejskich odbd si
w padzierniku 1924 r.

Samorzd powiatowy. W kwietniu 1919 Komisariat

N. R. L. rozwiza sejmiki powiatowe w czci woj. poznaskiego,

podlegajcej jego wadzy, a prawa i obowizki ich przela na razie

ua nowe Wydziay Powiatowe. Analogiczne rozporzdzenia wy-
dao nastpnie w styczniu 1920 r. Ministerstwo b. dz. pr. dla reszty

woj. poznaskiego i dla woj. pomorskiego. Równie i Wydziay
Powiatowe dawne zostay w tych samych terminach rozwizane
a w ich miejsce powoano do ycia nowe wydziay (na Pomorzu.
Tymczasowe Rady Powiatowe), zoone z dowolnej iloci czon-
ków, mianowanych przez Prezesa Rejcncji (wojewod). Na te

nowe wydziay przechodz uprawnienia dawnych, jak równie, jakto

tylko co zaznaczono, i uprawnienia Sejmików. Taki stan rzeczy,

faktycznie równoznaczny z czasowem zawieszeniem samorzdu
powiatowego, przetrwa do koca r. 1921. Dopiero w lecie tego

roku Minister b. dz. pr. przywouje znowu do ycia, po tej dugiej

przerwie, organy samorzdu powiatowego')- Dotychczas obowi-
zujca w tej dzielnicy pruska ordynacja powiatowa z 13/12. 1872

(Zb. p. p. str. 179) pozostaje nadal w mocy ze zmianami wprowa-
dzonemi przez wspomniane dopiero co rozporzdzenie, dotyczce
wyboru Sejmików i Wydziaów Powiatowych. Ilo czonków
Sejmiku jest zmienna, zalena od iloci mieszkaców powiatu:

na kade 1 500 mieszkaców wypadnie jeden czonek sejmiku. Wy-
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bory do Sejmiku s w czci porednie, w czci bezporednie.
W miastach wybieraj czonków Sejmiku Rady Miejskie, przytem
miasta, które nie maja prawa do wyboru samoistnie przynajmniej

jednego czonka Sejmiku, tworz razem jeden okrg wyborczy.
W gminach wiejskich wikszych, na które przypada conajmniej

3 czonków sejmiku, wybieraj ich Rady gminne. Z pozostaych
gmin wiejskich i obszarów dworskich tworzy si okrgi wyborcze,
w których przeprowadza si wybory bezporednie i proporcjonalne.

(Take i przy wyborach porednich wybory s proporcjonalne,

o ile si wybiera conajmniej 3-ch czonków Sejmiku). Czynne
i bierne prawo skonstruowane analogicznie jak przy wyborach do
Rad Miejskich. Wydzia Powiatowy, tak jak dawniej, skada si
ze starosty, jako przewodniczcego i z 6-ciu czonków, których
Sejmik wybiera z poród mieszkaców powiatu, posiadajcych
bierne prawo wyborcze. Wybory s proporcjonalne. Wybory
Sejmiku maj by przeprowadzone najdalej do 10/1. 22°). Kaden-
cja Sejmiku i Wydziau trv. a 4 lata (w b. Królestwie lat 3).

Samorzd wojewódzki odpowiada dawnemu samo-
rzdowi prowincjonalnemu. Sejm prowincjonalny prowincji po-

znaskiej zosta rozwizany w marcu 1919 r. przez Komisariat N.

R. L. Na mocy analogicznego rozporzdzenia Ministra b. dz. pr.,

wydanego w styczniu 1920, wykonywanie praw i obowizków
Sejmu prowincjonalnego zachodnio-pruskiego przekazano Tymcza-
sowemu Wydziaowi Krajowemu. Wydzia prowincjonalny pro-

wincji poznaskiej sprawowa nadal swoje czynnoci z tein jed-

nak, e kada jego uchwala winna bya uzyska zatwierdzenie
mianowanego ad hoc komisarza rzdowego. Pomnoony zosta
o tyle nowych czonków — Polaków, aby jego skad odpowiada
liczbie ludnoci polskiej w prowincji. Prawa i obowizki wy-
dziau prowincjonalnego prowincji zachod.-pruskiej przekazano
wspomnianemu ju Tymczasowemu Wydziaowi Krajowemu, któ-

rego czonków mianowa Minister b. dz. pr. Prawa i obowizki
za Starosty Krajowego w tej prowincji przekazano „Komisarycz-
nemu Starocie Krajowemu", mianowanemu na propozycj Mini-

stra b. dz. pr. przez Naczelnika Pastwa. Stanowisko prawne
Starosty Krajowego poznaskiego nie ulego adnej zmianie. Przed-
stawiony tu stan rzeczy, równoznaczny z czciowom zawiesze-
niem samorzdu prowincjonalnego, przetrwa do koca 192 J. Roz
porzdzenie Ministra b. dz. pr., wydane w lecie tego roku

4

) przy-
wraca znowu do ycia dawny samorzd prowincjonalny pod now
nazw samorzdu wojewódzkiego. Stara ustawa pruska z 27/3.

1824 (Zb. p. p. str. 141), na której si dotychczas opiera ten samo-
rzd w prowincji poznaskiej, zostaa zniesiona. Ordynacja krajowa
za z 29/6. 1875 (Zb. p. p. r. 1881 str. 233) pozostaje nadal w mocy
ze zmianami wprowadzonemi przez wspomniane rozporzdzenie
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Ministra b. dz. pr. dotyczcymi wyboru Sejmiku i Wydziau Wo-
jewódzkiego. Sejmik wojewódzki, jak dawniej Sejm prowincjo-

nalny, skada si z czonków wybranych przez Sejmiki powia-

towe, w miastach za: Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Grudzi-

dzu — przez Rady Miejskie. Poznaski Sejmik wojewódzki skada
si z 85 czonków, pomorski za — z 55. Ilo czonków wybie-

ranych przez poszczególne Sejmiki powiatowe, (Rady Miejskie)

waha si pomidzy 1—8. Bierne prawo wyborcze skonstruowane

analogicznie, jak do Rad Miejskich. Jeeli Sejmik powiatowy (Ra-

da Miejska) wybiera conajmniej 3 czonków, wybory s propor-

cjonalne. Wydzia skada si z przewodniczcego, jego zastpcy,

Starosty Krajowego i z czonków 12 w woj. poznaskiem, a S

w woj. pomorskiem. Czonków Wydziau wybiera Sejmik z po-

ród posiadajcych bierne prawo wyborcze mieszkaców woje-

wództwa. I tu wybory s proporcjonalne. Wybory do Sejmiku maj
by dokonane najdalej <o 20/1 1922/'). —

III. Urzdnicy.

Sdziowie. Nieusuwalno: i) Rozp. R. M. I/I2 21 D. U.

IO2/7.35. Uposaenie: 2) Ustawa 23/6 21 D. U. 56/35 1

.

Uposaenie: Podwyszenie mnonika 3) Rozp. R. M. 5/8 21

D. U. 76/521; Dodatki reprezentacyjne i dodatki za kierownictwo: 4)

Rózp. R. M. 306 21 1). U. 62385. 5) Rozp. R. M. 6/10 21 D. U. 88/648.

Ustawa emerytalna: 6) Ustawa 287 21 D. U. 70/466. 7)

Rozp. R. M. 10/11 21 D. U. 93/686.

Sdziowie. Korzystajc z danego jej upowanienia

ustawowego (Ust. 18/5. 21 D. U. 46/278), Rada Ministrów przedu-
ya do koca 1922 r. okres, w cigu którego wolno sdziów prze-

nosi na inne miejsca lub stanowiska subowe na caym obszarze

Rzpltej, tudzie w stan spoczynku, bez wzgldu Ina ustanowione

w ustawach ograniczenia
1

). Z pocztkiem wic 1923 r. polscy s-
dziowie wejd albo wróc w posiadanie przywileju swego stanu:

nieusuwalnoci i nieprzenoszalnoci.

Uposaenie. W drugim póroczu 1921 dodatek droy-
niany urzdników zosta znowu podniesiony, a to od 1 sierpnia

tego roku). Uposaenie sdziów i prokuratorów zostao równie
podwyszone od 1 stycznia 1921 (aplikantów — od 1/7 21) a to

wskutek zwikszenia „mnonej" o jeden punkt w kadej grupie

rodzinnej, jak równie wskutek doliczenia dodatku droynianego
nie tylko, jak dotd, do pacy zasadniczej, ale take do dodatku

starszestwa. (0.25 tego ostatniego pomnoone przez kadorazo-
wy mnonik)'). Wysoko dodatku na koszta reprezentacyjne

oraz dodatku funkcyjnego za kierownictwo (Rozp. R. M. 4/10. 20.

1). U. 97/638) bdzie take odtd zmienna: i do niego bdzie doli-

czony take dodatek droynians (od 1/6. 21 V). Dodatek na koszta
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reprezentacyjne od 1,1. 21 pobiera bd i ci urzdnicy, którzy

tylko przejciowo lub zastpczo peni funkcje na stanowiskach

wyliczonych w rozporzdzeniu dopiero co zacytowanem, upraw-
niajcych do pobierania tego dodatku).

Ustawa emerytalna. Po wydaniu w r. 1920 ustaw
o uposaeniu funkcjonarjuszów pastwowych wszelkich kategorii,

jak równie ustaw regulujcych stosunki ich subowe podczas

penienia suby wojskowej („Ruch" 1921, Nr. 2), dalszym wanym
krokiem na drodze ujednolicenia prawa urzdniczego na caym ob-

szarze Pastwa byo wydanie w lecie r. z. powszechnej ustawy
emerytalnej pastwowych funkcjonarjuszów cywilnych) wraz
z wykonawczemi do niej przepisami ). Wesza ona w ycie 1 pa-
dziernika 1921.

Ustawie tej podlegaj: urzdnicy i nisi funkcjonariusze

pastwowi, pracownicy kolei, funkcjonariusze policji, ciaa nau-

czycielskie szkó pastwowych wszelkich kategorji, (take pomoc-
nicy naukowi w szkoach akademickich), wreszcie sdziowie, pro-

kuratorowie i aplikanci sadowi. Równie do czasu wydania oso-

bnej ustawy emerytalnej dla duchowiestwa, wypacane bd .we-

dug tej ustawy emerytury ksiom emerytom.

Zapewnia im ona ze strony Pastwa nastpujce w i a d c z e-

nia: 1) emerytur na staro lub w razie niezdolnoci do pracy,

albo zamiast niej w pewnych wypadkach 2) jednorazowe wynagro-
dzenie; wdowom za i sierotom po nich pozostaym: 3) pensj wdo-
wi i 4) zaopatrzenie sieroce a w pewnych wypadkach 5) jednora-

zowy zasiek; wreszcie 6) pomiertne.

Postanowienia zasadnicze dotyczce e tu e r y t u r y s na-

stpujce: Prawo pobierania emerytury nabywa funkcjo-

nariusz, mianowany na stae, po upywie conajmniej 10 lat suby
pastwowej, o ile zostanie stwierdzone, e jest trwale niezdolny

do dalszego penienia obowizków subowych. To jest regua.
Od niej istniej wyjtki. A mianowicie, ju po 5 latach nabywa
si prawo do emerytury, jeeli niezdolno wynika z powodu
choroby lub kalectwa, nabytych bez wasnej umylnej winy ju
po wstpieniu do suby pastwowej. A nabywa sic je bez wzgl-
du na liczb lat wysuonych, jeli ta niezdolno jest nastpstwem
nieszczliwego wypadku, doznanego z powodu penienia obowiz-
ków subowych lub w czasie ich penienia. Prawo do pobierania

emerytury rozpoczyna si od l-o dnia tego miesica, który nast-
puje po wstrzymaniu pacy w subie czynnej.

Kto opuszcza sub przed uzyskaniem wedle powyszych po-

stanowie prawa do emerytury, a nje z powodu wydalenia lub do-

browolnego wystpienia, otrzymuje j e d n o r a z o w e w y n a g r o-

d z e n i e. Wynosi ono za czas suby od 2—5 lat — jednoroczne,
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a za czas suby ponad 5 lat —- dwuletnie ostatnio pobierane upo-
saenie w subie czynnej.

Przeniesienie na emerytur nastpuje albo na pro^
b funkcjonarjusza, albo bez takiej proby, z urzdu, przez t wa-
dz, która jest powoana do jego mianowania. Przeniesienie n a

prob nastpuje w dwu wypadkach: a) bez wzgldu na wiek,

gdy funkcjonarjusz sta si umysowo lub fizycznie trwale nie-

zdolny do suby i b) bez wzgldu na niezdolno, gdy ukoczy
60 lat ycia. Przeniesienie za z urzdu, moe (nie musi) nast-
pi w nastpujcych wypadkach: a) gdy funkcjonarjusz z powodu
choroby duej ni rok nieprzerwanie nie peni suby; b) o ile

w cigu roku od chwili przeniesienia go w stan nieczynny nie zo-

sta ponownie powoany do suby czynnej. Nadto i w wypad-
kach, kiedy nastpuje przeniesienie na prob, z t jedynie rónic,
e funkcjonarjusza, który ukoczy! 60 lat, wolno przenie na eme-
rytur bez jego woli, z urzdu, tylko wtedy, gdy on ju uzyska
prawo do penego uposaenia emerytalnego (o ile naturalnie jest

jeszcze zdolny do suby). To ostatnie postanowienie nie doty-

czy sdziów i profesorów szkó akademickich, którzy co do prze-

niesienia na emerytur podlegaj odrbnym przepisom, zawartym
w ustawach o subie sdziowskiej i o szkoach akademickich.

W ustawie jest unormowane postpowanie przy przenoszeniu na

emerytur.
Podstaw emerytury jest ostatnio pobierana paca

zasadnicza wraz z dodatkami za wysug lat (za starszestwo,
za trzechlecia), za studja wysze i za kierownictwo.

Wysoko emerytury wynosi po ukoczeniu 10 lat

suby 40% pacy w subie czynnej, która suya na podstaw
do jej wymiaru. Nastpnie wzrasta ona o 2,4% tej pacy za kady
nastpny rok suby. Tak wic po 35 latach dochodzi ona do

100% tej pacy i tej wysokoci nie moe ona w adnym razie prze-

kroczy. Emerytura jest patna w równych ratach miesicznych
z góry (tak samo pensja wdowia i sieroca).

Czas suby policzalny do emerytury liczy si od

dnia rozpoczcia suby w danym dziale zarzdu pastwowego. Do
tego czasu dolicza si czas spdzony: a) w innych dziaach tego

zarzdu, b) w stanie nieczynnym, c) w wojsku (o ile urzdnik nie

spenia suby wojskowej równoczenie z sub cywiln), d)

w subie samorzdowej. Czas, spdzony w charakterze pracow-

nika kontraktowego, moe by zaliczony za zgod M. Skarbu.

Nic zalicza si czasu spdzonego w subie przed ukoczeniem 18

lat ycia. 10 lat dolicza si funkcjonariuszowi, który sta si nie-

zdolny do suby wskutek paraliu, utraty wzroku, pomieszaniu

zmysów lub grulicy, a take wskutek nieszczliwego wypadku
doznanego z powodu penienia obowizków subowych, lub w cxa-
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sic ich penienia. O ile za nastpstwem takiego nieszczliwego
wypadku bya utrata zdolnoci do pracy zarobkowej, to waci-
we Ministerstwo w porozumieniu z M. Skarbu moe nawet przy-

zna pen emerytur bez wzgldu na ilo wysuonych lat.

Wadz wymierzajc i przyznajc emerytur
(jak równie pensj wdowi i sieroc) jest, w porozumieniu z M.
Skarbu lub z waciw Izb Skarbow, -ta wadza, która bya
ostatnio waciw do asygnowania pacy w subie czynnej..

Prawo do pobierania emerytury ganie: a) gdy emeryt,
przeniesiony na emerytur z powodu dugotrwaej choroby, niezdol-

noci do suby, jak równie z powodu niepowoania go do suby
czynnej ze stanu nieczynnego, odmówi w cigu 6 lat po tern prze-

niesieniu przyjcia ofiarowanej mu ponownie równorzdnej lub

wyszej posady pastwowej: oczywicie poprzednio musi by
stwierdzone, e on odzyska zdolno do penienia suby; b) gdy
zosta skazany za czyn karygodny, a to skazanie pociga za sob
utrat zdolnoci do piastowania urzdów poblicznych lub prawa
do emerytury. W razie okolicznoci zasugujcych na szczególne

uwzgldnienie moe by w tym wypadku przyznany onie i dzie-

ciom skazanego zasiek na czas, w cigu którego rodzina ta

pozostaje bez rodków utrzymania. Zasiek ten nie moe przekra-

cza normalnego zaopatrzenia wdowiego i sierocego.

Prawo do pobierania emerytury za wiesza si: a) gdy
emeryt przebywa zagranic bez zezwolenia M. Skarbu duej, ni
]

-' roku — na czas tego pobytu; b) gdy utraci obywatelstwo pol-

skie — do chwili jego ponownego odzyskania ; c) na czas pobie-

rania zaopatrzenia ze Skarbu Pastwa z powodu niezdolnoci do
suby na zasadzie innych ustaw. Jeeli emeryt obejmie stano-

wisko w subie pastwowej lub samorzdowej, to moe pobiera
Tylko tak cz emerytury, która wraz z wynagrodzeniem, jakie

otrzymuje na tern stanowisku, nie przywysza pacy, przywizanej
do posady, jaka posiada ostatnio w subie czynnej.

Zaopatrzenie wdów i sierót. Maj one do niego

pra w o tylko wtedy, gdy zmary m lub ojciec (matka) w chwili

mierci, ju pobiera emerytur, lub mia do niej prawo. Dla wy-
miaru zaopatrzenia jest bez znaczenia fakt, e on zmar przed
wejciem w ycie ustawy emerytalnej. Wdowa po funkcjonarjuszu,

który zmar przed uzyskaniem prawa do emerytury, otrzymuje
(o ile sama nie jest funkcjonariuszk pastwow, ani nie pobiera

emerytury) jednorazowy zasiek w wysokoci XA pacy
rocznej, któr zmary ostatnio pobiera w subie czynnej. W tym
samym wypadku (po ojcu lub po matce) naley si taki sam zasiek
zupenym sierotom, majcym poniej 18 lat, starszym za, a do
ukoczenia 24 lat, o ile odbywaj studja w zakadach naukowych.
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Pensja wdowia wynosi 50% emerytury, któr zmary
pobiera, lub te do której mia prawo w chwili mierci. Wdowa
nie ma prawa do niej, jeeli: a) zawara maestwo z emerytem,
b) jeeli wspólno maeska zostaa sdownie rozdzielona bez
obowizku ma do utrzymania ony.

W razie ponownego .zampójcia wdowa: a) albo moe za-

strzec sobie prawo do przyznania jej pensji wdowiej nu wypadek
powtórnego owdowienia, b) albo otrzymuje jednorazowy zasiek
w wysokoci 3-Ietniej pensji wdowiej.

Zaopatrzenie sieroce moe by nabyte tak po ojcu

jak po matce.

Wysoko zaopatrzenia nabytego po zmarym ojcu wynosi:
a) dla kadego dziecka, którego matka yje i w chwili mierci
ma miaa prawo do pensji wdowiej — 34 cz tej pensji; dla

kadego za dziecka, którego matka ju nie yje, lub te w chwili

mierci ma nie miaa prawa do pensji wdowiej, albo je póniej
utracia — V* tej pensji.

Wysoko zaopatrzenia po matce wynosi V, jej emerytury.

Prawo do niego moe by nabyte tylko w nastpujcych wypad-
kach: a) gdy zaopatrzenie po ojcu jest nisze od zaopatrzenia po
matce; b) gdy sieroty nie maj po ojcu adnego zaopatrzenia

z funduszów publicznych; c) gdy ojciec yje, lecz jest niezdolny

do pracy i nie moe zapewni dzieciom utrzymania.

Suma zaopatrzenia sierocego, bez wzgldu na ilo dzieci,

nie moe sama, ani cznie z pensj wdowi, przekracza wyso-
koci emerytury, któr zmary pobiera, albo do której mia praw o

w chwili mierci.

Prawo do pobierania pensji wdowiej i zaopatrzenia sierocego

ganie: a) gdy wdowa lub sierota zostaa skazana za czyn

karygodny, a skazanie to pociga za sob utrat tego prawa;
b) z chwil skoczenia przez sierot 18-go roku ycia lub te
wczeniejszego zawarcia maestwa. Od tej reguy istniej jednak

dwa wane wyjtki: 1) sierotom odbywajcym studja w zaka-
dach naukowych wypaca si zaopatrzenie a do ukoczenia stu-

djów, najduej jednak do ukoczenia 24 lat, 2) w wyjtkowych,
na szczegóhe uwzgldnienie zasugujcych wypadkach, jak rów-

nie w razie trwaej niezdolnoci do zarobkowania, moe waci-
wy minister w porozumieniu z M. Skarbu zezwoli na dalsze po-

bieranie zaopatrzenia sierocego take po ukoczeniu 18 lat (a wiec

przez czas nieograniczony!).

Prawo do pobierania pensji wdowiej i zaopatrzenia sierocego

zawiesza si w analogicznych wypadkach, w których ulega

zawieszeniu emerytura. Pozatem: 1) jeeli sierota zajmuje jaka-

kolwiek posad pastwow lub samorzdow, z któr jest zwi-
zane stae roczne uposaenie, to zawiesza si zaopatrzenie sieroce,
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o ile ono jest nisze od owego uposaenia. Wdowie natomiast wy-
paca si w tym wypadku pensj wdowi. 2) .Zaopatrzenie sie-

roce zostaje zawieszone równie na czas uwzgldnienia sieroty

przy wymierzaniu dodatku droynianego opiekujcym si ni oj-

czymowi lub macosze.
Niezalenie od pensji wdowiej, zaopatrzenia sierocego lub

jednorazowego zasiku naley si jeszcze po zmarym p o m i e r-

t n e w wysokoci 3-miesicznej penej pacy lub emerytury, ostat-

nio przez niego pobieranej. Naley si ono przede wszystkicm wdo-
wie (take wdowcowi po kobiecie-urzdniczce), nastpnie dzieciom,

o ile matka wczeniej zmara lub w chwili mierci ojca nie ya
z nim w wspólnoci maeskiej, a w braku najbliszej rodziny, ka-

demu, kto pokry koszta leczenia i pogrzebu, a koszta te nie znalazy
pokrycia w pozostaym majtku zmarego. Pomiertne naley si
bez wzgldu na to, czy zmary funkcjonarjusz mia w chwili mier-
ci prawo do emerytury, czy nie.

Emerytury, pensje wdowie i sieroce, pomiertne nie ulegaj
zapowiedzeniu i zajciu sadowemu i administracyjnemu. Do-
póki funkcjonariusze czynni pobiera bd dodatek droy -
11 i a n y, dopóty pobiera go bd take emeryci, wdowy i sie-

roty, obliczony na ogólnych zasadach. (Wdowy 50% dodatku,

przypadajcego na emerytur zmarego ma, sierotom yi, V\ lub
'

* dodatku przypadajcego matce).

Przepisy przechodnie ustawy normuj nadto uposaenie eme-
rytalne Polaków urzdników i emerytów b. p a s w za-
borczych i wdów i sierot po nich. Emeryci b. pastw
zaborczych otrzymaj 75% emerytury obliczonej wedug tego

stopnia subowego (pacy) w polskiej hierarchji urzdniczej,

któremu odpowiadao stanowisko, zajmowane przez nich w su-
bie obcej. W ten sposób obliczona kwota suy te za pod-

staw do obliczenia zaopatrzenia pozostaych po nich wdów
i sierot. Urzdnikom polskim, którzy przed wstpieniem na
sub polsk byli w subie jednego z b. pastw zaborczych, za-

licza si do emerytury lata spdzone w tej subie obcej, a to we-
dug przepisów emerytalnych tego pastwa. Choby oni zmarli

przed wysueniem w Pastwie Polskiem 5 lat, wdowom i siero-

tom po nich naley si zaopatrzenie.

IV. Policja Pastwowa.
Wprowadzenia do b. Galicji: i) M, S. W. 117 21

D. U. 67/440. 2) Rozp. M. S. W. 139 21 D. U. 82574.

B. Galicja. Po wcieleniu z dn. 1/12. 1919 r. (Rozp. 12/11.

1919 D. U. 87/475) b. austrjackiej andrmerji krajowej i policji

wojskowej do policji pastwowej, pozostawiono nadal bez zmiany
Dyrekcje Policji, istniejce we Lwowie i Krakowie. Dopiero z d.



312 HI. Przegld prawodawstwa

15/8. 1921 policja pastwowa w tych miastach zorganizowana zo-

staa wedug wzoru ogólno-pastwowego. Utworzone tu nowe
Komendy Policji pozostawa bd do Dyrekcji policji w tym samym
stosunku, co powiatowe komendy do Starostw, czyli, Dyrekcje te

upodobniono do Komisarjatów Rzdu w Warszawie, odzi i Lu-

blinie.

Urzd „Komentanta Policji Pastwowej dla b. Galicji", utwo-

rzony w r. 1919 dopiero co zacytowanem rozporzdzeniem, zosta

z dn. 14/Id. 1921 zniesiony.
2

)

V. Porzdek i bezpieczestwo.

S towarzyszenia: B. dzielnica rosyjska, i) Rozp. M. S. W.
'27/7 21 D. U. 69/463; b. dzielnica pruska: 2) Rozp. R. M. 8 12 21 D. U.

105 766.

Sdy dorane: b. dzielnica rosyjska: 3) Rozp. 1\. M. 11/7 21

D. U. 64/405.

B. dzielnica pruska. Moc obowizujc ustawy nie-

mieckiej o stowarzyszeniach 19/4. 1908 (Dz. U. R. N. str. 151),

przywrócon w czerwcu 1920 na obszarze b. dz. pruskiej z tej

strony b. linji demarkacyjnej, rozszerzono z dniem 29/12. 1921 i na

obszar tej dzielnicy pooony poza t linj, oczywicie z wyjtkiem
artykuów kagacowych, wzbraniajcych uywania na zgromadze-

niach publicznych innego jzyka, ni niemieckiego'). Przytem,

w myl rozporzdzenia Ministra b. dz. pr. z 10/3. 20 (Dz. Urz.

18/171) o jzyku urzdowym wadz administracyjnych, wszdzie,
gdzie powoana ustawa niemiecka nakazuje uywanie jzyka nie-

mieckiego, wchodzi w jego miejsce jzyk polski.

Sdy dorane. B. dzielnica rosyjska. Dziaal-

no tych sdów na caym obszarze Królestwa i ziem wschodnich

utrzymano na dalszy okres póroczny tj. do 1 lutego 1922 wgle-

dem bandytów").

VI. Stosunki osobiste.

Obywatelstwo: 1) Rozp. M. S. W. n/6 21 D. U. 59/375

(przeprowadzenie opcji ria podstawie traktatu pokoju z Rosj).
X azwiska: zmiana: 2) Rozp. M. S. W. (M. b. dz. pr.) 16/9 21.

]>. W <>2, 678.

Powszechny spis ludnoci: 3) Rozp. R. Al. .9/6 2:

I), i'. 58/368.

Zmiana nazwiska. Sprawa ta zostaa jednolicie dla

caego Pastwa unormowana ustaw 24/10 1919 I). U. 88/478.

Obecnie wydane do niej zostao Rozporzdzenie wykonawcze.

Zezwolenie na zmian nazwiska moe otrzyma tylko oby-

watel polski z powodów zasugujcych na szczególne uwzgldnie-

nie. Brzmienie nie polskie nazwiska nie jest dostatecznym powo-

dem. Zezwolenia udziela Minister Spraw Wewntrznych. Za
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zmian, uiszcza si opat, od której mona by jednak w caoci
lub w czci zwolnionym. Podanie wnie naley do Starostwa
(Komisariatu Rzdu, a w miastach b. dz. pr., tworzcych powiaty
miejskie, gdzie niema starostwa grodzkiego, do Prezydenta mia-

sta). Podanie winno zawiera powody zamierzonej zmiany i na-

zwisko, które proszcy chce przybra. Doczy za do niego na-

ley: metryfc urodzenia, ew. i chrztu, wasn i dzieci niepeno-
letnich, metryk lubu, dowód obywatelstwa. Starosta przesya
podanie przez wojewod do M. S. W. O ile Minister uzna prob
za zasugujca na uwzgldnienie, zarzdzi, aby Wojewoda (Komi-
sarz Rzdu m. Warszawy) umieci na koszt petenta ogoszenie
zamierzonej zmiany w Monitorze Polskim i w trzech dziennikach

nieurzdowych. W cigu dni 90 od dnia ogoszenia w Monitorze
mona wnosi do wadzy wymienionej w ogoszeniu sprzeciwy
przeciw zamierzonej zmianie. Rozstrzyga je M. S. W. W razie

zgoszenia sprzeciwu przez osoby tego samego nazwiska, które

petent chce przybra, zezwolenie nie moe by udzielone. Jeeli

nie wpynie aden sprzeciw, albo wniesione sprzeciwy zostay
odrzucone, wtenczas wojewoda, po zoeniu przez petenta opaty.
wyda mu akt zezwolenia na zmian nazwiska, umieci ogoszenie
o jego udzieleniu na koszt petenta w Monitorze i wreszcie zarzdzi
adnotacj w aktach stanu cywilnego. Adnotacja ta powoduje zmia-
n nazwiska petenta, jego ony i tych dzieci, które w chwili wnie-
sienia podania nie byy penoletnie.

Spis ludnoci. W r. 1921 odby si na caym obszarze

Rzpltej pierwszy powszechny spis ludnoci wedug stanu z dnia

30/9 21. Sposób przeprowadzenia tego spisu zosta unormowany
Rozporzdzeniem Rady Ministrów"), którego zasadnicze przepisy

s nastpujce: Spisowi podlegaj wszystkie osoby, które tego

dnia stale lub chwilowo przebyway w granicach Rzpltej. (Równo-
czenie zarzdzono spis sierot). Razem ze spisem ludnoci prze-

prowadzono spis domów mieszkalnych i innych budynków, o ile sa

zamieszkae, mieszka, gospodarstw rolnych, lenych i ogrodowych,
jak równie zwierzt domowych. Zeznania skadaj przedewszyst-
kiem gowy rodzin, w razie ich nieobecnoci — domownicy, i to,

zalenie od instrukcji, ustnie, na pytania wadz i komisarzy spi-

sowych, lub pimiennie, przez wypenienie urzdowych formu-

larzy. W zasadzie formularze s wypeniane po polsku. Tylko.

o ile one sa drukowane, prócz polskiego, jeszcze w innym jzyku,
mog by wypenione w tym drugim jzyku. Czynem karygod-
nym jest skadanie zezna nieprawdziwych, odmawianie zezna,
wzbranianie organom spisowym wstpu- lub utrudnianie im spraw-
dzenia zezna. Kary wymierza Starostwo. Zeznania spisowe mo-
g by uyte wycznie do celów spisowych (nigdy do celów po-

datkowych, sdowych itp.).
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Wadzami spisowymi w b. dzielnicy rosyjskiej i austriackiej

s starostwa. Przeprowadzaj one spis przez komisarzy spiso-

wych przy wspóudziale wadz gminnych pod nadzorem woje-

wództw. Te ostatnie mog na wniosek starostów, a w porozumie-
niu z G. Urzdem Stat. przekaza przeprowadzenie spisu w mia-
stach magistratom. Wadzami spisowymi w b. dz. pruskiej i na
lsku Ciesz, s zarzdy gmin (magistraty, zarzdy dominjalne),.

które dziaaj pod nadzorem starostów i wojewodów. Wadza
spisowa dzieli swoje terytorjum na okrgi spisowe i dla kadego
z nich przeznacza komisarza spisowego, mianowanego przede-

wszystkiem z poród urzdników. Peni oni swoje funkcje w za-

sadzie bezpatnie, na danie jednak otrzymuj wynagrodzenie we-
dug ustalonych norm. Do pomocy wadzom spisowym mog by
powoywane komisje spisowe (powiatowe, miejskie, gminne) o ska-
dzie obywatelsko-urzdniczym. Czynnoci przygotowawcz do
spisu jest sprawdzenie lub te dokonanie numeracji domów miesz-

kalnych, co maj uskuteczni gminy (obszary dom.). W zasadzie

koszta spisu obciaj Skarb Pastwa. Do gmin naley dostar-

czenie na swój koszt lokalu ze wiatem i opaem, materjaów pi-
miennych, ew. podwód, jak równie pokrycie poowy kosztów wy-
nagrodzenia komisarzy spisowych.

VII. Szkolnictwo.

Wadze szkolne: b. Królestwo: i) Rozp. M. O. 318 21

D. U. 77/531. 2) Rozp. M. O. 13/12 21 D. U. 108/789. b. Galicja: 3) Rozp.

M. O. 18/9 21 D. U. 82/575-

Szkoy akademickie: 4) Ustawa 29/7 21 D. U. 69/447.

Instytucje naukowe: 5) Ustawa 28/10 21 D. U. 93/684.

S z k o y z a w o d o w e. 6) Rozp. M. S. W. 26 10 21 D. U. 101/725;

?7) Rozp. R. M. 8/12 21 D. U. 105/765.

Wadze szkolne. Dotychczas b. Królestwo two-

rzyo pod wzgldem szkolno-administracyjnym jeden okrg. Do-
piero we wrzeniu 1921 utworzono tutaj pierwszy o k r g 1 ó d z k i

w granicach województwa ódzkiego
1

).

W myl ustawy o wadzach szkolnych (4/6 20. I). U. 50/304)

Minister Owiaty moe wedug Swego uznania tworzy dla wspó-
dziaania z Kuratorami Rady Szkolne Okrgów e. Pierwsza

tak Rad utworzono w kocu r. 1921 wanie w nowo utworzo-

nym okrgu ódzkiem.-) Skada si ona, prócz kuratora i wojewody
(ich zastpców) z delegatów Rad szkolnych powiatowych, ódz-

kiej Rady miejskiej (2), nauczycielstwa szkó powszechnych (3),

seminarjów nauczycielskich (1), szkó rednich (2), szkó zawodo-

wych (1), z przedstawicieli wyzna, liczcych w okrgu ponad

5% ludnoci (po 1-ym) i wreszcie z 5-ciu czonków mianowanych
przez Ministra owiaty, z których jeden musi by znawc hygjeny
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szkolnej. Razem wiec ponad 30 czonków. R. S. O. jest przede-

wszystkiem organem opinjodawczym. Nadto jednak w pewnych
sprawach ma gos stanowczy: rozporzdza funduszami, przyzna-

nymi jej przez organy samorzdowe, na wniosek kuratora zatwier-

dza sieci szkó powszechnych i rozwizuje Rady szkolne powia-

towe. Delegaci jej mog lustrowa szkoy (ale bez prawa czynienia

na miejscu uwag lub wydawania rozporzdze). Posiedzenia Rady
zwouje kurator w miar potrzeby wedug swego uznania, przynaj-

mniej jednak 4 razy do roku, take na danie przynajmniej 10

czonków. Kuratorowi przysuguje prawo zawieszenia jej uchwal.

Ministrowi owiaty za rozwizanie jej w razie, gdyby niespeniala

swych obowizków lub postpowaa nielegalnie.

I b. Galicja nie bya dotychczas podzielona pod wzgldem
administracyjno-szkolnym. W padzierniku 1921 wydzielono z niej

okrg szkolny -krakowski w granicach województwa kra-

kowskiego. 3
)

Szkoy akademickie. Ustawa o szkoach akademic-
kich (13/7 20 I). U. 72/494) normuje tylko spraw jeyka wykado-
wego, natomiast nic nie mówi o jzyku ich urzdowym. Luk t
usuwa obecnie nowela do tej ustawy

1

), postanawiajc e jzykiem
urzdowym jest jzyk polski. Tak samo, jak co do jzyka wyka-
dowego, wyjtki od tej reguy mog by czynione tylko w drodze

ustawodawczej.
Powoanemu do ycia jeszcze za czasów okupacji austriac-

kiej w r. 1917 Instytutowi Naukowemu G os poda r-

s t w a Wiejskiego w P u a w ach Sejm nada obecnie statut).

Instytut jest zakadem pastwowym badawczo - naukowym
o charakterze akademickim, podlegym Ministrowi Rolnictwa, upo-

saonym w osobowo prawn. Zadaniem jego jest prowadzenie
bada naukowych nad rozwojem gospodarstwa wiejskiego i gazi
produkcji z nim zwizanych i prace nad przystosowaniem zdobyczy
naukowych do warunków przyrodzonych i ekonomicznych Pa-
stwa Polskiego. Organizacja jego przypomina organizacj szkó
akademickich; posiada jednak szerszy, ni one, samorzd. Dzieli

sie on na wydziay, dziay i poddziay wedug kierunków pracy.

Kierownikami ich mog by tylko osoby, majce kwalifikacje do
objcia stanowiska profesora szkoy akademickiej. Maj oni zu-

pena swobod w swoich pracach naukowych. Mianuje ich Pre-
zydent Rzpltej na wniosek M. R., przedstawiony na podstawie
uchway Rady Naukowej i opinji M. O. (kierowników poddziaów
M. R. na wniosek Rady Naukowej). Wadzami Instytutu s: 1)

Rada Naukowa, zoona z dyrektora, kierowników wydziaów
i dziaów i jednego delegata kierowników poddziaów, 2) Dyrektor
Instytutu, mianowany na 1 rok przez Prezydenta Rzpltej z poród
kierowników wydziaów, na wniosek M. R., oparty na uchwale
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Rady Naukowei Poza tern, jako organ doradczy i opiniodawczy,
ustanowiono: 3) Kuratorium zoone z delegatów wyszych szkó
(wydziaów) rolniczych, spoecznych organizacyi rolniczych, przed-
stawicieli wiata naukowego rolniczego i wadz centralnych.

Szkoy zawodowe. B. Galicja. Zarzdzane przez
Tymczasowy wydzia samorzdowy (dawny Wydzia Krajowy)
krajowe szkoy i kursy zawodowe, oraz szkoy uzupeniajce, prze-

mysowe i handlowe przeszy z dniem 1/1 1922 pod zarzd Ministra

Owiaty z wyjtkiem: niszych szkó rolniczych i kursów prowa-
dzonych dotychczas przez patronat rkodzielniczy

6

).

VIII. Zdrowie publiczne.

Organizacja: Wykonywanie praktyki lekarskiej: i)

Ubt;iwa 2/12 21 D. U. 105/762; Izby lekarskie: 2) Ustaw 1 2/12

21 D. U. 105/763;
Zwalczanie epidemji: 3) Rozp. P. M. i N. N. K. 5/8 21 D. U.

75/515.
Zakady kpielowe rytualne (mykwy): 4) Rozp. M. Z. 5/7 21

D. U. 65/416.

Wyrób i sprzeda specyfików f a r m a c: 5) Rozp. M. Z. 8 10

21 D. U. 87/640.
wiadectwa zdrowia: 6) Rozp. M. Z. 3/9 21. D. U. 89663.

Od 1/1 1922 wesza w ycic na caym obszarze Pastwa
ustawa o wykonywaniu praktyki lekarskiej.

Nadzór nad lekarzami naley do Ministra Zdrowia, z któ-

rym wspódziaaj przy jego sprawowaniu Izby lekarskie.

Uzyskanie prawa leczenia jest uzalenione od nastpu-
jcych warunków: 1) posiadania obywatelstwa polskiego; 2) po-

siadania dyplomu lekarskiego wydanego lub uznanego (nostryfiko-

wanego) przez wydzia lekarski jednego z polskich uniwersytetów
pastwowych; 3) odbycie 1-rocznej praktyki szpitalnej. Uzyskane
dawniej (przed terminami w ustawie oznaczonymi) w pastwack
zaborczych uprawnienia pozostaj w mocy. W pewnych jednak

wypadkach w ustawie wyszczególnionych moe by udzielone na

okre§iony przecig czasu prawo praktykowania mimo braku owych
zasadniczych warunków (np. profesorom uniwersytetu obcokrajow-
com). Wolno te lekarzom wezwanym z zagranicy bra udziat

w konsyljach. W razie wojny lub epidemji, gdy brak jest lekarzy

urzdowych, mog by dopuszczeni do penienia szczególnych

czynnoci lekarskich w szpitalach, kolumnach sanitarnych i w woj-

sku lekarze obcokrajowcy, o ile posiadaj dyplomy zagraniczne,

uznane za równowartociowe z dyplomami polskimi: nie

wolno im jednak wykonywa praktyki prywatnej. Winni bezpraw-

nego wykonywania praktyki lekarskiej podlegaj w drodze admi-

nistracyjnej karze aresztu do 6 tyg. i grzywnie do 50.000 M., lu»

jednej z tych kar.
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Kto ma warunki do wykonywania praktyki lekarskiej i tylko

ten moe uywa tytuu „lekarza". Uywanie innych tytuów,
nie uznanych przez Pastwo, jest wzbronione. Odpowiedzialno,
jak za bezprawne leczenie. Tymczasowo, a do czasu ustawowego
unormowania tej sprawy, wolno dodawa do tytuu „lekarza", w ja-

kich dziedzinach lecznictwa jest si specjalist.

Kto chce korzysta z przysugujcego mu prawa leczenia wi-

nien przcdewszystkiem zarejestrowa si w Ministerstwie

Zdrowia, które mu wystawia pisemne zawiadczenie prawa wy-
konywania praktyki, nastpnie za (najdalej do 14 dni) winien zgo-
si si we waciwej Izbie Lekarskiej, celem wpisania go na list

lekarzy Izby. Nie wolno praktykowa, komu prawomocnie odmó-
wiono wpisu na t list. Przystpujc do staego wykonywania
praktyki winien pozatem lekarz zawiadomi (termin 1 mics.) Sta-

rostwo i Izb Lekarska o swej staej siedzibie; tak samo potem, —
o kadej jej zmianie, jak równie o zmianie adresu.

Wykonywanie staej praktyki w kilku miejscowo-
ciach w stale uprzednio wyznaczonych terminach jest dozwo-
lone, o ile nie sprzeciwi si temu waciwa Izba Lekarska (w razie

sporu decyduje Naczelna Izba Lekarska). adnym w tym wzgl-
dzie ograniczeniom nie podlegaj: lekarze epidemiczni, przyjmujcy
czasowo zastpstwa, osiadajcy czasowo w uzdrowiskach, spe-

cjalici.

Lekarz moe by pozbawiony prawa wykonywania prak-

tyki na stae lub na pewien czas: a) na mocy wyroku sdowego
w wypadkach przez ustawy karne przewidzianych: b) na pod-

stawie wyroku sdu Izby Lekarskiej.

O zaniechaniu praktyki winien lekarz zawiadomi
województwo i Izb Lekarsk.

Obowizki lekarza w ustawie wskazane: 1) O ile lekarz

nie zrzek si staego wykonywania praktyki w danej miejscowoci,
winien da pomoc lekarsk w kadym nagym, wypadku,
grocym choremu mierci, jeli nie natrafia w tern na powan
przeszkod; odmówienie w takim wypadku pomocy, o ile nie pod-
lega przepisom ustawy karnej, pociga za sob dochodzenie ze

strony Izby Lekarskiej. Lekarz moe odstpi wedug wasnego
uznania od leczenia chorego, pod warunkiem zawiadomienia go
o tern uprzednio (spory rozstrzyga Izba Lekarska). 2) Lekarz jest

obowizany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co spo-

strzee, usyszy lub przeniknie przy wykonywaniu swego zawodu.
Od tej zasady ustanowiono wyjtki: a) kiedy powierzajcy tajem-

nic, jego samego dotyczce (jego ustawowy zastpca), zezwoli na
jej ujawnienie, a lekarz nie dostrzee w tern ujawnieniu krzywdy
chorego; wtedy mona wyjawi tajemnic jedynie osobie wskaza-
nej przez powierzajcego; b) kiedy utrzymanie tajemnicy moe spo-
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wodowa niebezpieczestwo dla otoczenia pod wzgldem zdrowia
i ycia; c) na zapytania urzdowe wadz lekarskich Kas chorych
o pomocy udzielonej czonkom tych Kas na ich zlecenie i rachunek.

Pozostaj nadal w mocy istniejce przepisy prawne co do obo-

wizku lekarzy wiadczenia wobec wadz i doniesienia do wadz.
3) Z wykonywaniem praktyki lekarskiej nie wolno czy zaj
ubocznych sprzecznych z powag zawodu lekarskiego; roz-

strzyga Izba Lekarska; 4) Kadj^ lekarz, który nie ukoczy 40 lat

ycia, moe by powoany do publicznej cywilnej suby
zdrowia w razie wybuchu gronych epidemji, o ile urzdowy
personel lekarski nie wystarcza do walki z epidemj a nie mona
uzupeni brakujcych si drog dobrowolnych zgosze.

Urzdy wojewódzkie po zasigniciu opinji Izb Lekarskich

winny periodycznie ogasza cenniki poborów lekarskich. O ile

lekarz nie zawar z pacjentem oddzielnej umowy o naleno,
to winien przyj j w wysokoci odpowiadajcej skalom tego cen-

nika. W razie sporu obie strony mog za obopólnem porozumie-

niem zwróci si do waciwej Izby Lekarskiej celem zgodnego za-

atwienia sprawy; w razie nie osignicia tego porozumienia, spór

podlega kompetencji sdów zwykych. Jeeli lekarz przyby na

wezwanie do chorego w nagym wypadku, grocym mierci,
a chory ani wzywajcy nie mog mu udzieli nalenej zapaty, to

winna mu j wypaci gmina, w której chory zaniemóg.
wiadectwa stanu zdrowia moe lekarz wydawa,

za pobraniem opaty wedug ogólnych zasad o nalenociach le-

karskich jedynie na podstawie wasnego badania. W kadem wia-
dectwie ma .by wskazany cel jego wydania, na czyje danie i na

czyje rce je wydano; imi, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania

badanego; równie sposób, w jaki stwierdzono jego tosamo;
rozpoznanie) choroby (to ostatnie moe by opuszczone).

Równoczenie z ustaw o wykonywaniu praktyki lekarskiej

wesza z dniem l/l 1922 w ycie na caym obszarze Pastwa usta-

wa o I z b a c h Lekarskich. S one „samorzdnem urzdo-
wem przedstawicielstwem stanu lekarskiego" (przymusow organi-

zacj lekarzy) powoana: a) do „samorzdnego uporzdkowania
spraw, dotyczcych interesów i bytu stanu lekarskiego, jego zada
i celów przy wykonywaniu obowizków lekarskich wzgldem spo-

eczestwa i w stosunkach lekarzy midzy sob, jak równie strze-

enia jego- praw, godnoci i sumiennoci"; b) do „wspódziaania
z urzdami pastwowymi i samorzdowemi w sprawie zdrowia

publicznego". Izby Lekarskie s osobami prawnymi. Dla wyko-
nania swoich zada mog posiada i zarzdza wasnym majtkiem,

nakada na swoich czonków opaty, tworzy zakady ubezpie-

czenia lekarzy, jak równie wdów i sierot po nich. Na wezwanie
wadz pastwowych winny im udziela swej opinji. Przekazywa-
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nie przez te wadze I. L. czynnoci i powoywanie ich do specjal-

nego wspódziaania (?) jest dopuszczalne jedynie na podstawie

odrbnych ustaw. W zasadzie tworzy si wojewódzkie Izby Le-

karskie, z których kada obejmuje obszar jednego województwa.
Mona jednak tworzy take rozleglejsze I. L. dzielnicowe i szczu-

plejsze — okrgowe. Kada I. L. skada si z wszystkich lekarzy

zamieszkaych w jej okrgu i zapisanych na jej list, jako czonko-
wie. Na t list winni by zapisani wszyscy lekarze, wykonywu-
jcy praktyk; mog si za zapisa wszyscy, którzy maj wpraw-
dzie prawo praktykowania, ale z uprawnienia tego nie korzystaj.

Wadzami organizacyjnymi s: 1) Rady I. L., które wybieraj:
a) zarzd, b) komisj rewizyjn, c) sd I. L., 2) Naczelna Izba Le-
karska, która take wybiera swój: a) zarzd, b) komisie rewi-

zyjna i c) sad N. I. L.

Rada I. L. skada si cónajmniej z 20 czonków, gdy liczba

lekarzy nalecych do Izby nie przewysza 200; na kade dalsze

50 lekarzy przypada o jednego wicej czonka Rady. Prawo czyn-

ne i bierne wyborcze posiadaj wszyscy czonkowie Izby.

Wybory odbywaj si co 3 lata.

Rada 'jest staem przedstawicielstwem I. L. powoanem do

speniania wszystkich obowizków cicych na tej ostatniej. Spe-
nia je ona albo sama, albo przez wymienione wyej swoje organy.
Zarzd (wydzia wykonawczy) skada si z 5—9 czonków wy-
branych na rok przez Rade ze swego grona. Wybiera on ze swego
znowu ona staego „przewodniczcego — naczelnika Izby Lekar-
skiej", reprezentujcego I. L. na zewntrz i kierujcego pracami Rady
i Zarzdu. Sd I. L., wybrany na 1 rok przez Rady bd z poród
siebie, bd z poród ogóu czonków Izby w skadzie 12—24 cz.
jest: a) sdem dyscyplinarnym (zawodowym) dla wszystkich czon-
ków Izby, b) wydaje opinje w sporach lekarzy midzy sob. Moe
nadto funkcjonowa jako sd honorowy midzy czonkami Izby

jak równie midzy nimi a osobami postronnymi. Orzeka bd
w penym skadzie, bd w kompletach, zoonych z 5—7 osób. Sd
I. L. ma prawo wymierzania nastpujcych kar: 1) ostrzeenia; 2)

upomnienia; 3) nagaoy; 4) odjcia prawa praktykowania najwyej
na 1 rok; 5) wykrelenia z listy czonków a tern samem pozbawie-
nia prawa praktykowania. Kary 1—4 mog by zaostrzone przez:

a) ogoszenie wyroku w dzienniku urzdowym, b) odebranie na pe-
wien czas prawa wyborczego, c) naoenie grzywny (do 50.000).

Obie kary najwysze mog by naoone tylko przez sd w pe-
nym skadzie wikszoci cónajmniej "A gosów. Ustawa zawiera
szczegóowe postanowienia o postpowaniu w Sdzie I. L. Od
jego wyroków suy odwoanie do Sdu Naczelnej I. L., którego
wyroki, do czasu utworzenia sdownictwa administracyjnego, s
ostateczne, z wyjtkiem wyroków nakadajcych dwie najwysze
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kary. Te wyroki, do czasu utworzenia sadów administracyjnych,

winny uzyska zatwierdzenie Rady dyscyplinarnej przy Ministrze

Zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska skada si z delegatów wszystkich
Izb. Rada kadej Izby wybiera po 1-ym delegacie na kade 200

swoich czonków z grona czonków którejkolwiek Izby. N. I. L.

nadzoruje dziaalno I. L., w pewnej mierze kieruje; jest wreszcie

instancj odwoawcz w sprawach midzy I. L. wzajemnie midzy
sob, midzy I. L. a ich czonkami i w sprawach etyki zawodowej.

Wadz nadzorcz nad ca organizacj sprawuje Minister

Zdrowia.

I. L. maj by zorganizowane w cigu najdalej 3 lat. (idy

przynajmniej poowa I. L. wojewódzkich bdzie uruchomiona, po-

woan bdzie N. I. L.. Do czasu powoania do ycia I.. L., sprawy
powierzone im przez ustaw o wykonywaniu praktyki lekarskiej

zaatwia bd waciwe Urzdy Wojewódzkie.

S t. K a s z n i c a. (Pozna).

IX. Odbudowa krafri.

Rejestracja mienia w y w i c z i o e g o (Id Rosji lub Ukra-
iny, i) Ruzp. Pr. G. U. L. 12/8 Mon 202. 2 Instrukcja Pr. (\. U. L.

w tej sprawie 128 Mon, 203, 204, 205. Przeduenie terminu reje-

stracji do 1. 2. '1922. 3) Rozp. Pr. Q. L". L. 23/11 Mani, 271.

Z a kad Kredyt o w y d 1 a O d b u d o w y we Lwowie. 4) Zmiana
statutu nazwy i wysok. pobieranych odsetek). Rozp. M. Sk. 275
Mon 187. 5) Zezwolenie na zbycie nieruchomoci likwidujce:-;"

>i K. LI. Odbudowy. l
T

. 17 12 I). {'. 100/773.

Rozcignicie rozp. R. M. o ust a leniu s z k ó d n a z d r o w i u

i yciu, wyrzdzonych osobom cywilnym przez wydarzenia wojenne

na Ziemie Wschodnie. Rozp. R. M. 5/5 Mon. 152.

X. Reforma rolna.

R o z c i g n i e c i e r e t o r m v rolnej n a Z i e m i e W schodni e.

j) Rozp. R. Al. [5/9 I). U. 81/559.

1' rzdy Ziemskie. 2 Rozp. Pr. <.. I". Z.. M. R., M. Spr., M. S. W.
i M. b. dz. pr. 12,10 D. I'. 85615.

.Reforma rolna i miasta. 3) Rozp. Pr. (i. i'. Z. 207 Mon. 214.

4) l\ 21 6 I). I'. 63/386.

t a 1 e u i e m a x i m u m w i k s z e j w 1 a s no c i. 5) Rozp. R. M
15/9 I). U. 81 500.

Przejcie n a w a sno p a ii s t w a z i e m i. 6) Rozp. M. R.

227 J). I'. 6«

B. d o b r a d o n a c y j n e. 7 Rozp. M. R. 0/0 I). I '.'11673. 8 Instrukcja

M. R. 90 Mon. 257.

Ordynacje. 01 I. 18 1 1 I). I'. 100/715.

Parcelacja. 10 V. 1810 1). U. 87/636. 11 Rozp. Pr. (,. U, Z. 318
Mon. 211 (zwrot wydatków za nadzór urz ziem.)
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Serw i tuty 12) Rozp. I'r. (i. I*. Z. 27/7 J). I'. 70 542. 13) U. 21/6 D. U.

59/373- * Rewizja likwidacji serwitutów w dobrach b. komory arcy-

ksicej na lsku Cieszyskim). 14) Rozp. Pr. (i. U. Z. n/8 Mon.
21O (podwyszenie opat za dokonywanie przez Urzdy Ziemskie

prace regulacyjne .

Pastwowy Bank Rolny. 15) U. 10/ (. 1). \J. 59/369.

Na ziemie wschodnie, dla których wydana zostaa specjalna

ustawa o przejciu ziemi na wasno pastwa, rozcignita zostaa

ustawa o wykonaniu reformy rolnej'). To rozporzdzenie Rady Mi-

nistrów dao mono ustalenia, w jakich czciach Rzeczypospoli-

tej przy wywaszczeniu majtków na cele reformy rolnej pozo-

stawia si wacicielom prywatnym 400 ha. Ustawa przekazaa R. M.
okrelenie, jakie okrgi uwaane s za przemysowe i podmiejskie,

w których wywaszczone by maja nadwyki ponad 60 ha ogólnego

obszaru, oraz w jakich okrgach w b. zaborze pruskim i na Zie

miaeh Wschodnich wywaszczone bd nadwyki ponad 400 ha

(na pozostaych terytorjach pozostawiony dotychczasowym wa-
cicielom obszar wynosi ma 180 ha.). Do okrgów przemyso-
wych i podmiejskich zaliczono cale województwo lskie, 2 cae
powiaty i 11 gmin woj. kieleckiego, 1 powiat woj. ódzkiego i 5 po-

wiatów i 8 gmin woj. krakowskiego, 2 powiaty woj lwowskiego,
2 gminy woj. warszawskiego. Wywaszczenie nadwyki ponad
400 ha. ma nastpi na ziemiach wschodnich w caych woj. nowo-
gródzkim i poleskim, w czci woj. woyskiego i 3 wschodnich
pow. woj. biaostockiego: w b. dzielnicy pruskiej tylko w woj. po-

znaskim w 12 powiatach, lecych na pograniczu b. Kongresówki:

w Galicji Wschodniej w 7 podgórskich powiatach woj. stanisa-

wowskiego.)

Ustawa o wykonaniu reformy rolnej przewidziaa uwzgldnie-
nie potrzeb budowlanych miast. Mianowicie wywaszczeniu w ca-

oci podlegaj „majtki ziemskie" (a wic tylko wiksza was-
no, nie gospodarstwa wociaskie), znajdujce si w sferze od-

dziaywania interesów mieszkaniowych miejskich, jako pooone
w obrbie lub w ajbliszem ssiedztwie wikszych miast i orod-
ków przemysowych. Ale te majtki s umieszczone w 7-ym punkcie
kolejnoci wywaszczenia, /godnie wic z ustaw musz by na-

przód wywaszczone w danym powiecie wszystkie dobra, podpa-
dajce pod okrelenie poprzednich szeciu punktów.

Grunty, pooone w obrbie miast lub w sferze ich interesów
mieszkaniowych, maj by pozostawione miastom na cele ich roz-

szerzenia si oraz na tworzenie koloni] dla robotników, rzemiel-
ników, urzdników i t. p., pod kontrol G. U. Z. Sfer interesów
oznaczya ustawa dla Warszawy promieniem 15 kil. od centrum
miasta, dla wikszych innych miast pozostawia jej okrelenie G.
U. Z. (art. 26 ust. z dn. 15. 6. 1920).

n*
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Dla Warszawy uchwali Sejm specjaln ustaw
4

), upowa-
niajca G. U. Z. do wywaszczenia nadwyek majtków ziemskich

ponad 23 ha. (nie caych majtków, jak w ustawie o wykonaniu re-

formy rolnej) w promieniu 15 kilom, z pominiciem kolejnoci wy-
waszczenia. Dla innych miast Prezes G. U. Z. wyda rozporz-
dzenie wykonawcze") do art. 26. ustawy o wykonaniu reformy

rolnej. Sfer interesów miast i osad fabrycznych okreli O. U. Z.

na podstawie wniosków gmin; w osadach przemysowo-fabryez-
nych prawo stawiania wniosków maj równie stowarzyszenia

i zwizki robotnicze, rzemielnicze, urzdnicze, jeeli do ich zada
wchodzi tworzenie kolonij podmiejskich. Lece w tej sferze grunty

pastwowe przekazane G. U. Z. przez Min. Roi. bd z kolei prze-

kazywane w miar potrzeby gminom miejskim i oszacowane przez

komisj, zoon z przedstawicieli wadz centralnych.

Wnioski o wywaszczenie majtków prywatnych stawia mo-
g do O. U. Z. gminy i zalegalizowane organizacje i zwizki „na

równi z wnioskami Powiatowych Komisyj Ziemskich"; to rozporz-
dzenie jest praeter leg m, gdy wedug ustawy (art. 6) wnio-

sek o wywaszczenie przedkada moe O. U. Z. i za jego pored-
nictwem orzekajcej o wywaszczeniu Okr. Komisji Ziemskiej tylko

komisja ziemska powiatowa lub powiatowy komisarz ziemski.

Wnioski zawiera winny okrelenie przeznaczenia wywaszczonego
obszaru, sposobu jego uytkowania i warunków", na jakich gmina
chce otrzyma ów obszar. Przedstawiciele instytucyj miejskich maj
by wzywani na posiedzenia kom. okrgowych.

Po objciu wywaszczonego majtku w fizyczne posiadanie

przez O. U. Z. (t. j. gdy orzeczenie wywaszczenia stanie si pra-

womocnem) zostaje majtek przekazany gminie na warunkach, uo-
onych przez prezesa O. U. Z. w porozumieniu z M. R. Majtek
moe by 1) sprzedany gminie, 2) powierzony jej do podziau na

poszczególne parcele, na warunkach, ustalonych kadorazowo przez

O. U. Z. 3) oddam' w zarzd tymczasowy, jeeli M. R. zaliczy wy-
kupione grunty do kategorji majtków pastwowych.

Przy parcelacji przez upowanione instytucie lub wacicieli

przed zezwoleniem na jej przeprowadzenie G. U. Z. zasign wi-

nien opinjl interesowanych gmin. Na posiedzenia Okr. K. Z. mog
by wzywani przedstawiciele gminy dla zoenia dodatkowych
wyjanie co do zoonych opinii. Do czasu ustalenia sfery inte-

resów przez G. U. Z. dotyczy ten przepis parcelacyj w promieniu

15 km. dlo Warszawy, 10 kim. dla miast, liczcych ponad 100 tys.

mieszkaców, 3 kim. dla miast pozostaych.

W zwizku z powyszem rozporzdzeniem zniesione zostao

rozporzdzenie (3. XI. 1920) Prez. G. U. Z. o utworzeniu w Kra-

kowie i Lwowie dla obrony interesów miast „grodzkich komisyj

ziemskich" (sic!).
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Nowe rozporzdzenie wykonawcze") do ustawy o organiza-

cji urzdów ziemskich, znoszce dawniejsze rozporzdzenie z dn.

23. 8. 1920, w zestawieniu z niem, ma par cech charakterystycz-

nych. Przedewszystkiem ujawnia si w niem tendencja do ogra-

niczenia roli gminnych komisyj ziemskich, które stworzone zostaw-

e wzgldów demagogiczno-politycznych, a nie rzeczowych. Gmin-
ne komisje ziemskie powoywane bd do ycia przez prezesa Okr.

U. Z. tylko „w tych gminach, w których maj by wdroone prace,

zwizane z wykonaniem reformy rolnej". Wybory odbywaj si
na 3 lata na wezwanie O. U. Z. Prezes O. U. Z. na wniosek kom.
ziem. moe komisj gminn rozwiza. Czonkowie gminnej ko-

misji ziemskiej mog by zaproszeni na posiedzenie powiatowej
komisji tylko „z inicjatywy przewodniczcego".

Okrgowy U. Z. skada si z wydziaów administracyjnego,

urzdze rolnych i technicznego oraz biura O. K. Z. Rozporz-
dzenie ustala, e sprawy przeniesienia wasnoci rozstrzyga O. U.

Z., gdy zniesione rozporzdzenie przekazao te sprawy O. K. Z.,

tak e obecnie w tych sprawach nie mog by wnoszone skargi

kasacyjne do Sadu Najwyszego.
W postpowaniu komisyj ziemskich nastpiy zmiany zasad-

nicze. Komisarz ziemski i komisja okrgowa zawiadamia intere-

sowanych, gdy dawniej musiay ich wzywa. Zawiadomienie do-

rczone by moe take poczta, nie tylko, jak dawniej przez wadze
gminne, za dorczenie uwaane jest zoenie zawiadomienia w urz-
dzie gminnym lub pocztowym, w razie niemonoci dorczenia oso-

bie zawiadamianej. Ten przepis moe mie skutki dotkliwe, gdy
nieobecno stron nie wstrzymuje kom. ziem. od wydania orze-

czenia, (jdy poprzednio O. K. Z. rozpatrywaa sprawy na posie-

dzeniach publicznych, obecnie odbywa posiedzenia jawne i nie-

jawne. Na niejawnych O. K. Z. rozpatruje midzy innemi zaa-
lenia na zarzdzenia komisarzy ziemskich, wyraa opinje, wydaje
..przedwstpn ocen spraw spornych: w przedmiocie ustalenia

swej miejscowej i rzeczowej waciwoci do ich rozstrzygania,

w przedmiocie formalnej dojrzaoci spraw do stanowczego ich

rozstrzygania, wzgldnie potrzeby ich uzupenienia lub te wstrzy-

mania ich biegu a do uzyskania nieodzownego ich rozstrzygnicia

przez inne wadze (sdowe lub admimsttacyjne)".

Dawniej komisje ziemskie miay, jak sdy zwyczajne, stoso-

wa odpowiednie przepisy Ustawy Post. Cyw. Nowe rozporz-
dzenie, pozornie idc wzorem pruskich komisyj generalnych
(w ustroju naszych komisyj ziemskich jest sporo naladownictwa
tych urzdów), okrela, e postpowanie w komisjach jest post-
powaniem z urzdu, komisja opiera si w swych orzeczeniach prze-

dewszystkiem na dochodzeniach komisarza ziemskiego, a nastp-
nie na danych, zebranych przez O. U. Z., nie jest krpowana ród-
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kami dowodowemi stron. W istocie rozp. ma jaskrawa tendencj

do niekrpowania komisyj adnemi normami procednralnemi jakby

w obawie przed kontrol postpowania przez Sd Najwyszy.
Opuszczono przeto w rozp. przepisy procedury, a umieszczono
w niem nieprawny przepis, e skarga kasacyjna przysuguje tylko

na orzeczenie G. K. Z. „zaatwiajce sprawy merytorycznie" (?).

Rozp. nadaje G. K. Z. prawo nie tylko zatwierdzania lub zmieniania

orzecze O. K. Z., lecz równie ich uchylania i zwracania sprawy
do pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia (S 49), co jest

równie niezgodne z ustaw. — Posiedzenia komisji s wane, je-

eli zbierze si wymagany komplet, chociaby nie byo mona do-

rczy wezwania czonkowi komisji (§ 36): ustawa natomiast po-

wiada, e na posiedzenia G. K. Z. winni by wzywani wszyscy
jej czonkowie (art. 11 i 19).

Ustawa o przejciu ziemi na wasno pastwa na Ziemiach

Wschodnich z dn. 17. 12. 1920 daje prawo byym wacicielom ziem

opuszczonych, jeeli powróc do dn. 12 stycznia 1924, do otrzy-

mania ziemi w iloci, odpowiadajcej rozmiarowi i wartoci po-

przednio posiadanego gruntu, jednak nie wicej ni 45 ha. oraz do

otrzymania bezpatnie budulca. Osoby, wywiezione przez obce

wadze lub internowane, które nie powróciy przed 1. IV. 1921, maj
prawo do pozostawienia im jednego folwarku, nie przekraczajcego
400 ha. Rozporzdzenie M. R."), dla przedstawienia dowodów
internowania lub wywiezienia oraz owiadczenia, który zabudo-

wany folwark waciciel chce zachowa, oznaczyo termin 30 wrze-

nia 1921 r. O uznaniu dowodów za wystarczajce orzeka Powia-
towy Komitet Nadawczy (odwoanie do Komisji Odwoawczej).
Równie Pow. Komitet Nadawczy rozstrzyga o nadaniu ziemi i wy-
daniu budulca osobom, które powróciy po 1. IV. 1921, a które nie

przedstawi dowodów internowania lub wywiezienia, albo gdy

przedstawione dowody nie zostay uznane za wystarczajce. Roz-
porzdzenie zaznacza, e w razie nieprzekazania zajtej ziemi na

cele uytecznoci publicznej, na kolonje onierskie lub osady wo-
ciaskie, byli waciciele winni otrzyma grunty z dawnej was-
noci. Natomiast niezgodnie z ustawa rozporzdzenie czyni za-

strzeenie, e nadanie ziemi nastpuje ,, w miar rozporzdzanie^ 1

zapasu ziemi."

Ustawa z dn. 25. 7. 1919, przejmujca na wasno dobra do.ia-

cyjne w b. Królestwie Polskiem, przeznaczone na cele reformy rol-

nej, postanowia sekwestr majtku donatarjuszów dla zabezpie-

czenia roszcze skarbu i osób prywatnych, wpacanie zobowiza
na rzecz donatarjusza, nie uiszczonych do 1<S. 11. 1918, do zarzdu
dóbr Pastwowych, pozwolenie na zabieranie przez wacicieli

przedmiotów ruchomych z dóbr douacyjnych nie stanowicych
przynalenoci tych dóbr na mocy zawiadczenia zarzdu Dóbr
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Pastwowych. Wykonanie tych postanowie ustawy normuje

„Instrukcja M. R. dla urzdów wojewódzkich o likwidacji stosun-

ków prawnych powstaych midzy skarbem Rzeczypospolitej Pol-

skiej a osobami trzeciemi z powodu uytkowania przez nie b. dóbr

donacyjnych" ). Ustawa przewiduje odszkodowanie dla dzieraw-
ców i administratorów porczajcych w wypadkach przedtermino-

wego rozwizania przez Zarzd dóbr pastwowych kontraktów
tylko za niezbdne nakady i inwestycje niezamortyzowane przez

powikszenie dochodów (art. 8). Wysoko, odszkodowania na

mocy rozporzdzenia M. R.) okrelaj wojewódzkie komisje in-

demnizacyjne i przedstawiaj zaakceptowany przez wojewod
wniosek o sposobie zlikwidowania praw b. dzierawcy lub admini-

stratora do decyzji M. R.

W zwizku z reforma rolna wydana zostaa ustawa o dobrach
rodzinnych w b. dzielnicy pruskiej (fideikomisach, ordynacjach)").

Ustawa upowania M. Spr. w porozumieniu M. R. do przymuso-
wego zniesienia ordynacji, jeeli w cigu roku ordynacje nie zo-

stan rozwizane na podstawie uchway rodzinnej. Wadza nad-

zorcza, która pozostaje, jak dawniej, sad apelacyjny, ma cisa kon-
trole nad uchwaami. Projekt uchway rodzinnej rozpatruje O. U.

Z., wydaja opinj. o zgodnoci projektu z zasadami reformy rolnej.

i udzielajc zezwole na podzia majtku nieruchomego stosownie
do obowizujcych przepisów. Ustawa ustala, pod jakiemi warun-
kami uchway rodzinne, dotyczce zniesienia ordynacji i innych ak-

tów prawnych, s prawomocne. Wadza nadzorcza zatwierdza
uchway, mona odmówi zatwierdzenia m. i. jeeli uchwaa sprze-

ciwia si zasadom reformy rolnej (podzia gruntu w celu usunicia
go z pod parcelacji), jeeli narusza kulturalne ub gospodarcze in-

teresy kraju (dobra lene). Na decyzje wadzy nadzorczej przy-

suguje zaalenie (równie urzdowi ziemskiemu) do M. Spr.

W sprawie likwidacji serwitutów w b. Królestwie Kongreso-
wem ulego czciowej zmianie'") rozporzdzenie wykonawcze
do ustawy o likwidacji z dn. 16. 6. 1920 pod wpywem ujawnionych
niedomagali. Ustawa wymaga jednoczesnej likwidacji wszystkich
serwitutów, obciajcych dany majtek, chociaby serwituty na-

leay do kilku wsi. Nowe rozporzdzenie ustala, e pod majtkiem
nie naley rozumie dóbr, posiadajcych jedn ksig hipoteczna,

lecz jednostk gospodarcza, choby stanowia cz skadowa dóbr
ziemskich, posiadajcych dla wszystkich jednostek gospodarczych
jedna ksig hipoteczna. Obszar jednostek gospodarczych okrela
O. K. Z. Na mocy dawniejszego rozporzdzenia czciowa likwi-

dacja serwitutów w wielkich dobrach, np. kluczach bya w prak-
tyce niemoliwa. Rozporzdzenie wyszczególnia warunki, w ja-

kich mona wydziela za serwituty grunty z innej jednostki go-

spodarczej, nie obcionej niemi, lecz stanowicej z obciona ser-
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witutami jedna cao hipoteczna (niewystarczajcy obszar majtku
obcionego, cakowita jego nieprzydatno do celów rolniczych,

wytworzenie nieodpowiedniej struktury gospodarstw, odlego wy-
dzielanych gruntów od siedzib gospodarstw, rozbicie majtku ze

szkod dla produkcji krajowej, odmowa wydzielania lenych prze-

strzeni ze strony urzdu ochrony lenej). Jeeli w toku przymuso-
wej likwidacji strony zawr umow o dobrowolnej likwidacji, co
szczególnie popiera ustawa, postpowanie przymusowe ulega za-

wieszeniu, a nie, jak wedug poprzedniego rozporzdzenia, umo-
rzeniu.

Statut Pastwowego Banku Rolnego
1

), którego zadaniem
gównem miao by udzielanie dugoterminowego umarzalnego kre-

dytu na kupno ziemi i meljoracje i który mia wypuszcza listy za-

stawne (dekret Naczelnika Pastwa z dn. 5 lutego 1919 r.) nie móg
wej w ycie. W dn. 10. 6. 1921 Sejm uchwali nowy statu Pa-
stwowego Banku Rolnego, jako organu Rzdu do spraw finansowo-
kredytowych w dziedzinie naprawy ustroju rolnego i podniesienia

rolnictwa. W szczególnoci P. B. R. ma udziela kredytu na cele

obrotowe organizacjom parcelacyjnym, osadniczym, melioracyjnym
i innym, majcym za zadanie popieranie rolnictwa, równie zwiz-
kom' samorzdowym i spódzielniom, oraz osobom prywatnym;
moe równie, z ograniczeniami, wskazanemi w statucie, uczest-

niczy w kapitaach zakadowych wymienionych organizacyj par-

celacyjnych, osadniczych i t. d. Ma prawo dokonywania wszelkich

operacyj bankowych z wyjtkiem spekulacyjnych. 1 Migiem zada-
niem Banku jest administrowanie funduszami, przeznaczonemi do
dyspozycji Rzdu na cele parcelacji, osadnictwa, meljoraeyj rol-

nych oraz popierania rolnictwa; na pokrycie kosztów tej admini-

stracji pobiera Bank od duników dodatek administracyjny.

Wadz przeoon Banku jest Prezes (i. U. Z. Kontrol fi-

nansow ma prawo sprawowa M. Sk. Kierownictwo P. B. R. na-

ley do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza skada si z prezesa

i wiceprezesa, mianowanych na 3 lata przez Prezydenta Rzpltej

na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony przez Pr. O. U? Z.

w porozumieniu z M. R. i M. Sk., z 3 czonków mianowanych
przez Prezesa G. U. Z., 2 — przez M. R. i 2 — przez M. Sk. Rada
Nadzorcza uchwala zasady dziaalnoci Banku i kontroluje Dy-
rekcj, .lej wnioski zatwierdzane s przez Prezi. (i. U. Z., a w nie-

których sprawach i przez M. Sk. Prezes Rady Nadzorczej moe
zawiesi uchwa dyrekcji, któr uwaa za nieprawn i odda j
do decyzji Rady Nadzorczej. Wnioski Rady o uchylenie zarzdze
dyrekcji s zatwierdzane przez Prez. (i. U. Z. Dyrekcja, zarz-
dzajca operacjami bankowemi skada si z dyrektora naczelnego

i trzech dyrektorów, mianowanych tak samo, jak prezes Rady.
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Straty P. B. R., nie pokryte z funduszów rezerwowych, po-

krywane s na mocy decyzji Pr. G. U. Z. w porozumieniu z M. Sk.

z kapitau zakadowego, Sejmowi za naley przedstawi wniosek

o uzupenienie ze skarbu kapitau zakadowego do poprzedniej wy-
sokoci. Na kapita zakadowy wyznaczono 200 miljonów marek
bezprocentowej dotacji, na koszty organizacyjne zasiek w kwocie
5 Hniljonów mk.

XI. Rolnictwo.

W y d z i e r z a w i e n i e p r z y ni u s o w e o d 1 o g ó w, i) Ustawa 30 7

D. U. 75/51.5 (zmiana ustawy z (In. 183 [920, pozwalajca M. R. na
przymusowe wydzierawianie odogów w kadym czasie.)

Pomoc.roliia. 2) Przekazanie przyjmowania i cigania spat i nale-

ytoci z tytuu poyczek, udzielanych na pomoc roln. Pastwo-
wemu Bankowi Rolnemu. Rozp. Pr. (i. I'. Z. i M. R. 108 D. U.

70/470.
M e 1 j o r a c j e. 3) U. 26/10 D. I". 91/671. 4) Przepisy egzaminacyjne

dla kandydatów na wysze stanowiska suby mcljoracyjnej w M-
R. 5) Rozp. M. R. 19/6 Mon. 150 i Rozp. .\1. R. 8/7 Mon. 191.

Lasy. 6) Zniesienie gospodarki przymusowej drzewem i cen maksy-
malnych na nie w b. dzielnicy pruskiej. Rozp. .\f. b. dz. pr. 9/9 D. U.

85/618. 7) Ceny drzewa budulcowego, zajtego w lasach prywatnych
ponad norm (.ceny targowe,' okrelone przez wojewod) Rozp. M.
Rp. 1 to D l'. 92/679. 8) Zajcie drzewa opaowego w r. 1921/22

Rozp. M. Rp. 1/9 I). CJ. 89/662.

Nauka rolnictwa. 17 Statut Pastwowego Instytutu Naukowego
Gospodarstwa Wiejskiego w Puawach. I". 2810 1). U. 93/684.

18) Pastwowy Instytut Naukowo-Rolnfczy \ Bydgoszczy. Rozp.
M. 1). dz. pr. 21 6 D. Pr. 25/163. Rozcigniecie na Ziemie Wschodnie
ust. o ludowych szkoach rolniczych. i<)) Rozp. R. M. 19/7 D. U.

66/427.
Urzdy. 20) Zmiana rozp. o reorganizacji Zarzdu dóhr pastwowych.

Rozp. R. M. 30.8 D. U. 77530.

Sejm uchwali ustaw o popieraniu publicznych przedsibiorstw
melioracyjnych). Ustawa dotyczy przedsibiorstw, podejmowa-
nych przez jednostki samorzdne i spóki wodne, które maj na

celu ochron gruntów od zrywania i wylewów lub podwyszenie
produkcji rolnej przez osuszenie lub nawodnienie, a których wyko-
nanie ley w interesie publicznym. Stosuje sie wic do regulacji

i obwalowywania rzek i potoków, zabudowania potoków górskich,

osuszania i nawadniania gruntów na wielkich przestrzeniach, bu-

dowy zbiorników wody dla celów regulacji i ochrony od wylew ów,
nie stosuje si natomiast do mniejszych meljoracyj — osuszania

rowami i drenami, nawadniania i uprawy torfowisk (popieranych
przez M. R.) Popieranie publicznych przedsibiorstw melioracyj-

nych odbywa si bdzie z pastwowego funduszu melioracyjnego,

utworzonego z dotacyj rocznych, którym administrowa bdzie M.
Rob. Publ. w porozumieniu z M. Sk. Ustawa wszake zastrzega,

e dotacje wstawiane bd do budetu dopiero po dojciu do rów-
nowagi budetu zwyczajnych wydatków i dochodów, czyli ustawa
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narazie nic wejdzie w ycie. Prócz tego ustawa zastrzega wypa-
canie zasików z tego funduszu tylko na podstawie roczinego pre-

liminarza, zatwierdzonego przez Sejm.

Zasiki bd przyznawane po zatwierdzeniu projektu i koszto-

rysu przedsibiorstwa przez M. Rob. Publ. i po uchwaleniu ustawy
wojewódzkiej, normujcej pokrycie kosztów, zapewniajcej utrzy-

manie wykonanych robót wpyw rzdu na dziaalno przedsi-
biorstwa. Ustawa normuje wysoko zasików zalenie od ich

rodzajów i uzalenia je od udziau samorzdu wojewódzkiego w ko-

sztach. Wyjtkowo Skarb Pastwa moe udzieli samorzdom
gwarancyj zwrotu poyczek zacignitych w instytucjach kredytu
komunalnego do wysokoci 50% udziau samorzdów w kosztach.

Fundusz Pastwowy meljoracyjny moe równie uczestniczy
w utworzeniu funduszu konserwacyjnego przedsibiorstw regulacji

i obwaowania rzek.

XII. Przemys i Handel.

P p p i e r a In i c drobnego przemysu i r z e m i o s 1. i) Rada
Rzemielnicza Rozp. R. M. 197 Mon- 176. 2) Przepisy udzielania

poyczek drobnym prziejmysowcorri i rzemielnikom. Rozp. wyk.
M. P. 11. 10/6 Mon. 206. 3 Regulamin dla 'komisy] kredytowych,
utworzonych przy M. P. H. na zasadzie ustawy 17. 12. 1920 i

po-

wyszego rozporzdzenia wyk Mon. 207.

4 ) Rozgraniczenie obwodów Izb P r ze m y s o w o - 1
1 a n d 1 o w y c h

w h. dzielnicy pruskiej. (Rozp. M. b. dz. pr. 308 l)z. Pr. 28/187.*''

5 ' S p r z e d a p a s t w o w y c h m a j t k ó w g ó rniczy c h. Ust.

8 11 D. U. 03685.
Nadzór nad kotami parowem i. 6) Zmiana brzmienia ustawy.

LI. 612 .1). U. 108/786. 7) Przepisy o budowie, ustawianiu i dozorze

kotów parowych, uywanych na ldzie (dozór urzdowy przez in-

ynierów rewidentów, stowarzyszenia dozoru kotów, dozór zlecony

przez wadze przemysowe wojewódzkie stowarzyszeniom). Rozp.

M P. II. 6/1 1 D. 'U. 103/744. 8) Pobór opat za dozór kotów Rozp.
\1. P. II. 2 12 D. l\ 103716. 9) Rozp. U. P. U. 4/10 IX V. 84001
(opaty za rewizje kotów wykonywane na zlecenie wadz przez

Stów. dozoru kotów w Poznaniu). IO) Wydawanie pozwole na

ustawienie, przenoszenie i uywanie kotów (przez wojewod.) Rozp.

M. P. H. 7/12 I). 1'. 103747.
Elektryczno, n) Zniesienie Urzdu elektryfikacyjnego 1 podzia

spraw, dotyczcych elektryfikacji midzy M. Rob. Publ. i M. P. 11.

Rozp. R. M. [9/9 I). U. 82/569. 12 Instrukcja dla komisji rozjem-
czych i komisji rzeczoznawców w sprawach ustalenia cen za ener-

gi elektryczn. Rozp. M . P. 11. 24/11 Mon. 284.

Przemys chemiczny. 13) Zmiana w statucie Pastwowej Rady
chemicznej (zmiana skadu) Rozp. M. I'. II. -,v 1 1 Mon. 277.

14) Urzdy probiercze w b. zaborze rosyjskim i austriackim. (Za-

rzd wykonywa M. P. II. za porednictwem Gównego Urzdu Pro-

bierczego i urzdów okrgowych) Rozp. R. M. 58 I). I'. 69/457.

t5) Podwyszenie opat. Rozp. M . P. II. 70 D. U. 83=187 it; Rozp.
M. i'. 11 0/12 D. U. 108700.
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Patent y. 17) Przeduenie terminu skadania poda o patenty,

o ochron wzrorów i znaków towarowych do 31. 6. 1922 Rozp.
M. P. M. 23/12 D. U. 108/707. 18) Organ Urzdowy Urzdu Paten-
towego (tymczasowo ..Monitor kolski") Rozp. M. P. II. 147 Mon
167.

I ' cl w y s z e nie tar y t y z a 1) a d anie u r z d z e , W y m a g a -

jacy eh nadzoru technicznego. Rozp. M. b. dz. pr. 13/9
I). U. 84508.

Wgiel. 20) Przeduenie mocy obowizujcej ust., udzielajcej M. P. li",

nadzwyczajnych penomocnictw do uregulowania spraw opaowych
do 31/12 io2r r. 1 7 i), u. 63388. 21) r. 17/12 d. u. 106/772. 22)

Wolny handel wglem. Rozp. M. T. II. 137 D. Tj. 66/429.

23) Rozp. M. P. II. jo 8 I). I". 75/510. 24) Rozp. M. P. M.
22/10 D. U. 86632. 25) Rozp. M. P. U. 25/8 Mon 202. 26) Rozp. M.
P. II. 100 Mon. 211. 27 Rozp. M. I'. H. 3l/l0 M<»n. 252. 28 Rozp.
M. P. II. 31 10 Mon. JS2. 20 Rozp. M. I'. II. 10/12 Mon. 200.

X at ta. 30) Roz,). M. Sk. i M. P. II.77 1). U. 65418. 31) Rozp. M. 1>. II

23/8 D. U. 81/562. 32) Rozp. M. Sk. i M. P. H. to 7 I). U. 66/430.

33) Rozp. M. Sk.
i M. P. II. 287 I). 1/ 69/464. 34) Rozp- Ml 1'. H-

28/6 Mon 181. 35' Rozp. M. I'. II. 30/7 Mon. 180.

Cukier. 36 Zniesienie monopolu handlu i sekwestru. Rozp. R. M 20 o

I). I'. 83584. 37 Rozp. M. Sk. i M. h. dz. pr. 12/10 1). U. 85,023.

Wolny handel na Ziejmiacb Wschodnich. 38) Rozp. R. M. 22

I). U. 60/379. 30) Obwieszczeni* M. b. dz. pr. 26Y7 Mon. 189.

40) Smol. Rozp. M. b. dz. pr. 51 10 D. V . 101 707.

4t) Komitet Celny. Rozp. M. I'. H. 305 Mon. 255.

42 ) L i k w i d a c j a 111 a t e r j a ó w pochód z c y c h z d e m < >-

h i 1 i z a c j i w o j s k o w e j. Rozp. M. I'. II. 28 7 Mon. 184.

Marynarka handlowa. 43 Rozp. R. M. 112 I). I". 103/742. 44
Upowanienia do obcie hipotecaniych w walucie zagranicznej
Statków handlowych morskich. I". 410 I). U. 84504.

Giedy. 45) Warunki naleenia do giod towarowych. Rozp. M. I". Ik

i M. Sk. 178 I). U. 78/540. Maklerzy. Rozp. M. I'. II: i M. Sk. 31/8
1). l\ 82573. 47) Rozp. M. Sk. i M. P. II. 25/8 1). C. 83/586.

U p o w a n ien i (_• R. M. d o z a twierdzenia z m i a n S t a t 11-

t ó w i n s t y t u c y j k r e dy t O w y c h, zatwierdzonych w drodze
ustawodawczej przez b. wadze zahorczc. 1". 30 7 D. I*. 75512.

Ubezpieczenia. 50) Przymusowe ubezpieczenie od ognia. I'. 23/6
D. U. 64/395. 51) Rozp. M. Sk. 3/9 I). U. 70548. 52) Pastwowa
Rada Ubezpieczeniowa. Rozp. M. Sk. 2410 Mon. 256.

Miary. 55 Rozcignicie dekretu o miarach na Ziemie Wschodnie.
Rozp. R. M. 1711 I). I". IOO/716. 54 Rozcignicie kompetencji M.
I'. M. w sprawach miar na h. dzielnic prusk. Rozp. R. M. 5/12
I). U. 104752. 55) Opaty za czynnoci urzdów. Rozp. M. P. H.
3/12 I). I", ioi 733.

Przy M. P. H. tworzy si Rada Rzemielnicza
1

) dla opinio-

wania w sprawach ustawodawczych, dotyczcych drobnego prze-
mysu i rzemios, popierania rozwoju techniki rzemios, wykszta-
cenia zawodowego i ogólnego wród rzemielników i drobnych
przemysowców, organizacyj zawodowych. Czonkami Rady sa
Minister P. Ii. i delegowani przeze urzdnicy, przedstawiciele
Ministerstw, 15 przedstawicieli rzemielników i drobnych przemy-
sowców, mianowanych przez M. P. H. na 3 lata z potrójnej liczby
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kandydatów, przedstawionych przez organizacje rzemielników
i drobnych przemysowców, oraz 5 czonków, mianowanych przez

M. P. H. na 3 lata z poród dziaaczów spoecznych na polu rze-

mios.
Sejm przeduy nadzwyczajne penomocnictwo gasnce w dn.

14. 7. 1921 M. P. H. do uregulowania spraw opaowych (U. 14/7

1920 DU 75/508) do 1 marca 1922'T). Penomocnictwa te do-

tycz zarówno produkcji, jak i spoycia oraz rozdziau materiaów
opaowych midzy konsumentów. Przejcie do zasady wolnego
handlu w zakresie gospodarki wglowej nie nastpio w penym
zakresie. Zniesione zostay wszelkie wiadczenia rzdu na rzecz

przedsibiorców i robotników kopalnianych")'
4

), w obronie w-
glem wszake M. P. H. wyda szereg rozporzdze. Import i eks-

port wgla przez linj celn moe si odbywa tylko za imiennemi,

terminowemi wiadectwami przewozowemi, wydawanemi przez

M. P. H") specjalne przepisy normuj zaopatrzenie w wgiel kolei

elaznych"
4

), instytucyj uytecznoci publicznej
2

'): elektrowni,

gazowni, wodocigów, kanalizacji, kolejek wskotorowych, tram-

wajów, i wadz wojskowych. Ilo niezbdn wgla wyznacza
M. P. H. dla poszczególnych kopal, które winny zawrze z kon-

sumentami umowy, w przeciwnym razie odbywa si dostawa przy-

musowa, a cen wgla oznacza wówczas M. P. H. Na zasadzie

upowanienia do rekwirowania wgla wyda M. rozporzdzenie za-

rekwirowania dla kolei elaznych wgla, znajdujcego sic na lin-

iach kolejowych w dn. 21—25 grudnia
29

). Dla regulowania wy-
syek wgla, które przysuguje M. P. H., zosta utworzony przy

nim komitet wglowy"")'") pod przewodnictwem prezesa, mia-

nowanego przez M. P. H., przedstawicieli tego M. i M. kolei, przed-

stawicieli Rady Zjazdów Przemysowców Górniczych, przedstawi-

cieli przemysu, rolnictwa, miast, izb przemysowo-handlowych,
gazowni i elektrowni Komitet wglowy ustanawia' wysoko i ko-

lejno wysyek dla grup i poszczególnych konsumentów na pod-

stawie deklaracyj producentów i spoywców ze szczególnem
uwzgldnieniem wadz i zakadów rzdowych i zakadów uytecz-
noci publicznej. Przewóz wgla kolejami moe si odbywa je-

dynie za listami przewozowemi, wydawanemi przez komitet.

Pastwowy Urzd Naftowy, podlegajcy dawniej M. Sk., prze-

szed pod kompetencj M. P. H. z tern, aby ulec zniesieniu"');

specjalny organ M. P. Ii. ma w przyszoci zawiadywa sprawami
naftowemi. Jako organ doradczy utworzona zostaa Pastwowa
Rada naftowa"), skadajca si z 5 przedstawicieli M. P. H.,

przedstawicieli innych Ministerstw na zaproszenie M. P. H., z de-

legatów izb handlowych i przemysowych w Krakowie i Lwowie,
z czonków delegowanych przez organizacje i zrzeszenia spoeczne
i gospodarcze w zakresie przemysu naftowego i z czonków mia-
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nowanych z pomidzy dziaaców spoecznych na polu przemysu
i handlu naft. Ceny maksymalne na przetwory naftowe zostay
zawieszone, M. P. H. wszelako prawo w interesie publicznym po-

leci producentom, handlarzom i wogóle posiadaczom przetworów
naftowych dostarczenie tych przetworów, ewentualnie zarzdzi
wyrobienie potrzebnych przetworów na koszt i niebezpieczestwo
wytwórcy. Wówczas ceny oznacza M. P. H.

31
). Zagranic ropa

i produkty naftowe mog by wywiezione jedynie na podstawie

wiadectw wywozowych', wydanych przez Urzd Naftowy'.

Od sekw restru zwolnione s cysterny naftowe, dawniej stanowice
wasno prywatn firm zagranicznych, nabyte lub wynajte na

czas duszy oraz wymienione na cysterny wasne, a w czasie

wojny znajdujce si w pastwach obcych, przez przedsibiorstwo

rafineryjne lub kopalnie ).

Przy Radzie iandlowo-Przemysowej utworzono komitet

celny
4

'), jako organ doradczy w zakresie polityki celnej. Wcho-
dz do pod przewodnictwem prezesa, mianowanego przez M. P.

Ii., 4 czonkowie Rady iandlowo-Przemysowej, 16 czonków or-

ganizacyj handlowych i przemysowych, 6 czonków organizacyj

rolniczych, stale zapraszani bd delegaci Ministerstw .

M. Ii. P. przejo od M. Spr. Wojsk, spraw likwidacji mater-

jaów, pochodzcych z demobilizacji wojskowej i zdobyczy wo-
jennej"). Kierownictwo naley do oddziau likwidacyjnego demo-
bilu wojskowego, który ma j prowadzi na zasadach handlowych.
Jako organ doradczy funkcjonuj Rady, zoone z przedstawicieli

wadz pastwowych i organizacyj spoecznych.

M. P. Ii. przejo od departamentu spraw morskich M. Spr.

Wojsk, wszystkie sprawy, dotyczce marynarki handlowej".

W rym celu utworzony jest departament marynarki handlowej. Do
zakresu dziaania M. P. H. nale midzy innemi: opieka nad flot

handlow i komunikacjami morskiemi, przygotowywanie umów
i konwencyj, sprawy prawodawstwa, rejestracja statków handlo-

wych i organizacja hipoteki morskiej, wyszkolenie marynarzy, or-

ganizacja suby pilotowej, sanitarnej, ratowniczej i administra-

cyjnej na wodach morskich, podlegajcych zwierzchnictwu pa-
stwa: sprawy portów, nadzór nad konstrukcjami nadbrzenemi,
sprawy awaryjne, utrzymywanie latar morskiah, orzecznictwo
administracyjne w sprawach eglugi morskiej. Ponadto wspólnie
z waciwymi ministrami M. P. H. reguluje sprawy emigracji drog
morsk, ce i opat morskich, taryf komunikacyjnych, ryboóstwa,
zbioru bursztynu i zajmowania kaduków oraz organizacji ubezpie-
cze morskich.

M. P. Ii. i M. Sk. na mocy ustawy o organizacji gied ustalili,

kto moe by czonkiem gied towarowych
4

'. Czonkami mog
by osoby fizyczne, prawne i instytucje publiczne (te za zgod mi-
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nistra), zajmujce si zawodowo produkcja, obiegiem i przerabia-

niem produktów, dopuszczonych do obrotu na danej giedzie, oraz

czynnociami, ubezpieczenia, przewozu, ekspedycji i przechowy-
wania tych przedmiotów^ udzielaniem zaliczek oraz innemi czyn-

nociami natury handlowej, zwiazanemi z obrotem temi przedmio-

tami. Czonków przyjmuje rada giedowa. — M. P. H. i M. Sk.

wydali przepisy o maklerach na giedach towarowych i pieni-
nych

4
")

4

'). Porednictwem przy transakcjach na giedach zaj-

mowa si mog tylko zaprzysieni maklerzy, za co pobieraj
kurta w wysokoci, ustanawianej przez rad giedow. Maklerzy
winni mie 35—70 lat wieku, posiada wymienione kwalifikacje za-

wodowe i wykaza si wiadomociami z dziedziny prawa i zwy-
czajów miejscowych przed komisj egzaminacyjn. Z poród osób.

które zday egzamin, rada giedowa wybiera maklerów, których

przedstawia ze swemi wnioskami komisarz giedowy do zatwier-

dzenia Ministrowi. W razie niezatwierdzenia odby si musza
nowe wybory; po trzykrotnem niezatwierdzenia Minister mianuje

maklerów. Makler zobowizuje si do niezajmowania. si poza

urzdem adnemi sprawami, zwiazanemi z handlem lub przemy-
sem. Rozporzdzenie ustala obowizki maklerów i wybieranych
przez nich starszych maklerów. Komisja dyscyplinarna dla ma-
klerów giedowych moe na nich nakada jako kary: pimienne
napomnienie, zawieszenie w -czynnoci na 30 dni, zawieszenie

w czynnoci z wnioskiem rady giedowej do Ministra .o odebranie

praw maklera. Dotychczasowych maklerów zatwierdza równie
Minister.

Publiczny zakad ubezpieczenia od ognia istnieje w b. Kró-

lestwie Kongresowem od r. 1807. Przechodzi on róne reorga-

nizacje. Ustawa o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej

Dyrekcji Ubezpiecze Wzajemnych
80

), wprowadzajc now orga-

nizacj tej instytucji, rozciga jej dziaalno na cae pastwo
z wyjtkami, o których poniej. Jednoczenie ustawa zaprowa-
dza przymus ubezpieczenia od ognia z reguy dla wszystkich bu-

dowli z wyjtkiem pastwowych, a jednoczenie przymus ubez-

pieczenia si w Polskiej Dyrekcji Ubezpiecze do wysokoci
oszacowania budowli z wyjtkiem fabrycznych i przemysowych
(ubezpieczony ma prawo ubezpieczy budowle w cakowitej su-

mie oszacowania). W dziale ubezpiecze przymusowych dziaal-

no P. D. U. W. nie rozciga si na b. zabór pruski, który ma
swoje publiczne instytucie ubezpiecze od ognia i na m. Warszaw,
równie posiadajc wasne ubezpieczenie. Natomiast obejmie

w terminie ustalonym przez M. Sk. Galicj, gdzie dziaay tylko

prywatne towarzystwa ubezpiecze wzajemnych. Prywatne tow.

ubezpiecze po upywie czasu, na które zostay zawarte umowy
ubezpieczenia budowli od ognia, lub po rozwizaniu tych umów na



Prawo administracyjne. 333

podstawie warunków polisowych, bd miay odtd bardzo ogra-

niczone pole dziaalnoci.

P. D. U. W. ma prawo prowadzi inne dziay ubezpiecze:
ustawa przewiduje prowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia od
ognia budowli fabrycznych i ruchomoci, od gradobicia, yciowe,
emerytalne, od nieszczliwych wypadków, inwentarza od pomoru.
Samorzdy powiatowe mog uchwali przymus ubezpieczenia ru-

chomoci od ognia, plonów od gradobicia i inwentarza. W zakresie

dobrowolnych ubezpiecze P. D. U. W. rozcign moe sw dzia-

alno na b. dzielnice prusk.
Skarb pastwa nie odpowiada za straty P. I). U. W., które

pokrywane s z kapitaów zapasowych i ze skadek dodatkowych.
Fundusze jednych dziaów ubezpiecze nie odpowiadaj za straty

innych dziaów. P. D. U. W. jest osob prawa publicznego. Skad-
ki przymusowe cigaj pastwowe lub samorzdowe urzdy po-
datkowe, egzekucja ich odbywa si trybem administracyjnym,

przysuguj im przywileje podatków pastwowych. Nadwyka
funduszów po zasileniu kapitaów zapasowych przeznaczona ma
by na akcje zapobiegania wypadkom losowym (np. zapomogi dla

iy ogniowych, urzdzanie studzien, popieranie budownictwa
ogniotrwaego i t. p.).

Kierownictwo P. I). U. W. naley do rady nadzorczej i za-

rzdu. Organami rady s radcowie i delegaci ubezpieczeniowi,

których gównem zadaniem jest rozstrzyganie polubowne sporów
i zaale. Samorzd powiatowy i miasta, wydzielone z powiatów,
wybieraj z poród swych czonków ubezpieczeniowych radców
ubezpieczeniowych "'). W gminach do ich pomocy rada nadzorcza
moe ustanawia delegatów. Radcowie województwa wybieraj
na 3 lata trzech czonków rady nadzorczej i tylu zastpców, w ich

liczbie jednego z miast wydzielonych. Zarzd skada sic; z pre-

zesa i jego zastpcy oraz dyrektorów poszczególnych dziaów.
Prezesa i wiceprezesa wybiera rada nadzorcza, zatwierdza na
wniosek Min. Skarbu Prezydent Rzpltej. Dyrektorów dziaów
ubezpiecze i wyszych urzdników mianuje rada na wniosek pre-

zesa zarzdu. Organami Dyrekcji s oddziay pod zarzdy in-

spektorów, którym dodaje si taksatorów i w miar potrzeby tech-

ników.

Na wadzach gminnych spoczywa obowizek przyjmowania
zgosze ubezpieczeniowych, zawiadamianie o wypadkach, czuwa-
nie nad poborem skadek i zarzdzanie egzekucji.

Nadzór nad dziaalnoci Dyrekcji Ubezpiecze sprawuje M.
Sk., którego delegat uczestniczy w posiedzeniach rady nadzorczej

i ma prawo zawiesza te postanowienia rady, które uwaa za
sprzeczne z ustaw, do czasu wydania decyzji przez M. Sk. Min.

Sk. wydaje przepisy o lokowaniu funduszów ubezpieczeniowych,
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zatwierdza taryfy i warunki polisowe. Ma on ponadto prawo
wystpi do Rady Ministrów o rozwizanie rady nadzorczej.

Przy Urzdzie nadzoru nad zakadami ubezpiecze M. Sk.

tworzy si Pastwowa Rada Ubezpieczeniowa
52

), jako organ do-

radczy który ma midzy innemi okreli warunki powstawania
zakadów ubezpiecze, ustali matematyczne podstawy ubezpie-

cze na ycie, warunki polis, opracowa projekty ustawy o umo-
wie ubezpieczeniowej. Do Rady wchodz dyrektor i wicedyrek-

tor Urzdu nadzoru, delegaci M. Sk., P. H., Spraw., 2 przedstawi-

cieli Pol. Dyrekcji Ubezpiec.-.e Wzajemnych i 6 rzeczoznawców.

XIII. Komunikacje.

Koleje elazne. Koncesje kolejowe. i) l". 14 10 D. U.

•38/646.

Przejcie u p r a w n i e Galicyjskiego Wydziau Kra-
j o W e g o w z a k r e S i e cl r u g o r z d n y c h kolei i p r z e-

i c i c Krajowego Biur a K olej o w e g o p r z e z M. K.

Rozp. M. S. W. 18/5 D. U. 7S/Si6.

3) Eksploatacja kolei, zbudowanych przez b. wadz
okupacyjne Rozp. M. K. 207 D. U. 71/481. 4) Przeduenie
terminu utrzymania w mocy wywaszcze, dokonanych przez b. wa-
dz okupacyjne do 1 I. 1924. Rozp. R. M. 19/9 D. U. 85/614.

Przepisy p r z e w o z o w e. 5) Rozp. M'. K. 13/6 D. U. 65/414. 6)

Rozp. M. K. 10/10 1). U. 83/5.93. Rozp. M. K. 2010 D. U. 07.708.

7) Rozp. M. K. 22/10 1). U. 86630.
Pastwowa Rada Kolejowa. 8) Rozporzdzenie wykonawcze

M. K. 17/10 I). U. 91/675. 9) Wykaz organizacji gospodarczo-spo-

ecznych i wykaz miast uprawnionych do wysania przedstawi-

cieli do P. K. Kolejowej I2/li Mon. 260.

]) rogi koowe. 10) Przepisy porzdkowe na d r o g a c li

publicznych U. 7/l0 1). U. 89/656. u) Rozszerzenie
sieci dróg pastwowych (Ziemie Wschodnie). U. 23 (. I).

U. 63/ 387.

Drogi rzeczne. 12) Zmiana rozp. o o r g a n i z a c j i
Z a r z d u

rzek eg'owych. Rozp. M. Rp. 21 6 I). I". 60381.

13) Organizacja s u l> y h y d r o gr a f i c z n e j. Rozp. 1
1 . Rp. 3/6

Mon 170.

Poczta i telegraf. 14) Przesyki pocztowe. Rozp. M. Pt.

22/6 Mon 160. (upowanienia do odbierania przysyck, adresowa-

nych do firm zagraniczlnycli ). 15) Rozp. M. I't. 25/7 Mon 185

(reklamacje zarejestrowanych przesyek pocztowych). 16) Rozp.
M. Pt 23/9 Mon. 233 (zniesienie ogranicze co do listów warto-

ciowych i paczek, nadawane przez urzdy pastwowe do urz-
dów pastwowych). Opaty. 17) Rozp. M. Pt. 18/8 D. U. 72/495

18) Rozp. M. Pt. 23/0 I). U. 83/589. 19) Rozp. M. Pt. 26/10 D. U.

106/778. P a ii s t w o w v Ko in » te t Ra-diotechnicz n y
(organ doradczy przy M. Pt.). 20) Rozp. R. M. 08 1). U. 71/477-

Rozp. R. M. 1 [2 1). U. 104/751. 22) Wynagrodzenie funkcjonar-

iuszom pocztowych za czas, spdzony w subie w pocztach rucho-

mych. Rozp. K. m. 2/6 i), r. 57/359.

Na prywatne koleje elazne, przeznaczone do uytku publicz-

nego, przedsibiorca winien uzyska koncesje'). Pierwsze stadjum
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polega na uzyskaniu od M. K. po porozumieniu si jego z M. S.

Wojsk, zezwolenia na prowadzenie studjów przedwstpnych, co

nie przesdza o wydaniu waciwej koncesji. Zezwolenie daje pra-

wo wstpu na grunt obcy i dokonywania pomiarów z obowizkiem
wynagrodzenia szkód. Koncesj nadaje Prezydent Rzeczypospo-
litej na mocy uchway Rady Ministrów, powzitej na wniosek M.

K. po porozumieniu si z M. Sk. i M. P. H. Dokument koncesyjny

zawiera warunki eksploatacji kolei, finansowania i likwidacji przed-

sibiorstwa. Subwencj ze strony Skarbu wymagaj uchway sej-

mowej. Koncesja daje prawo, ale zarazem i obowizek budowy
i eksploatacji kolei, oraz prawo wyjednywania zarzdze wywasz-
czajcych. Koncesjonariusz podlega nadzorowi M. K., który za-

twierdza projekt budowy, czuwa nad wykonaniem budowy zgod-

nie z przepisami i eksploatacj, zatwierdza taryfy przewozowe,
rewidowane co roku. Koncesja jest uprawnieniem osobistem, które

nie moe by odstpione. Zaciganie poyczek hipotecznych

i obligacyjnych oraz powikszanie kapitau zakadowego wymaga
'zezwolenia wadz rzdowych.

Wykonywanie koncesji nie moe wyrzdza szkody intere-

som publicznym; wskutek tego koncesjonariusz nie moe niszczy
lub pogarsza stanu istniejcych dróg, tamowa odpywu wód,
winien zapewni bezpieczestwo publiczne, jeeli kolej przechodzi
przez drog publiczn. Przedsibiorca koncesjonowany ma obo-
wizki wobec administracji -rzdowej: przewozu wojsk i przed-
miotów wojskowych (w czasie wojny lub stanu oblenia wadza
wojskowa moe obj ruch na kolei), zezwalania na bezpatny prze-

wóz poczty, na bezpatne korzystanie z telegrafów i telefonów, na
zakadanie na jego gruncie przewodów telegraficznych i telefo-

nicznych.

Koncesja wygasa 1) po upywie czasu, na jaki zostaa udzie-

lona (maximum 90 lat, koncesje, udzielane samorzdowym jednost-

kom —99 lat); kolej przechodzi wówczas bez odszkodowania na
wasno pastwa; 2) w razie skupu kolei przez rzd przed upy-
wem koncesji w terminie i na warunkach skupu, wymienionych
w dokumencie koncesyjnym; 3) w razie zrzeczenia si koncesji;

4) w razie przekroczenia terminów rozpoczcia lub ukoczenia bu-
dowy albo otwarcia ruchu, jeeli M. K. nie udzieli odroczenia; 5)

na skutek orzeczenia Rady Mmistrów, jeeli koncesjonarjusz po-
mimo dwukrotnych wezwa M. K. nie wykonywa zarzdze wadz
pastwowych lub postpuje w brew warunkom koncesji i przepisom
o budowie i eksploatacji (w tym wypadku M. K. ma prawo obj
kolej w zarzd przymusowy). Spory, dotyczce wykonania wa-
runków technicznych, rozstrzygaj wadze administracyjne, nit

sdy.

22
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Koleje, zbudowane przez b. wadze okupacyjne i przejte pod
zarzd M. K., o ile to Ministerstwo nie chce samo je eksploato-

wa, oddawane s do uytkowania na uoonych warunkach in-

nym urzdom, instytucjom publicznym lub prywatnym. Pierwsze-
stwo maj urzdy pastwowe, nastpnie samorzdy, wreszcie in-

stytucje prywatne. Te ostatnie pac za uytkowanie, które w ka-

dej chwili moe by bez odszkodowania odwoane. Nadzór nad
eksploatacj oddanych w uytkowanie kolei prowadzi M. K/)

Przepisy przewozowe na kolejach normowane s przez M. K.

Od stycznia 1922 obowizuj nowe przepisy
8

)'). Przepisy te

ustalaj obowizek przewozu, odpowiedzialno kolei za czynnoci
pracowników, warunki przewozu osób i bagaów, przewozu zwok,
zwierzt i towarów, odpowiedzialno kolei, wynikajc z umów
przewozowych, które nale do dziedziny prawa prywatnego.

M. K. w rozporzdzeniu wykonawczem do ustawy o powo-
aniu Pastwowej Rady Kolejowej, ogosi statut organów dorad-

czych przy dyrekcjach kolejowych — dyrekcyjnych rad kolejo-

wych
8

). Dyrekcyjne rady kolejowe s uprawnione do stawiania

wniosków w sprawach dotyczcych budowy nowych linji kolejo-

wych, otwierania nowych stacyj, przepisów przewozowych, taryf,

rozkadu jazdy, planu przewozów; przedstawiane im jest spra-

wozdanie z przewozów za rok ubiegy i sprawozdanie okresowe
o wykorzystaniu taboru. Prezesi dyrekcyj kolejowych decyduj
z reguy w powyszych sprawach po zasigniciu opinji rady ko-

lejowej. Rada kolejowa dyrekcyjna skada si z przedstawicieli

wojewodów, wikszych miast, powiatowych cia samorzdowych,
organizacji gospodarczo-spoecznych, z czonków, mianowanych
przez M. K., wybieranych, wzgldnie mianowanych na 3 lata. Wy-
bory przedstawicieli powiatowych cia samorzdowych odbywaj
si na podstawie doczonego do rozporzdzenia regulaminu.

Ustawa o przepisach porzdkowych na drogach publicznych'")

obowizuje w caem pastwie. Ustawa zawiera 1) przepisy

o uywaniu dróg, 2) przepisy, dotyczce utrzymania dróg.

Ustawa przekazuje wydanie przepisów, majcych na celu

niedopuszczanie do psucia dróg i przynalenoci (np. zakaz trato-

wania i wypasania skarp, szeroko obrczy wozów ciarowych,
znaki drogowe) M. Rp. i M. Spr. Wewn. i województwom; M. Rp.
i M. K. przepisów co do skrzyowania dróg z kolejami elaznemi;

M. Rp. — przepisów o uyciu pasa drogowego do przeprowadze-

nia kolei, tramwajów i inych urzdze uytecznoci publicznej;

za uywanie zarzdy drogowe mog pobiera opaty, nie prze-

wyszajce wzrostu kosztów utrzymania drogi. Ustawa ustala

prawo przeprowadzania bezpatnie wzdu dróg publicznych prze-

wodów telegraficznych i telefonicznych.
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Co do utrzymania dróg, to ustawa normuje jednolicie obo-

wizek oczyszczania bitych dróg publicznych, stanowic, e jest

to w granicach zabudowania miast i wsi ciar, spadajcy na

gmin; zarzdy gminne mog go naoy na wacicieli przyle-

gych nieruchomoci. Us'tawa ustala szereg ogranicze wasnoci
prywatnej, przylegajcej do dróg poblicznych. Nakada na waci-
cieli gruntów przylegych w razie potrzeby obowizek pozosta-

wienia wolnego od uprawy pasa przydronego, przeznaczonego na

skadanie ziemi, bota i kurzu, na sadzenie drzew, ustawianie su-
pów telegraficznych. Waciciel lasu, przez który, przechodzi dro-

ga, moe by zobowizany do utrzymania pasa wolnego od drzew
i krzaków na podstawie umowy, a w braku zgody na podstawie
orzeczenia wojewody. Odszkodowanie wyznacza wojewoda, wa-
ciciel odwoa si moe do sdu. Dalszem ograniczeniem wa-
snoci jest obowizek pozwolenia czasowego przejazdu przez grunt

przylegy z powodu nicnionoci uywania drogi publicznej (np.

z nowodu zniesienia mostu, naprawy drogi). Odszkodowanie w ra-

zie braku dobrowolnej umowy, okrela wojewoda z prawem zwró-
cenia si do sdu. Nastpnie ustawa zabrania stawiania na polach
i miejscowociach otwartych budynków, ogrodze, zagraajcych
bezpieczestwu ruchu zakadów i fabryk w odlegoci od drogi

mniejszej, ni okrelaj przepisy ustawy.
Ustawa ustala obowizek budowania mostów lub przepustów

przy skrzyowaniu dróg i dojazdach do zabudowa i gruntów. M.
Rp. wyda ma przepisy o odprowadzaniu wód ze sztucznych
cieków do rowów przydronych i o odwadnianiu dróg. Za-
rzdy dróg obowizane s do wysadzania dróg drzewami i y-
wopotami. Wysze instancje samorzdowe mog zarzdzi ob-
sadzenie dróg drzewami na koszt opieszaych zarzdów drogowych.

Za przekroczenie przepisów drogowych, nad których prze-

strzeganiem czuwa ma zaprzysiona suba drogowa, policja

pastwowa i urzdy gminne, wadze administracyjne I instancji

mog nakada kary grzywny do 100 000 marek lub aresztu do 2

miesicy. W b. zaborze austrjackim i rosyjskim moe wadza wy-
da mandat kary bez poprzedniego postpowania karno-admini-
stracyjnego do wysokoci 10 000 marek z prawem skazanego do
sprzeciwu. Od orzecze wadz I instancji przysuguje odwoanie
si do wadz II instancji, a od tego orzeczenia do sdu okrgowego.
W b. dzielnicy pruskiej obowizuj przepisy o karach policyjnych.

Ustawa wprowadza za szkody wyrzdzone na drogach pu-
blicznych odpowiedzialno majtkow rodziców za niepenoletnie
dzieci, subodawców i wacicieli pojazdów i zwierzt — za su-
b niej lat 14. W razie niewykrycia sprawcy szkód, o ile zna-
miona szkody wskazuj, e wyrzdzia je ludno miejscowa, od-
powiedzialno ponosi wie lub miasto.

22*
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Na mocy rozporzdzenia M. Rp. o organizacji zarzdu rzek

eglownych
12

) do Generalnej Dyrekcji regulacji rzek eglownych
naley opracowanie ogólnych planów regulacji tych rzek i budo-
wy portów i innych urzdze dla eglugi, nadzór techniczny nad
robotami, zarzd i budowa obwaowa na rzekach eglownych oraz

nadzór nad spókami wodnemi i zwizkami waowemi. Rozp.

ustala przestrzenie rzek, których regulacja naley do Generalnej

Dyrekcji (pozostaych — do Okrgowych Dyrekcyj Robót Publicz-

nych). Organami podwadnemi administracji wodnej s cztery dy-

rekcje okrgowe (w Krakowie, Warszawie, Toruniu i Brzeciu),

a w ich okrgach dziaaj zarzdy rzek.

M. Rp. organizuje sub hydrograficzn
14

) dla badania

przepywu wody i okrelenia jej przyczyn i skutków. Organami
tej suby s: 1) wydzia studjów wodnych przy Ministerstwie;

2) referaty hydrograficzne, ustanawiane w miar potrzeby przy

dyrekcjach okrgowych regulacji rzek, wzgldnie przy wojewódz-
twach; 3) oddziay i ekspozytury tworzone dla specjalnych zada;
4) suba obserwacyjna, zoona z osób, penicych swe czynnoci
z reguy honorowo, dla stacyj wodoskazujcych i ombrome-
trycznych.

XIV. Budownictwo.

i) Okrgowe Dyrekcje Robót Publicznych przy woje-
wództwach w b. Galicji. Rozp. M. Rp. i M. S. W. 25/6 D. U. 64/406.

2) Budynki pastwowe. Rozp. M. Rp. i M. R. 27/5 Mon T 55-

(Budowa i utrzymanie budynków pastwowych i zarzd i utrzy-

manie budynków prywatnych zajtych przez urzdy, z wyjtkiem
budynków kolejowych, górniczych, strategicznych i budynków
w dobrach i lasach pastwowych, nalecy do M. Rp.)

3) Dodatki dla urzdników i funkcjonarjuszów bu-
downictwa pastwowego za prac przy budowie.
Rozp. R. M. 5/8 D. U. 71/473.

XV. Praca i opieka spoeczna.

Czas pracy. Praca nocna w drukarniach. Rozp. M. Br. 5/6 I). U.

57/362. 2) Czas pracy w cukrowniach w roku 1921— 1922. Rozp.

R. M. 25/10 D. U. 89/600. 3) Czas pracy w handlu w dni targowe
i jarmarczne (8 godzin bez przerwy) R. M. Pr. 10/11 D. U. 92/681.

4) Zezwolenie na roboty poprzedzajc produkcj, w piekarniach

w nocy oraz w dni witeczne. Rozp. M. Pr. [0/12 D. U. 104/750.

Porednictwo pracy. 5) Zarobkowe porednictwo pracy. U. 21/10

D. U. 38647. 6) Pastwowe urzdy porednictwa pracy w b. dz.

pruskiej. Rozp. M. b. dz. pr. 14/10 D. U. 93687.
Praca dla inwalidów wojenny cli. 7) < )bowizek pracodawców

zatrudniania inwalidów. Rozp. M. Br. i M. b. dz. j)r. 15/I1 D. U.

94/699. 8) Rozp. M. W., M. Br., M. Sk. i M. b. dz. pr. 22/1 r D. TJ.

96/707.
P a s t »• o w a R a d a E 111 i g ' a c y j n a. 9) Rozp. K. M. 9/6 J). U.

64/403.
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Ubezpieczenia spoeczne. Kasy chorych 10) Beztermino-
we odroczenie obowizku ubezpieczenia robotników i pracowników
rolnych oraz suby domowej wiejskiej. Rozp. M. Pr. 11/7 D. U.
65/419. 12) Rachunki pomidzy kasami chorych w byej dzielnicy

pruskiej i skarbem pastwa. Rozp. Al. b. dz. pr. 17/9 D. U. 84/559.

13) Nadzór pastwowy w zakresie lecznictwa. Rozp. M. Z. i M. Pr.

16/6 D. U. 81/561. 13) Opust od cen taksy aptekarskiej za lekarstwa
wydawane na koszt kas chorych. Rozp. M. Z. 195 D. U. 56/353.

Ubezpieczenie od nieszczliwych wypadków
14) Zmiana ustaw austrjackich. U. 7I7 D. U. 65/413. 15) Dodatki
droyniane do rent otrzymywanych na podstawie ustaw niemiec-
kich. U. 2/7 D. U. 64/398. 16) Ubezpieczenia w ogrodnictwie
(przeprowadza bdzie zamiast spóki ogrodniczej w Kassel, Zakad
Ubezpiecze od wypadków w Poznaniu). Rozp. M. b. dz. pr. 27/8

D. U. 82/572. 17) Ubezpieczenie w zakadzie ubezpiecze od wy-
padków w rolnictwie w Poznaniu (wybory). Rozp. M. b. dz. pr.

21/9 D. U. 87/639. Ubezpieczenie emerytalne f u n k-

c j o n a r j uszów w subie prywatnej i niektórych funk-
cjonarjuszów w subie publicznej. 18) Zmiana ustawy austriackiej.

U. 10/6 D. U. 59/370. 19) Reorganizacja Zakadu pensyjnego dla
funkcjonariuszy we Lwowie. Rozp. AL Pr. '18 I). I'. 76/524. 20) Do-
datki droyniane dla pobierajcych wiadczenia na podstawie usta-

wy austrjackiej. Rozp. M. Pr. 6/8 D. U. 76/525. 21) Roz>zerzenie
obowizku ubezpieczenia urzdników prywatnych w b. dzielnicy

pruskiej. Rozp. AT. b. dz. pr. 16/8 D. U. 7954-1.

Wsparcia ubogich. 22) Przekazanie kompetencji Urzdu Zwiz-
kowego dla swojszczyzny (Bundesamt fur Heimatwesen) w b. dz.

pruskiej: Senatowi Administracyjnemu Sdu Apelacyjnego w Po-
znaniu (utworzenie w Senacie izby dla sporów midzy zwizkami
ubogich). Rozp. Al. b. dz. pr. 17 1). U. (14407. 23) Taryfa zwrotu
kosztów utrzymania ubogich. Rozp. Al. b. dz. pr. 21/9 Dz. Pr. 29 189.

24) W y d z i a y P racy i Opieki Spoecznej w urzdach wo-
jewódzkich b. zaboru rosyjskiego. Instrukcja dla tych wydziaów.
Rozp. Al. Pr. 29 Mon. 208.

25) Utworzenie Komisji do badania kosztów utrzymania w Poznaniu.
Rozp. M. b. dz. pr. 4/10 Dz. Pr. 29/193.

Ustawa o zarobkowem porednictwie pracy
3

) zmierza do
likwidacji zarobkowego porednictwa pracy. Biura porednictwa
pracy dla suby domowej maja by zamknite w cigu 5 lat. Po-
zwolenie na prowadzenie wszelkich przedsibiorstw pracy nic

moe by wydawane osobom, które nie posiaday w chwili wejcia
w ycie niniejszej ustawy pozwolenia na zajmowanie sie pored-
nictwem. Dotychczasowi porednicy winni uzyska nowe pozwo-
lenie, które wydaje M. Pr. tylko na rok jeden z monoci odno-
wienia pozwolenia. Pozwolenia wolno odmówi w razie braku
kwalifikacyj moralnych oraz jeeli w danej miejscowoci istnieje

dostateczna liczba, poredników zarobkowych, a zwaszcza pa-
stwowe lub inne niezarobkowe biuro porednictwa pracy, spenia-
jce swe zadania w wystarczajcym zakresie. Odmowa pozwo-
lenia nie daje prawa do odszkodowania. Pozwolenie jest osobiste,

posugiwanie si pomocnikami jest dozwolone tylko za zatwierdz-
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niem M. Pr. Niedozwolone jest zakadanie filij, spóek i umów z in-

nymi porednikami. Wysoko wynagrodzenia za parednictwo
pracy ustala M. Pr. Porednik pracy i osoby, pozostajce z nim
w jednem gospodarstwie domowem, nie mog prowadzi wymie-
nionych w ustawie przedsibiorstw, dajcych pole do wyzysku
pracobiorców. Za wykroczenie przeciwko przepisom ustawy moe
by pozwolenie na przedsibiorstwo odjte. M. Pr. ma prawo cof-n pozwolenie równie w razie braku kwalifikacyj moralnych lub

w razie istnienia dostatecznej liczby poredników. Prowadzenie
porednictwa bez pozwolenia pociga za sob kar pozbawienia
wolnoci i grzywny w drodze sdowej.

Rozp. M. b. dz. pr. normuje dziaalno pastwowych urzdów
porednictwa pracy w b. zaborze) pruskim ). W kadym powiecie

istnieje urzd porednictwa pracy; w powiatach wiejskich pod kie-

rownictwem starosty, w powiatach miejskich •— pod kierownictwem
prezydenta miasta. Do zakresu dziaania urzdów naley równie
porada przy wyborze zawodu, udzielanie zaliczek na podró do

miejsca pracy. Urzdy prowadz nadzór nadi dziaalnoci prywat-
nych biur porednictwa pracy. Ogólne kierownictwo oraz nadzór
nad dziaalnoci urzdów naley do wojewody.

W myl ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych wydane
zostao rozporzdzenie, nakadajce na pracodawców w rolnictwie,

przemyle, handlu i komunikacji obolwizek zatrudnienia na ka-
dych 50 pracowników przynajmniej jednego ciko poszko-

dowanego inwalidy. Jeeli pracodawca nie zatrudnia jeszcze

dostatecznej liczby inwalidów, winien po otrzymaniu wezwania
pastwowego urzdu porednictwa pracy przyj odpowiedni ilo
inwalidów wedug swego uznania lub z listy, przesanej mu przez

urzd. Inne rozp. wykonawcze") normuje obowizek kierowników
przedsibiorstw i zakadów samorzdowych i prywatnych, sub-

wencjonowanych i koncesjonowanych przez pastwo, dotyczcy
zawiadamiania urzdu na jego wezwanie o kadem wolnem miejscu

w zakadach.
Przy M. Pr. pod przewodnictwem Min. lub jego zastpcy

utworzona zostaa Pastwowa Rada Emigracyjna
7

"), skadajca
si z delegatów Sejmu, przedstawicieli ministerstw i osób, pracu-

jcych w zakresie emigracji, powoanych na 3 lata na wniosek I ).\
-

rektora Urzdu Emigracyjnego przez M. Pr. Rada Emigracyjna jest

organem doradczym; wydaje opinje w sprawach emigracji, ustaw

i konwencyj midzynarodowych, w sprawie poda towarzystw
okrtowych o zezwolenia na sprzeda kart okrtowych.

XVI. Aprowizacja.

Wolny obrót ziemiopodami, i) U. 7:7 D. 1
. 63/389. 2) Znie-

sienie ogranicze gospodarki misem. Rozp. M. 1>. dz. pr.

t8/io I). C 87/644.
*
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3) Uchylenie ograniczenia przerobu z i e mi o p o d ó w
w b r o w a r a c h. Rozp. M. A. 29/7 D. U. 71/483.

4 ) Z a k a z pdzenia napojów wyskokowych z p r z e n i c y,

yta i ich przetworów do 1/7 1922. Rozp. R. M. 12/12 D. U.
104/753.

W a 1 k a z lichw. 5) Komisje do bada cen i zysków. Rozp. R. M.
18/10 D. U. 88,649. 6) Przekazanie uprawnie urzdów walki z lichw
powiatowym wadzom administracyjnym. Rozp. R. M. 14/10 D. U.
88/650. 7) Rozp. R. M. 12/12 D. U. 102/736. 8) Rozp. R. M. 9/8

D. U. 70/464. 9) Zniesienie Urzdu Walki z lichw i spekulacj w b.

dzielnicy pruskiej. Rozp. M. b. dz. pr. 18/9 Dz. Pr. 28/184. 10) Rozp.
M. b. dz. pr. 18/9 Dz. Pr. 28/185.

Opa. 11) Dostarczenie drzewa opalowego, szkoom, urzdom, zaka-
dom uytecznoci publicznej i niezamonej ludnoci w zimie 1921/22.
Rozp. M. Rp. 1/9 D. U. 89/662. 12) Dostarczanie drzewa opaowego
szkoom osobom nezamonym. Rozp. M. b. dz. pr. 9/9 Dz. Pr.
28/186.

Aprowizacja robotników i urzdników. 12) Aprawizacja
pracowników przemysu naftowego. Rozp. M. A. 27/7 Mon. 195.

13) pracowników pastwowego przemysu salinarnego. Rozp. M.
A. 27/7 Mon. 196., 14) pracowników zakadów przemysu górniczego
i hutniczego. Rozp. M. A. 27/7 Moim. 197. 15) dodatkowa aprowi-
zacja robotnicza. Rozp. M. A. 27/7 Mon. 198, 16) aprowizacja pra-
cowników pastwowych. Rozp. M. A. 27/7 Mon. 199.

Likwidacja Ministerstwa Aprowizacji. 17) U. 77 D. U. 63/389.

18) Rozp. M. A. 14/9 Mon. 217 (regulamin komisji ilkwidacyjnej).

19) Przeksztacenie komisarjatów M. A. przy magistratach War-
szawy i odzi na wydziay aprowizacji przy komisarjatach Rzdu.
Rozp. M. A. i M. S. W. 1/10 D. U. 83/590. 20) U. 17/12 D. U.
106/774. 21) Likwidacja urzdów. Rozp. M. A. 21/12 D. U. 108/794.

Z dniem 15 lipca wprowadzon zostaa zupena wolno ob-
rotu ziemiopodami

1

). Jednoczenie zniesione zostay wszelkie
ograniczenia importu towarów ywnociowych pierwszej potrzeby.
Wywóz artykuów ywnociowych jest zakazany. Wyjtkowo
(handel kompensacyjny, produkty posiadane w nadmiarze) te ar-

tykuy wywoone mog by za zgod zainteresowanych ministrów.
M. P. H. ogasza list artykuów, dopuszczonych do wywozu za-
granic bez specjalnego pozwolenia. Dla przywozu ywnoci do
powiatów pogranicznych i obrotu produktami ywnociowemi wy-
dawane s specjalne przepisy.

W zwizku z wprowadzeniem wolnego handlu M. A. weszo
w stan likwidacji

17

). Z dn. 1 stycznia 1922 uprawnienia M. A.,

jako wadzy administracyjnej, przeszy na M. S. W. Zgodnie z rozp.
M. A. z dn. 21. 12. przeszy w stan likwidacji podlege M. A. urzdy:
Urzd Zakupu artykuów pierwszej potrzeby, urzd zboowy,
urzd^ ziemniaczany, urzd zaopatrywania pracowników pastwo-
wych

21

. Przeprowadzenie likwidacji tych urzdów i czynnoci
finansowo-gospodarczych przejo od 1. 1. 1922 M. Sk., wyzna-
czajc likwidatora

20

).
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Przy M. A. na mocy ust. o zwalczaniu lichwy wojennej z dn.

2. 7. 1920 (DU 67/449) istnia Gówny Urzd walki z lichw. Rada
Ministrów miaa ustali organizacj Okrgowych Urzdów walki

z lichw w siedzibach sdów okrgowych. Organizacja tych urz-
dów nie zostaa w caoci przeprowadzona. Rozporzdzeniem
Rady Ministrów") wykonywanie rozporzdze w zakresie apro-

wizacji i zapobiegania zwyce cen R. M. lub M. A., wydawanie
orzecze karnych za niestosowanie si do tych rozporzdze i wy-
dawanie nakazów karnych za przestpstwa lichwy przekazane zo-

stao przez R. M. w myl ustawy wadzom administracyjnym I in-

stancji. Tylko na obszarze miast: Warszawy, odzi, Lublina, Lwo-
wa i Krakowa dziaaj nadal istniejce urzdy walki z lichw. Od
orzecze karnych przysuguje odwoanie do Gównego urzdu walki

z lichw (ostatnia instancja). Przeciwko nakazom karnym przy-

suguje sprzeciw i spraw wówczas rozstrzyga sd. Rozporz-.
dzenie to nie dotyczyo dzielnicy pruskiej. Miao ono obowizy-
wa tylko do koca 1921 r. Rozp. wszake, zakazujce pdzenia
spirytusu ze zboa4

) przeduyo je do 1. 7. 22.

Na mocy tej samej ustawy Rada Ministrów powoaa do y-
cia powiatowe komisje dla badania cen i zysków (równie przy
istniejcych okr. urzdach walki z lichw) i wojewódzkie komisje).

Komisje powiatowe oznacza maj ceny taryfowe i wytyczne, wy-
dawa opinje o cennikach i kalkulacjach cen, wydawa opinje dla

sdów i wadz administracyjnych.

Komisje wojewódzkie przeprowadzaj w interesie ogólnym
na terenie województwa poprawki w uchwaach k. powiatowych.
Przewodniczcy k. powiatowej winien zawiesi uchwa, sprzeczn
z ustawami i rozporzdzeniami lub zdaniem jego oczywicie szko-

dliw. Wówczas decyduje k. wojewódzka. Analogiczne prawo- po-

siada przewodniczcy k. wojewódzkiej. Decyzj w tym wypadku
wydaje M. S. W. Do k. powiatowych wchodz przedstawiciele

wielkiej wasnoci i drobnej wasnoci (wybrani przez sejmik wzgl.

rad powiatow), przedstawiciel wielkiego przemysu i handlu (wy-
brany w Król. Kongr. przez Centralny Zwizek przemysu i handlu,

w Galicji przez izby handlowe i przemysowe), po przedstawicielu

drobnego przemysu i handlu (wybranym przez zwizki zawodowe),
2 przedst. miast z poród spoywców (wybranych przez rady miej-

skie), 4 przedst. spoywców (wybranych przez spódzielnie spoyw-
cze). Analogicznie tworzone s kom. wojewódzkie. Przewodniczy
starosta lub jego zastpca. Czonków obowizuje zachowanie
w tajemnicy otrzymanych wiadomoci. Posiedzenia kom. odby-
waj si z reguy co miesic. Uchway kom. winny by natych-

miast ogoszone. Powiatowe wadze administracyjne winny do-

starczy kom. potrzebnych informacyj i materiaów. Wojewoda
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moe na wniosek starosty rozwiza komisj i powoa now, sta-

rosta moe wówczas wykluczy czonka komisji rozwizanej.

I to rozporzdzenie nie dotyczy b. dzielnicy pruskiej, gdy
ust. o zwalczaniu lichwy wojennej nie zostaa ma ni w caoci roz-

cignita. Natomiast Rada Ministrów rozcigna na b. zabór pruski

moc obowizujc art. 2 tej uslawy, (upowanienie R. M. do wyda-
wania rozporzdze w sprawie zaopatrzenia ludnoci w przedmioty
powszechnego uytku, zapobiegania zwyce cen, wyrobu, obrotu

i konsumcji tych przedmiotów oraz ustalenia wysokoci cen) i art. 4

(nakadanie kar w drodze administracyjnej za niestosowanie si do
tych rozporzdze.)

7

) Równie rozcignite zostay na t dziel-

nic przepisy ustawy, karzce za potajemne bez zezwolenia wadz
i w celach zysku pozbywanie lub dostarczanie zagranic przedmio-
tów powszedniego uytku

8

). Urzd Walki z lichw i spekulacj
dla b. dzielnicy pruskiej przeszed z dn. 1. 10. 1921 w stan likwi-

dacji. Zadania urzdu, o ile chodzi o czynnoci policyjno-ledcze,

obja policja pastwowa, pozostae sdy zwyczajne i urzdy pro-

kuratorskie
8

)

10

).

B. Wasiutyski (Pozna).

3. Prawo skarbowe
(od 1 stycznia do 31 grudnia 1921.)

W zeszycie drugim „Ruchu" za r. 1921 (str. 352—364) przed-

stawiem w ogólnych rysach rozwój polskiego prawa skarbowego
w latach 1918, 1919 i 1920, obejmujc przegldem take i pierwszy
kwarta r. 1921. Ze wzgldu na objcie tak dugiego, a obfitego

w reformy okresu, przegld ten musia by do ogólny, podany
za przy nim spis zawiera tylko ustawy oraz waniejsze rozpo-

rzdzenia. Przechodzc obecnie po tym wstpnym przegldzie do
regularnych corocznych sprawozda, obejmuj niniejszem ju spis

wszystkich ustaw i rozporzdze, pomieszczonych w Dzienniku

Ustaw i wchodz bardziej w szczegóy. Okresem sprawozdaw-
czym jest rok kalendarzowy 1921 (obejmuje zatem dla penoci
ponownie i pierwszy kwarta r. 1921), a cilej biorc materja, za-

warty w roczniku Dziennika Ustaw za r. 1921 (nr. 1— 108), cho-

ciaby data wydania czy uchwalenia ustawy wzgldnie rozpo-

rzdzenia sigaa jeszcze roku 1920. Nie obejmuje natomiast

uchwalonych i wydanych w r. 1921, jelj zostay wydrukowane
ju w numerach D. U. za r. 1922. Wyjtek jedyny czyni dla usta-

wy o daninie pastwowej, o podatku przemysowym i o zasileniu

funduszów miejskich, ze wzgldu bowiem na czasowe tylko i ogra-

niczone znaczenie, albo te obowizywanie wstecz od 1. 1. 1921,

naleao je uwzgldni w niniejszym przegldzie. Omawiajc po-

szczególne dziay prawodawstwa, umieszczam wszdzie w nawia-
sach odnoniki, które powouj ustawy i rozporzdzenia, oznaczo-
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ne t sam liczb w spisie ustaw i rozp., wydrukowanym petitem
przed danym dziaem.

A. Podatki bezporednie.
t) Rozp. M. S. z 10. XII. 1920 Dz. Ust. N. 1 p. 1 w przedmiocie

wykonania ustawy z 6. VII. 1920 o ujednostajnieniu na obszarze b. za-
boru rosyjskiego ustaw i rozporzdze o podatku przemysowym. 2) R.
M. S. z 10. XII. 1920 Dz. U. N. 3 p. 14 w przedmiocie ustalenia gównych
i pobocznych linij kolejowych do celów wymiaru podatku przemyso-
wego na obszarze b. zab. ros. 3) Obwieszczenie M. S. z 24. I. 1921 N. 14

p. 87 w sprawie sprostowania omyki w rozporz. M. S. z 10. X. 1920
o ujedn. pod. gr. i pod. 4) Obwieszczenie M. S. z 21. II. 1921 N. 23
p. 135 w sprawie sprostowania omyki w rozp. z 10. XII. 1920 w sprawie
pod. przem. 5) R. M. S. w porozum, z M. Dz. Pr. z 8. III. 1921 N. 33
p. 199 w przedmiocie wykonania ustawy o pod. od kapitaów i rent.

6) R. Rady Min. z 23. III. 1921 N. 35 p. 206 o rozcigniciu na ziemie,
objte traktatem ryskim, ustaw o podatku dochodowym i majtkowym,
od kapitaów i rent, i przemysowym zasadniczym oraz o uchyleniu tame
pastw, pod. od widowisk. 7) U. z 17. VI. 1921 N. 59 p. 372 o poborze
na rzecz skarbu pastwa dodatku do podatków gruntowego, podymnego,
domowo-klasowego i budynkowego oraz o unormowaniu poboru pod.
gruntowego na obszarze woj. wschodnich. 8) U. z 7. VII. 1921 N. 64 p.

399 w prz. upowanienia Rady M. do zmiany niektórych przepisów,
dotyczcych ustaw o pod. dochodowym, przemysowym i od domo-
krnego handlu, obowizujcych na obszarze b. dz. pruskiej. 9) R. M.
S. z 31. X. 1921 N. 101 p. 728 w prz. poboru ma rzecz skarbu pastwa
dodatku od podatków gruntowego, podymnego, domowo-klasowego i bu-
dynkowego.

10) Rozp. M. S. z 12. II. 1921 Dz. U. N.. 21 p. 117 w sprawie prze-
sunicia na obszarze b. zab. au^tr. terminów, wyznaczonych w art. 45—48
i 50 ustawy o pod. dochodowym. 11) U. z 20. Y. 1921 N. 47 p. 287
o tymczasowym poborze pastwowego podatku dochodowego. 12) R.
M. S. z 14. V. 1921 N. 48 p. 298 w przedmiocie prziepisów wykonawczych
do ustawy o podatku dochodowym i majtkowym. 13) R. M. S. z 7. VI.
1921 N. 53 p. 340 o przesuniciu terminów, wyznaczanych w ustawie
o pod. dochodowym. 14) U. z 14. VI. 1921' N. 54 p. 341 w przedm.
unormowania podstaw wymiaru pastw, pod. dochodowego i majtko-
wego na r. pod. 1921. 15) R. M. S. z 30. VII. N. 75 p. 517 w przedni,

komisyj szacunkowych dla pod. doch. na obszarze b. zab. austr. 16) R.
M. S. z 26. VII. 1921 N. 87 p. 638 celem wykon, ustawy z 14. VI. 1921

w prz. unormowania podstaw wymiaru pastw, pod. dochodoweg©
i majtkowego na r. 1021. 17) R. M. S. z 30. XI. 1021 N. 103 p. 745
w przedm. zastosowania postanowie o pastw, pod. doch. do osób
prawnych.

18) Rozp. wyk. z 24. I. 1921 Dz. U. N„ 14 p. 86 do ust. z 26. Xl. 1920
w przedmiocie czciowej zmiany rozp. Rady Obrony Pastwa z 25. VIII
1920 o jednorazowej daninie na potrzeby wojska. 19) R. M. S. z u. III.

1921 N. 31 p. 187 w przedmiocie ograniczenia mocy obowizujcej rozp.

z 1. >.. V. 1920 o rozcigniciu ,na obszarze b. zab. ros. dziaania dekretu
o przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych z 5. II. 191')

na zyski wzgl. dochody, osignite w latach 1919 i 1920.

W ckigu r. 1920 zostaa przeprowadzona przez min. Grab-
skiego reforma podatków czstkowo-dochodowyeli, polegajca na
ujednostajnieniu ich na obszarze b. Kongresówki przy powrocie
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w duej czci do ich fomi rosyjskich, na przemianie niektórych

z nich w zaborach rosyjskim i austriackim na procentowe, na

podniesieniu obcienia i wyrównaniu go we wszystkich dzielni-

cach oraz na wprowadzeniu nowego, takiego samego w caem
pastwie, procentowego podatku od kapitaów i rent. Wykonaniu
tej reformy powicono w r. 1921 jeszcze szereg rozporzdze (1,

2, 3, 4), w szczególnoci wprowadzono podatek od kapitaów i rent

w b. dzielnicy pruskiej ju na rok 1921 (5). Reforma ta jednak

pozostawia niektóre podatki (gruntowy i budynkowy wiejski oraz

patenty) w formie czysto przychodowej o staym wymiarze. Wo-
bec tego ze spadkiem waluty musiano przystpi do podwy-
szenia ich stawek. Uczyniono to w stosunku do podatków wiej-

skich (7, 9) ju na r. 1921 w sposób, miieznoszcy odrbnoci usta-

wodawstwa trzech dzielnic.

Mianowicie na obszarze b. Kongresówki wprowadzono pa-
stwowy 900%-wy dodatek do stawek podatku gruntowego, gów-
nego i dodatkowego, tak dworskiego, jak wociaskiego i od
osad, ustalonych przez ustaw z 14. VII. 1920 Dz. U. N. 71 p. 477,

jak rówinie taki dodatek do ustalonych przez te ustaw stawek
podymnego gównego i dodatkowego, dworskiego, wociaskiego
i od osad. Wskutek tego przecitne obcienie 1 mg. nwp. na rzecz

pastwa wynosi 87 Mp. podatku gruntowego — wobec 8,70 Mp.
w r. 1920, a 62 fen. w r. 1913. Podymne za w ten sposób jest

wysze 60—80 razy, ni w r. 1913.

Na obszarze b. dzielnicy austriackiej wprowadzono takie
same dodatki do stawek podatku gruntowego i domowo-klaso-
wego, ustalonych ustaw z 16. VII. 1920 Dz. U. N. 61 p. 389.

Obcienie podatkiem jest tu wic przecitnie 86,60 Mp. z 1 mg,
austr., wynoszc 3500% czystej intraty katastralnej wobec 19,3%
w r. 1913. Podatek za domowo-klasowy wynosi tu 60—100 razy
wicej, ni w r. 1913.

W b. dzielnicy pruskiej podatki gruntowy i budynkowy nie

byy ju pobierane od r. 1895 przez pastwo, lecz przez samorzd.
Pozostawiono jednak wówczas w mocy te podatki, zreformowaw-
szy je tylko i zawiesiwszy ich pobieranie na rzecz pastwa usta-w z 14. VI. 1893 P. G. S. str. 119, oraz uregulowawszy pobieranie

dodatków do ich nieciganego wymiaru pastwowego przez sa-

morzd ustaw z dn. 14. VII. 1893 P. G. S. str. 152 (cf. moje Prawo
Skarbowe Rzpltej Polskiej, Pozna 1920, T. I str. 113 seq.). Otó
ten teoretyczny wymiar pastwowy, pomnoony odnonie do po-

datku gruntowego przez 200, a odnonie do podatku budynkowego
w gminach wiejskich przez 175, pobierany jest obecnie ma rzecz

pastwa jako dodatek pastwowy. Daje to obcienie przecitne
podatkiem gruntowym na 1 ha. opodatkowanej ziemi w kwocie
156 Mp., czyli okoo 87,36 Mp. na 1 mg. nwp. Podatek za budy-
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kowy wynosi 700% teoretycznej „wartoci uytkowej", szacowa-
nej wedug ustawy. Podatki te pobieraj na rzecz pastwa wadze
samorzdowe za wynagrodzeniem W wysokoci 2%, przy pobie-

raniu ich na rzecz swoj. Cz pewn z nich moe Rada Mini-

strów przekaza tym zwizkom samorzdowym na obszarze b.

dzieln. pr., które dotychczas pobieray dodatki do pod. dochodo-
wego. Stoi to w zwizku z wyczeniem polskiego pod. dochodo-
wego od dodatków komunalnych, co po wprowadzeniu go do b.

dzieln. pr. grozioby katastrof dla finansów samorzdu, utrzy-

mujcych si gównie temi dodatkami. Dodatek pastwowy do
podatku gruntowego opacaj take grunta, wolne od opaty komu-
nalnego pod. grunt, na mocy ustawy o daninach komunalnych.
Wolne od podatku s grunta pastwowe i przeznaczone dla celów
publicznych lub uytecznoci publicznej, choby podlegay pod.

komunalnemu. Tam, gdzie wprowadzono specjalne podatki grun-

towe gminne lub powiatowe od obszarów dworskich, dodatek pa-
stwowy oblicza si od nich a do wysokoci dwustokrotnego teo-

retycznego zasadniczego wymiaru pastwowego.

Na nowoprzyczone traktatem ryskim ziemie rozcignito
ustawy o pod. od kapitau i rent oraz o pod. przemysowym, obo-

wizujce na obszarze b. Kongresówki, znoszc zaprowadzony tam
przez Zarzd Ziern Wschodnich pastwowy podatek od widowisk.
Pierwsza obowizuje tam od 1/4. 1921, a druga w czci swej ty-

czcej si pod. zasadniczego od 1/1. 1921 (6), przyczem zaprowa-
dzono nowy podzia miejscowoci na klasy. Podatek przemy-
sowy dodatkowy nie zosta tam na razie zmieniony, póniej za
wprowadzono co do niego z moc od 1/1. 1921 przepisy nowej, ogól-

nopolskiej ustawy, o której niej. Obowizuje tu nadal ustawa rosyj-

ska o pod. od nieruchomoci miejskich tak, jak w Kongresówce, a bu-

dynki wiejskie zgodnie z ustawodawstwem rosyjskiem pozostaj tu

nieoboone specjalnym podatkiem. Co s' za tyczy podatku grun-

towego, to Sejm upowani Rad Ministrów (7) do okrelenia na

tych ziemiach i w t. zw. okrgu biaostockim z wanoci od 1/1.

1920 wysoko sum podatku, ciganego dalej wedug rosyjskiej

ustawy, innej ni w Kongresówce, z tern tylko zastrzeeniem, by
wysoko podatku nie przekraczaa normy, obowizujcej w od-

nonych latach w ssiednich powiatacli b. Kongresówki. Upowa-
ni te Rad Min. do ustanowienia odpowiednich organów dla re-

partycii wyznaczonych na tej podstawie przez Min. Sk. kontyn-

gentów powiatowych na poszczególne grunta uytkowe i lasy.

Odnone jednak rozporzdzenia Rady Min. jeszcze dotychczas nie

zly. Jak wic widzimy, w zakresie podatków czastkowo-
dochodowych unifikacja ziem wschodnich nawet z b. Kongre-
sówka jest dotychczas tylko czciowa.
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Unifikacja przepisów b. dzielnicy pruskiej w tej dziedzinie

poza omówionemi ju sprawami o tyle tylko postpia, e Sejm
(8) upowani Rad Min. do zrównania stawek podatkowych na

czas od 1/4. 1921 a do wprowadzenia ogólno-pastwowych ustaw
w zakresie podatków przemysowego i domokrnego ze staw-

kami analogicznych podatków, obowizujcych w innych dziel-

nicach Rzpltej tak, aby obcienie niemi wraz z dodatkami na

rzecz samorzdu byo w caem pastwie równe. Odnone jednak

rozporzdzenie Rady Min. dotychczas nie wyszo i stao si ju
obecnie bezprzedmiotowe.

Na czas bowiem od 1/1. 1922, a jeli chodzi o dodatkowy po-

datek w b. zaborze rosyjskim od 1/1. 1921, rozcignito pastwo-
wy podatek przemysowy wedug ustawy z 6/7. 1920 na ca
Rzplt (ustawa z 17/12 1921 Dz. U. ex 1922 N. 2 p. 7). Prze-
prowadzono jednak now klasyfikacj miejscowoci caego pa-
stwa dla zasadniczego podatku przem. patentowego, a stop prze-

licze kwot pieninych, wymienionych w rosyjskiej ustawie, usta-

lono na 100 Mp. za 1 rb. Zasadniczy podatek jest pobierany w for-

mie patentów, których stawki znacznie podwyszono, przecitnie
dziesiciokrotnie, na kwoty 300—250 000 Mp. Podatek procentowy
od zysków dla przedsibiorstw prywatnych i zawodów wolnych
(dodatkowy) ustalono na 1—9%, zmieniajc granice odnonych
klas podatkowców. Przedsibiorstwa sprawozdawcze pac po-

datek przem. zasadniczy patentowy lecz zaliczalny na poczet pod.

dodatkowego kapitaowego w wysokoci 0,5% od kapitau zakado-
wego, oraz pod. dodatkowy procentowy od zysku w wysokoci
3,75%—12% i ponadto 0,5% od zysku ponad 20% (stopa ta, zniona
przez § 159 ust. z 16/7. 1920 o pod. doch., stosuje si od 1/1. 1922).

Zmieniono przytem nieco przepisy o potrceniach od zysku, a uwol-
niono od podatku kwoty, wypacane przez spódzielnie czonkom
tytuem ristornów, t. j. zwrotów towarowych, do wysokoci 10%
zysku brutto. Podatek ten jest wolny od dodatków na rzecz gmin
miejskich od chwili wejcia w ycie ustawy o zasileniu funduszów
miejskich, ..a na rzecz gminnych i powiatowych cia samorzdo-
wych dodatki (tylko do pod. zasadniczego) nie mog przekracza
dla przedsibiorstw, zajmujcych si wyszynkiem, 200%, dla innych
przedsibiorstw handlowych i handlu jarmarcznego —100%, dla

przedsibiorstw przemysowych, eglugowych i osobistych zaj
przemysowych —75%; na rzecz izb handlowych, szkó i innych
publ. zw. niepastwowych dodatek nie moe przekracza 25%
zasadniczego podatku. Wreszcie podniesiono znacznie przewidzia-
ne w dawnej ustawie kary. W ten sposób podatek ten zastpi
w b. dzielnicy austr. pod. zarobkowy, a w pruskiej — komunalny pod.
przemysowy, od skadów wdrownych i kupieckich oraz od han-
dlu domokrnego.
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Drug zasadnicz zmian w systemie podatków przychodo-
wych wprowadzia ustawa z 17. XII. 1921 Dz. U. ex 1922 N. 2 p.

6 o zasileniu funduszów miejskich. Mianowicie w b. zaborze ro-

syjskim i austriackim miasta otrzymuj 30% (Warszawa 50%)
wpywów z danej miejscowoci z podatku dochodowego. Dalej

do koca r. 1923 moj one prawo pobiera podatek od obrotu.

Podlegaj mu przedsibiorstwa i zajcia zawodowe, które podle-

gaj pastwowemu pod. przemysowemu procentowemu od zysku.

Wynosi on nie wyej 0,2%. Na jego poczet moe by pobrane
100% opaty patentowej pastwowej. Natomiast wszelkie inne

przedsibiorstwa i zajcia zawodowe i zarobkowe, które podle-

gaj tylko pastw, zasadniczemu pod. przemysowemu, opaca maj
dodatki do niego na rzecz miast, nie wyej 50% wymiaru pastwo-
wego. W b. zaborze austr. do czasu wprowadzenia w ycie usta-

wy o pod. przemysowym podatkowi od obrotu na rzecz miast

podlegaj patnicy pod. zarobkowego.

W dalszym cigu ustawa ta na czas do koca 1923 r. znosi

w nrastach b. zaboru austriackiego podatek domowo-czynszowy
i dwnowo-klasowy (wprowadza te w gminach wiejskich podatek do-
niowo-klasowy zamiast 'pobieranego tam w pewnych wypadkach
domowo-czynszowego) i zaprowadza na ich miejsce obowizujcy
w b. zaborze rosyjskim podatek od nieruchomoci miejskicn. Za-
trzymuje ona jedynie 5% pod. od nowych budowli (ustawy z 1880

i 1882 r.), cho podatnik zamiast niego moe da pacenia podat-

ku od nieruchomoci miejskich. Równoczenie na tene czas od-

biera pastwu pobieranie tego podatku i oddaje go miastom w obu
zaborach, wprowadzajc pewne drobne zmiany do obowizujcej
ustawy. Wysoko podatku uchwala reprezentacja miejska. Nie

moe on by niszy od 15%, a wyszy od 30% przecitnego podat-

kowego dochodu netto z nieruchomoci.

Wreszcie w miastach b. zaboru austriackiego i miejscowo-
ciach b. zaboru rosyjskiego, gdzie taki podatek przed kocem
1919 r. obowizywa, dozwolone jest wprowadzenie za zezwole-
niem Ministerstwa Spr. Wewn. i Skarbu podatku gminnego od
lokali (mieszkaniowego) wedug dawnej ustawy rosyjskiej. Po-
datkowi jednak nie podlegaj witynie, lokale, zajmowane przez

instytucje naukowe, owiatowe, dobroczynne, cudzoziemskich przed-

stawicieli dyplomatycznych itd. oraz domy mowowybudowane,
nadbudowane lub odbudowane po 1/1. 1919, przez lat dziesi.
Podatek jest cigany przez wacicieli realnoci' wraz z komor-
nern, za co otrzymuj 5% od sum wniesionych do kas miejskich.

Wysoko podatku okrela reprezentacja miejska, nie moe on

jednak by niszy od 25% komornego, póki obowizuje ustawa
o ochronie lokatorów.
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Ustawa ta caa obowizuje wstecz od 1/1. 1921 i moe by
rozcignita na b. dzielnic prusk.

Co si tyczy pastwowego podatku ogólnodochodowego i ma-
jtkowego, to wyej przytoczona (8) ustawa o upowanieniu Rady
M. do poczynienia zmian w przepisach podatkowych tyczy si take
i jego w odniesieniu do b. dzielnicy pruskiej, gdy dotychczas nowa
polska ustawa z 1920 r. tu jeszcze nie obowizuje. Rozcignito
natomiast jej moc na ziemie wschodnie (6), a to podatku od tantjem

i od dochodu osób fizycznych i spadków wakujcych od 1/1.1920,

a pod. majtkowego od 1/1. 1921. Podatek dochodowy od osób
prawnych (17) obowizuje od 1/1. 1922 w caej Polsce prócz b.

dzielnicy pruskiej, -z któr to chwil odpada w b. dzielnicy au-

strjackiej dodatek wojenny od zyskownoci przedsibiorstw przy
podatku zarobkowym (rozp. ces. z 28. VIII. 1916 Dz. U. P. L. 280)

oraz zniony zostaje w b. zaborze rosyjskim dodatkowy podatek
procentowy przemysowy od towarzystw sprawozdawczych zgod-
nie z ustaw o pod. doch. z 1920 r. Natomiast ustawa o daninie

pastwowej (z 16. XII. 1921 Dz. U. N. 1 ex 1922 p. 1) zawiesia, po-
czwszy od 1/1. 1921, pobór pod. majtkowego z polskiej ustawy
z 1920 r. (wi/c nie w b. dzielnicy pruskiej, gdy ta ustawa tam
jeszcze nie obowizuje; dlaczego?) a do czasu, który okreli
Minister Skarbu w drodze rozporzdzenia.

Poniewa wymiar pod. dochodowego przez komisje z wiel-

kiem opónieniem postpowa, zarzdzono jego pobór, poza pobie-

ranym w drodze potrcenia, za lata 1920 i 1921 przez wadze skar-

bowe I instancji tymczasowo (11) na podstawie samych wniesio-
nych zezna podatników, a w razie braku tyche, mimo upywu
terminu, na podstawie orzeczenia rzeczoznawców, wyznaczonych
z grona podatników tej samej lub podobnej gazi gospodarczej.
Niewpacone do 30 dni wymiary podlegaj egzekucji i pac 2%
zwoki miesicznie. Zapacona w ten sposób kwota zalicza si
na poczet definitywnego wymiaru. Minister Skarbu ma prawo ten

sposób postpowania zastosowa i do wymiaru za r. 1922. Pod-
stawy wymiaru podatku dochodowego (i majtkowego, co si stao
nieaktualnem) zostay na r. 1921 nieco zmienione (14, 16). Miano-
wicie minimum egzystencji dla osób fizycznych podwyszono na
8 000— 14 000 mp. zalenie od klasy miejscowoci. Podatek od
dochodów z uposae subowych, emerytur i wynagrodze za
najemn prac wymierza si od 7M rzeczywistego dochodu przy
dochodzie do 40 000, od 710 przy dochodzie 40 000—100 000, a %
dopiero przy dochodzie ponad 100 000 mp. Wysoko potraco-
nych w myl ustawy z 1920 r. opat i premij podwyszono o 100%.
Podwyszono granice dochodów, przy których dopuszczalne s
zniki podatku, na 24, 45 i 50 tysicy mp. Dla osób prawnych
minimum egzystencji 2 500 mp. i potrcenia od dochodu 4% ka-
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pitau zakadowego pozostay bez zmiany. Pozatem kilka roz-

porzdze (10, 13, 15) zmienio chwilowo niektóre terminy i drobne

przepisy ustaw pod. Wydano te rozporzdzenie wykonawcze
(12) do ustawy z 1920 r.

Z dziedziny podatków niestaych o konstrukcji dochodowej
naley przedewszystkiem zanotowa, e jednorazowa danina w na-

turaljach na potrzeby wojska, wprowadzona podczas najazdu bol-

szewickiego rozporzdzeniem Rady Obrony Pastwa z 25/8. 1920,

zostaa ostatecznie zlikwidowana (18) przez dopuszczenie zapaty
równowartoci pieninej przez gminy. Podatek od zysków wo-
jennych zosta ograniczony w b. zab. ros. (19) tylko do nadwy-
ek dochodów za r. 1919. e za Minister Skarbu nie skorzysta
z penomocnictwa do rozszerzenia analogicznego podatku w b. zab.

austr. na nadwyki dochodów poza r. 1919, a w b. dzielnicy prus-

kiej na r. 1920 równie taki podatek nie obowizywa, mona prze-

to ju mówi o zlikwidowaniu tego podatku w Polsce. Jednak
w b. dzielnicy pruskiej pozosta jeszcze w mocy zbudowany na
analogicznych zasadach t. zw. podatek od przyrostu majtku cz.

od wasnoci (Besitzsteuer), stanowic nadwyk obcienia tej

dzielnicy ponad ihne (dlaczego?).

Zwikszajcy si niedobór budetowy wymaga jednak ob-

mylenia rodków dla pokrycia go. Konieczny by jaki jednora-

zowy wikszy wysiek. Do tego celu miaa suy poyczka przy-

musowa, zaprojektowana przez ministra Grabskiego (ustawa z 16.

VII. 1920 Dz. U. N. 67 p. 455 i z 28. X. 1920 Dz. U. N. 105 p. 692),

skonstruowana jako obcienie obywateli w stosunku do ich ogól-

nego dochodu. Dugo czekaa ona na wprowadzenie w ycie
i dopiero odchodzc ze swego stanowiska min. Steczkowski wy-
da rozporzdzenia wykonawcze do niej. Nastpca jednak jego,

min. Michalski, owiadczy si przeciw niej i zamiast niej przepro-

wadzi nadzwyczajn danin pastwow (ustawa z 16. XII. 1921

Dz. U. ex 1922 N.l p. 1 i rozp. wyk. z 31. XII. 1921 Dz. U. ex 1922

N. 1 p. 4). Celem jej „przywrócenie równowagi budetowej tudzie
stworzenie podstawy dla banku biletowego". Wtpi jednak na-

ley, czy ten cel speni, gdy wydajno jej ustalono zaledwie
na 80 miljardów mp. Wobec za tego, e równoczenie zniesiono

podatek majtkowy i chwilowo ma si zwolni tempo poboru po-

datku ogólnodochodowego oraz wobec tego, e danina posiada

charakter pewnej wielokrotnoci podatków czstkowo-dochodo-
wycli lub te ma by pobierana na podstawie znamion zewntrz-
nych, atwo ustali si dajcych i ma by cignita szybko, naj-

dalej w cigu 4 pierwszych miesicy r. 1922, — bdzie to poprostu
silniejsze jednorazowe zasilenie skarbu, o uatwionym wymiarze
i poborze, pozwalajce mu nie czeka na opóniajce si wpywy
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z podatków bezporednich i pokry niem cz wydatków roku
1922 bez uciekania si do kredytu emisyjnego w P. K. K. P.

Jak wspomnielimy, danina jest wielokrotnoci istniejcych

podatków czstkowodochodowych, wymierzonych za r. 1920. Po-
nosz j te patnicy tych podatków za wyjtkiem pastwa i ozna-

czonych w ustawie tetytucyj dobra publicznego, inwalidów etc
Wynosi ona w b. dzielnicy rosyjskiej 360—450-krotno podatku
gruntowego gównego (wedug ustawy z 14: 7. 1920), zalenie od
wielkoci normalnej stawki podatkowej, 60-krotno podymnego
z osad dla mieszkaców tyche, posiadajcych gruntu niej 3 mor-
gów, 100-krotno pod. od nieruchomoci miejskich, 5—150-krot-

no podatku przemysowego zasadniczego patentowego (wedug
ust. z 1920 r.). W b. dzielnicy austrjackiej wynosi ona 225—280-

krotno pod. gruntowego (z ust. z 16. 7. 1920), 20—30-krotno
pod. domowo-czynszowego, 60-krotno pod. domowo-klasowego,
paconego w miejscowociach o charakterze miejskim, 40-krotno
pod. zarobkowego powszechnego wraz z pastw, dod. wojennym.
W b. dzielnicy pruskiej wynosi ona 4 200—5 200-krotno ideal-

nego pod. pastwowego gruntowego, 100-krotno takiego podat-
ku budynkowego, 400—5 000-krotno takiego pod. procederowe-
go, 500-krotno pod. od handlu domokrnego. Dzierawcy rolni

pac 20—50% podatku przypadajcego na waciciela ziemi. Dla
woj. wschodnich ustalono specjalne stawki dla patników pod. grun-
towego. Pominici tu wic tylko zostali patnicy podatku od ka-
pitaów i rent, s bowiem w przewanej czci dotknici dwoma
(dywidendy i odsetki od depozytów) jeszcze dalszemi rodzajami
daniny. Mianowicie towarzystwa sprawozdawcze pac 10- 15%
od kapitau zakadowego przy odpowiedniem przewalutowaniu
ich majtku w razie dawniejszego nabycia go. Wszystkie za
osoby, zajmujce jakiekolwiek lokale i mieszkania w miejscowo-
ciach o charakterze miejskim, pac dwukrotno komornego za
1921 r., a jeli w miejscowoci tej nie obowizuje ustawa o ochro-
nie lokatorów po 2 000 mp. od pokoju. Wolne zawody, nie obo-
one zas. pod. przemysowym, pac 20% dochodu za r. 1920. Spe-
cjalny podatek pac waciciele samochodów, mianowicie 10 000

—

1 000 000 mp. od samochodu, izalenie od jego rodzaju, a nadto oso-
by fizyczne i prawne, prowadzce kopalnie ropy, rafinerje i fabryki
olejów mineralnych; obie te kategorje pac ten dodatkowy poda-
tek z powodu presumowanej wyszej stopy dochodów.

Postpowanie wymiarowe ley w rkach wadz skarb. I inst.,

a przy osobach prawnych w rkach wadz II inst. Jest ono bar-
dzo sumaryczne, gdy si opiera na wysokoci ju paconych po-
datków lub atwych do uchwycenia znamion. ciganie powie-
rzone jest w duej mierze gminom wiejskim i miejskim pod odpo-
wiedzialnoci majtkow i za wynagrodzeniem 2%. Przewidzia-

23
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nych jest szereg ulg dla patników dotknitych klskami losowemi
lub zniszczonych przez wypadki wojenne, dla majcych bardzo-

mae mieszkania, dla bezrobotnych. Udzielanie ulg naley do ko-
misyj obywatelskich. Take i sama ustawa przy oznaczaniu sta-

wek daniny forytuje drobnych producentów, szczególniej rolników,,

stosujc w tym celu degresj.
Terminy patnoci daniny s ustalone krótkie. Jest ona pat-

na w markach polskich, obligacjach 5% dugoterm. poyczki pa-
stwowej z 1920 r. albo w walutach obcych wedug kursu, ustalo-

nego przez Min. Skarbu. Waciciele gruntów powyej 15 ha. i po-
siadacze ordynacyj maj prawo dla zapaty daniny sprzeda cz
swego majtku ziemskiego, potrzebn na zapat daniny, za po-
zwoleniem G. Urz. Ziem. zawodowym rolnikom za porednictwem
instytucyj, upowanionych przez G. Urzd Ziemski do parcelacji..

Jak widzimy z powyszego przegldu objcie wszystkich po-
datków bezporednich przez pastwo we wszystkich dzielnicach

ju nastpio. Stao si to jednak bezplanowo, na gruncie doryw-
czego, cigego, a czasowego przeksztacania starych ustaw przez
szereg zmian i uzupenie, które wytwarzaj czasem zupeny „gali-

matias" 'przepisów tembardziej, e redakcja ustaw w tym dziale

jest czsto niezwykle zagmatwana i niejasna. Musi to wywoywa
trudnoci w ciganiu podatków, szczególniej przez niewywiczony
nasz personel urzdniczy. Jeden podatek, od! nieruchomoci
miejskich, zosta oddany gminom miejskim w zupenoci,
wraz z pod. mieszkaniowym; pozatem w b. zab. ros. i austr.

pozostaj tu samorzdowi róne dodatki do pod. pastwowych
i udzia w pódl dochodowym (w miastach). Tego ostatniego nie ma
jeszcze samorzd w b. dzielnicy pruskiej, gdy tu jeszcze polska
ustawa o pod. doch. nie jest jeszcze wprowadzona.

B. Akcyzy i monopole skarbowe.
i) Us'.awa z 18. III. 1921 Dz. Ust. N. 35 p. 204 w "przedni, opaty

stemplowej od kart do gry. 2) R. M. S. z 8. III. 1921 N. 39 p. 238
w przedm. obrotu drodami midzy poszczególnemi obszarami Rzplitej

3) U. z 10. V. 1921 N. 41 p. 248 o regulowaniu podatków od spoycia,
zuycia wzgl. produkcji na obszarze Rzplitej Polskiej. 4) R. Rady M.
z 22. IV. 1921 N. 41 p. 251 w sprawie rozcignicia na ziemie, objte
traktatem ryskim, mocy obow. ustaw i przepisów o opodatkowaniu
wódki. 5) R. Rady M. z 30. V. 1921 N. 47 p. 289 w przedmiocie usta-

lenia tymczasowych opat od patentów na wyrób trunków, przetworów
wódczanych i spirytusowych oraz drody tudzie na sprzeda trunków
na obszarze b. zab. ros. 6) R. Rady M„ z 30. V. 1921 N. 50 p. 304
o podwyszeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapaek. 7) R. R. M.
z 30. V. 1921 N. 50 p. 305 w przedmiocie zmian przepisów o opodatko-
waniu piwa na obszarze b. zab ros. 8) R. R. M. z 30. V. 1921 N. 50-

p. 306 dtto na obszarze b. zab. austr. 9) R. R. M. z 30. V. 1921 N. 50

p. 307 w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drody praso-

wanych na obszarze b. zab. austr. i ros. 10) R. M. S. z 31. V. 1921.
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N. 53 p. 335 wyk. o opodatkowaniu drody prasowanych. 11) R. M. S.

z 31. V. 1921 N. 53 p. 336 wyk. o opodatkowaniu piwa na obszarze b.

zab. ros. 12) R. M. S. z 31. V. 1921 N. 53 p. 337 wyk. o opod. piwa na
obsz. b. zab. austr. 13) R. M. S. z 31. V. 1921 N. 53 p. 338 wyk. o akcyzie
od zapaek. 14) R. R. M. z 2. VI. 1921 N. 55 p. 342 w prz. rozcignicia
opaty stemplowej od kart do gry na ziemie, objte traktatem ryskim.
15) R. M. S. z 18. VI. 1921 N. 55 p. 347 w prz. ustalenia cen sprzedanych
spirytusu i wyrobów wódczanych oraz opat od nich na obszarach b. zab.

ros. i austr. 16) R. R. M. z 19. VII. 1921 N. 66 p. 428 w prz. uchylenia
w b. zab. austr., ustawy o opodatkowaniu misa i rzdowego pod. linio-

wego w miastach zamknitych. 17) R. M. S. z 6. VII. 1921 N. 67 p. 437
wyk. do ustawy o rozcigniciu opaty stemplowej od kart do gry na
woj. w.-chodnie 18) R. R. M. z 5. VIII. 1921 N. 69 p. 455 w prz. uchy-
lenia w b. zab. ros. postanowie ros. ust. akc. o opodatkowaniu miodu
|do picia. 19) R. M. S. i M. P. i H. z 14 IV. 1921 N. 36 p. 219 w prz.

zmian ceny ropy i przetworów naftowych. 20) R. M. S. i M. P. i H.
Iz* 7. VII. 1921 N. 65 p. 418 w prz. ustalenia cen przetworów naftowych.
21) R. M. S. z 16. IX. 1921 N. 77 p. 535 w prz. ustalenia cen sprzedanych
spirytusu i wyrobów wódcz. oraz opat od nich na obsz. b. zab. ros.

i austr. 22) R. M. P. i II. z 23 VIII. 1921 N. 81 p. 562 w prz. zawieszenia
stosowania przepisów, dotyczcych cen maksymalnych na przetwory
naftowe. 23) R. R. M. z 26. IX. 1921 N. 83 p. 584 w prz. zniesienia

monopolu handlu wzgl. sekwestru cukru i zaprowadzenia jednolitego po-
datku spoywczego od cukru na obszarze Rzplitej. 24) R. R. M. z 6. X.
1921 N. 84 p. 596 o zniesieniu akcyzy od gilz i bibuek papierosowych.
25) R. R. M. z 19. IX. 1921 N. 85 p. 610 w prz. zmian w opodatkowaniu
piwa na obszarze b. zab. ros. 26) R. R. M. z 19. IX. 1921 N. 85 p. 611

dtto na obsz. b. zab. ros. 27) R. R. M. z 14. X. 1921 N. 85 p. 615
o podwyszeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obsz.
b. dz. pruskiej. 28) R. M. S. i M. Dz. Pr. z 12. X. 1921 N. 85 p. 623
w prz. wykonania rozp. R. M. z 26. IX. 1921 o zniesieniu monopolu cukro-
wego. 29) R. R. M. z 14. X. 1921 N. 86 p. 628 w przedm. opodatkowania
spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzplitej Pol. 30) R. M. S.

z 27. IX. 1921 N. 87 p. 642 wyk. o opod. piwa na obsz. b. zab. ros. 31)
R. M. S. z 27. IX. 1921 N. 87 p. 643 dtto w b. zab. austr. 32) R. R. M'.

z 17. X. 1921 N. 89 p. 659 w sprawie rozcignicia na woj. wschodnie
mocy obow. ustaw i przepisów o opodatkowaniu wyrobów tytoniowych
obow. na obsz. b. Król. Pol. 33) R. R. M. z 10. XI. 1921 N. 92 p. 677
w prz. wstrzymania terminu wejcia w ycie rozp. R. M. z 14. X. 1921
o podw. pod. od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dz.

pruskiej. 34) R. R. M. z 14. XI. 1921 N. 95 p. 700 w przedm. ujednostaj-
nienia opodatkowania wina musujcego na obsz. Rzplitej Polskiej. 35)
R. M. S. z 28. X. 1921 N. 96 p. 705 w wyk. rozp. R. M. w prz. opodatko-
wania spirytusu i wyrobów wódczanych. 36) R. M. S. z 22. XI. 1921
N. 97 p. 709 o ujednostajnieniu opodatkowania drody na obsz. b. zab.

r*>s. i austr. 37) R. M. S. i M. Dz. Pr. z 24. XI. 1921 N. 98 p. 711 wyk.
rozp. R. Mi. w prz. ujednost. opodatk. wina musujcego. 38) R. R. M.
z 17. XI. 1921 . 100 p. 716 w sprawie podwyszenia pod. spoywczego
od oleju skalnego na obszarze Rzplitej. 39) R. R. M. z 24 XI. 1921

N. too p. 718 o podwyszeniu akcyzy od zapaek. 40) R. R. M. z 24. XI.
1921 N. 100 p. 719 o podwyszeniu i sposobie pobierania pod. od zapaek,
na obsz. b. dz. pruskiej. 41) R. M. Dz. Pr. z 19. XI. 1921 N. 102 p. 737
o uregulowaniu podatku od papierosów. 42) R. M. Dz. Pr. z 19. XI. 1921.

N. 102 p. 738 w prz. uregulowania podatku od tytoniu i wyrobów tytonio-
wych. 43) R. R. M. z 5. XII. 1921 N. 105 p. 764 w przedm. ujednostaj-
nienia opodatkowania wina na obszarze Rzplitej Polskiej. 44) R. M. S.
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7. 15. XII. 1921 N. 106 p. 780 w przedm. wykonania rozporzdze Rady
Min. o podwyszaniu akcyzy od zapaek. 45) R. R. M. z 22. XII 1921

N. 108 p. 787 o zniesieniu podatku od rodków do owietlenia na obsz.

b. dz. prusk. 46) R. R. M. z 22. XII. 1921 N. 108 p. 788 o zniesieniu

podatku od gilz (tutek) i bibuek papierosowych na obszarze b. dz. prusk.

.•17) R. M. S. i M. Spr. Wewn. z 1. XII. 1921 N. 108 p. 796 w przedm.
zmian w klasyfikacji miejscowoci odnonie do wysokoci opat od pa-
tentów akcyzowych. 48) R. M. S. z 21. IX. 1921 N. 80 p. 550 w przedm.
przeduenia terminu zgoszenia i zoenia kart do gry celem dodatkowego
opodatkowania na obszarze woj. wschodnich. 49) R. M. S. z 24. VI. I921

N. 59 p. 376 o obliczaniu strat, spowodowanych przez przechowywanie,
przewóz i oczyszczanie spirytusu na obsz. b. zab. rosyjskiego. 50) R. R- M.
z 19. IX. 1921 N. 85 p. 612 o zmianie niem. ustawy o opodatkowaniu piwa.

Na polu podatków porednich uczyniono wielki krok naprzód
w rozpatrywanym okresie w kierunku unifikacji ustawodawstwa.
Mianowicie specjaln ustaw (3) upowani Sejm Rad Ministrów,

by w okresie do 31. XII. 1921. uregulowaa te podatki w ten sposób,

by stawki zrównane zostay midzy dzielnicami i podwyszone do
procentowej swej wysokoci z lat 1910—1914, by dalej zostao
zunifikowane ustawodawstwo przez rozszerzenie ustaw jednych

dzielnic na drugie, zniesienie niektórych przepisów oraz odpowied-
nie podwyszenie grzywien i kar. Wydane na tej podstawie roz-

porzdzenia maj by przedoone w cigu 3 mie. sejmowi do za-

twierdzenia. Od tego czasu wyszo szereg rozporzdze R. M.,

które istniejce przepisy przeksztaciy w poszczególnych dziaach
w nastpujcy sposób.

Spirytus i wyroby wódczane. — Przedewszystkiem
rozszerzono ustawodawstwo wódczane b. Kongresówki (4) na wo-
jewództwa wschodnie. Ustalono te procent zaniku spirytusu, jego

ceny i opaty od niego (15, 21, 49) dla obszarów b. dzielnic austr-

jackiej i rosyjskiej, w miar deprecjacji pienidza. W padzierniku
jednak przeprowadzono zasadnicz unifikacyjn reform (29, 35).

Mianowicie dotychczas obowizujcy w b. Kongresówce ustawo-
wo, a w innych zaborach na mocy zarzdze z czasów wojny mo-
nopol handlu zawieszono we wszystkich dzielnicach na czas do
1/9. 1923 r., zatrzymujc jednak zakaz obrotów z zagranic, od-

stpstwa od którego dozwolone s tylko za zezwoleniem Minister-

stwa. Zatrzymano jednak i ujednostajniono kontrol M. S. nad
produkcj i obrotem wewntrznokrajowym. Mianowicie zakada-
nie nowych gorzelni nierolniczych i samoistnych rafineryj spiry-

tusu jest w zasadzie niedozwolone. Produkcja surowego spirytusu

moe by oddawana tylko koncesjonowanym wolnym skadom,
rafinerjom, zakadom denaturacyjnym lub octowniom. Z tych znów
rektyfikat moe by oddawany tylko koncesjonowanym likierniom

oraz na mocy specjalnych zezwole wadz skarb. II inst. na cele

lecznicze, do aptek, szpitali, octowni, zakadów denaturacyjnych
i przerabiajcych spirytus na cele techniczne. Likiernie mog od-
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dawa swe wyroby, obanderolowane (opaskami, odstpowanemi
przez skarb po cenie kosztów) i odpowiadajce przepisanym wa-
runkom, tylko koncesjonowanym miejscom sprzeday. Akqyza
jest patna przy wywozie spirytusu z zakadu produkujcego go
i wynosi od 1 litra stustopniowego alkoholu, wyrobionego w gorzel-

niach rolniczych i przerabiajcych owoce, 2.000 mp., a w gorzel-

niach przemysowych 2.100 mp. Akcyza od spirytusu przeznaczo-

nego nie na cele konsumcyjne wewntrz kraju, lecz na lecznicze,

techniczne lub na eksport, moe uzyska znik w drodze rozp. M. S.

Ustalono j obecnie na 10% dla szpitali publicznych i zakadów
naukowych, a na 20% dla celów technicznych. Od akcyzy jest wol-

ny spirytus dla octowni, do ogrzewania, opau, do silników i odliczo-

ny na zaniki. Wszystkie inne opaty zostay zniesione (denaturacyjne.

kontrolne, techniczne etc.) Utrzymane tylko zostay opaty pa-

tentowe w b. dzielnicy rosyjskiej od zakadów, produkujcych
i sprzedajcych trunki wyskokowe, a nawet podwyszone z po-

wodu deprecjacji waluty przy zmianie take rozdziau miejscowoci
na klasy, decydujce o wysokoci opaty patentowej (5, 47). Odpo-
wiadaj im czciowo w b. dzielnicy pruskiej podatek wyszynkowy
(Betriebssteuer), a w b. dzielnicy austriackiej podatek szynkarski.

Pozatem reszta przepisów odnonych ustaw (ros. o akcyzach, austr.

z 1888 i 1899 r., niem. z 1909 i 1918) pozostay bez zmiany. Pod-
wyszono tylko przewidziane w nich grzywny 10—50 krotnie.

Piwo. — Podatek spoywczy od wyrobu piwa zosta co do
ciaru zrównany w b. dzielnicach rosyjskiej i austriackiej przy ró-

wnoczesnem podwyszeniu stawek i pozostawieniu w mocy reszty

przepisów obowizujcych ustaw (7, 8, 11, 12, 25, 26, 30, 31). Od
listopada 1921 wynosi akcyza w b. dzielnicy rosyjskiej 1200 mp.
od kadych 16,38 kg. (pud) sodu, przeznaczonego do przeróbki na
piwo. Browary, przerabiajce do 2.000 pudów sodu rocznie, opa-
caj tylko 1000 mp. od 16,38 kg. sodu. Piwo sprowadzane z za-

granicy paci prócz ca 1000 mp. akcyzy od 1 hi., a z b. dzielnicy

pruskiej opat wyrównawcz 487.50 mp. od 1 hi. piwa, póki tam
akcyza wynosi tylko 12.50 mp. od 1 hi. W b. zaborze austriackim

akcyza wynosi dla browarów, przerabiajcych rocznie do 10,000

hi. brzeczki, po 115 mp. od 1 hi. brzeczki i 1 stopnia ekstraktu, dla

przerabiajych do 30.000 hi. — 117.50 mp., do 50.000 hi. — 120 mp.,

do 70.000 hi. — 122.50 mp., a ponad 70.000 hi. — 125 mp. od 1 hi.

brzeczki i stopniu ekstraktu. Eksporterzy piwa zagranic otrzy-

muj zwrot akcyzy po 625 mp. od 1 hi. piwa, a producenci eks-

portu po 125 mp. od kadego hi. i stopnia ekstraktu. Importowane
piwo z b. dzielnicy pruskiej paci 487.50 mp. od 1 hi., a z zagranicy
prócz ca po 125 mp. od kadego hektolitra piwa i stopnia eks-

traktu. W b. dzielnicy pruskiej (50) podniesiono podatek spoyw-
czy na 900 mp. od 1 hi. piwa przy produkcji do 10.000 hi. rocznie.
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a za dalsze 20.000 hi. po 950 mp., powyej za 50.000 hi. produkcji

po 1.000 mp. od 1 hi. Piwo t. zw. podwójne paci stawki podwójne,

a t. zw. mocne — poczwórne. Podatek od warek domowych pod-

niesiono na 270 mp. od 1 hi. Pozatem przepisy niemieckiej ustawy
z 26. 7. 1918 pozostay z maemi zmianami w mocy.

Miód. — Miód do picia by oboony akcyza od wyrobu
tylko w b. zaborze rosyjskim. Zostaa ona obecnie (18) zniesiona.

Pozostay tam tylko, jak i przy piwie, opaty akcyzowe patentowe

od produkcji i sprzeday miodu.

Wino. — Obowizujce dotychczas tylko w b. dzielnicy

pruskiej i austriackiej opodatkowanie wina zostao wprowadzone
w caej Polsce w ten sposób, e na wszystkie dzielnice (43) roz-

cignito moc odnonej ustawy niemieckiej z 1918 r. z pewnemi
zmianami. A zatem od 1/1 1922 wino, moszcz winny i podobne do
wina napoje, przeznaczone do spoycia wewntrz pastwa, opa-
caj podatek w wysokoci 20% swej wartoci sprzedanej. Obo-
wizanym do zapaty jest sprzedajcy konsumentowi, dobijajc po-

datek do ceny. Wino zagraniczne, sprowadzane przez konsumenta,

opaca podatek przy cleniu, pozatem podatek jest patny co mie-

sic na podstawie ksig towarowych kupca czy producenta oraz

deklaracyj.

Wino musujce byo dotychczas opodatkowane tylko

w b. dzielnicach austriackiej i pruskiej. Obecnie (34, 37) rozcig-

nito moc odnonej ustawy niemieckiej z 1918 r. na cay obszar

JRzpltej, podnoszc stawki na 400 mp. od kadej flaszki (425 do 850

ctm. kub.) wina musujcego, wyrobionego z wina owocowego, a na

800 mp. od flaszki takiego wina, wyrobionego z wina gronowego
i od podobnych do wina musujcego napojów. Uiszcza podatek

wytwórca przez naklejenie banderoli. Zapasy pozostaj pod kon-

trol urzdow.
Drode. — Opodatkowanie drody zostao zunifikowane

na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (2, 9, 10, 36).

Drode pynne piwne s wolne od podatku, natomiast wyrób
drody prasowanych podlega koncesji wadzy skarbowej i znaj-

duje si pod jej kontrol, opata za akcyzowa od nich, uiszczana

przez naklejanie banderoli przed puszczeniem w obieg, wynosi 20

mp. od 1 kg. Opat t równie ponosz drode, sprowadzane

z b. dzielnicy pruskiej lub z Zagranicy. Sprzeda jest dozwolona

tylko w cegiekach 100 gr. — 1 kg., odpowiednio opakowanych.

Natomiast w b. dzielnicy pruskiej podatek ten nadal nic istnieje,

pozatem, e gorzelnie wyrabiajce drode, pac wysz stawk
akcyzy od spirytusu, jako przemysowe.

Podatek spoywczy od misa i rzdowy
podatek linjowy, obowizujce w b. zaborze austriackim

na podstawie przestarzaych przepisów, zostay (16) zniesione od

1/1 1922.
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Cukier. — Od 1/10 1921 zniesione zostay wszystkie prze-

pisy, wprowadzajce monopol handlu, wzgldnie sekwestr cukru

(23, 28). W b. zaborze austriackim zniesiono podatek spoywczy
od cukru innego, poza buraczanym i trzcinowym. W b. dzielnicy

rosyjskiej przywrócono moc prawn przepisów rosyjskiej ustawy
-o akcyzie od cukru. We wszystkich dzielnicach ustanowiono je-

dnolity podatek spoywczy od cukru buraczanego i trzcinowego,

nierafinowanego, z wyjtkiem melasy, i rafinowanego, w wysokoci
20.000 mp. od 100 kg. netto. Utrzymano jednak zakaz wywozu
i przywozu cukru bez specjalnego pozwolenia M. S. Podwyszono
grzywny, przewidziane przez odnone trzy ustawodawstwa, pi-
'dziesiciokrotnie.

Tyto, cygara, papierosy, tabaka. — Obowi-
zujce w tej dziedzinie ustawodawstwo w b. Kongresówce
(zawieszony monopol) rozcignito (32) na woj. wschodnie. Poza-
tem przepisów tych, jak i obowizujcych w b. zaborze austriac-

kim (funkcjonujcy monopol produkcji i handlu), nie tykano, przy-

gotowywana jest bowiem ustawa o wprowadzeniu jednolitego mo-
nopolu w calem pastwie. Natomiast dla b. dzielnicy pruskiej Rada
Ministrów podniosa istniejce stawki akcyzowe (27), lecz

zaraz póniej wstrzymaa czciowo wejcie w ycie swego roz-

porzdzenia (33) i powierzya uregulowanie tej sprawy ministrowi

b. dzieln. pr., który to uczyni dwoma rozporzdzeniami (41, 42).

Ustanowiono zatem od 20/12 1921 ceny sprzedane poszczególnych
rodzajów papierosów, a podatek od nich w formie banderoli na 50%
ceny sprzedanej, utrzymujc pozatem przepisy niemieckiej ustawy
z 1909 i 1916 r. Podatek od plantacyj tytoniu niej 4 arów podnie-

siono na 30 mp. od 1 m. kw. Podatek spoywczy od krajowych
lici tytoniowych, gotowych do wyrobu, podniesiono na 300 mp.
od 1 kg. Wartociowy dodatek celny od lici tytoniowych i cygar,

sprowadzanych z zagranicy, podniesiono na 100% wartoci, lecz

wstrzymano wejcie w ycie tej stawki tak, e wynosi ona jeszcze

40%. Tyto krajany na papierosy oboono stawkami wedug
cen sprzedanych, obciajcemi go 50—100%. Zarazem podwy-
szono znacznie grzywny i kary.

Bib'uki paipie rasowe i tu tik i cz. gilziy zostay
uwolnione od akcyzy (24, 46) na obszarze caej Rzpltej.

Olej skalny (ropa, nafta, wyroby naftowe) byy opodat-
kowane w b. zaborach rosyjskim i austriackim, a obrót niemi zmo-
nopolizowany. Obecnie, poza eksportem zagranic, podlegajcym
kompetencji Min. P. i H., obrót nim uczyniono stopniowo wolnym
(19, 20, 22) wewntrz kraju i na caym obszarze Rzpltej nadano
moc obowizujc ustawie austrjackiej z 1882 r., podnoszc po-
datek spoywczy, patny przez rafinera, od oleju skalnego o gs-
toci do 870 stopni na 4.000 mp. od 100 kg. wagi netto.
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Zapaki. — Opodatkowanie ich zostao zunifikowane na-

przód na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriackiej (6, 13), a na-

stpnie podwyszone i zunifikowane w caej Rzpltej (39, 40, 44).

Wynosi ono od 1/1 1922 po 2 mp. od pudeka o 60 sztukach we
wszystkich fabrykach i jest uiszczane w formie banderoli, odst-
powanej po cenie kosztu przez skarb. Pozatem obowizuj da-

wniejsze ustawy. W b. zaborze austrjackim utrzymano opodatko-

wanie zapalniczek w podwyszonej wysokoci 50—300 mp. od
sztuki.

rodki do owietlania (arówki, palniki, siatki aro-
we) byy opodatkowane tylko na obszarze b. dzielnicy pruskiej, co.

obecnie (45) zniesiono.

Kartydo gry. — Ustawa z 6/7 1920, obowizujca w caej

Rzpltej, zostaa zmieniona (1) przez podwyszenie stempla od talii

na 60 mp., poczem j rozcignito i na wojew. wschodnie (14, 17.

48).

Jak wic widzimy, unifikacja podatkowa postpia w tym
dziale bardzo znacznie. Pozostay jednak nieujednolicone przepisy,

tyczce si opodatkowania wgla, które weszy z powrotem w y-
ciq z chwil zniesienia od 1/10 1921 monopolu obrotu i sekwestru

( w Kongresówce zniesiono 20% opat od produkcji na rzecz pa-
stwa i samorzdu) dalej sztucznych rodków sodz-
cych, wód mineralnych i sztucznych napojów im podob-
nych, s o 1 i, a wreszcie kwasu octowego, wyrabianego z octu

drzewnego i z soli octowych.

C. Ca.
i) Rozp. M. S. z ii. I. 1921 Dz. U. N. 9 p. 48 w przedmiocie pod-

wyszenia agio od ca. 2) R. M. S. z 13. XII. 1920 N. 11 p. 64 o postpo-
waniu celnem. 3) R. M. S. z 24. II. 1921 N. 27 p. 158 w przedmiocie
zmiany wysokoci opat za czynnoci urzdów celnych, dokonywane poza

obrbem placu urzdowego lub w czasie pozaurzdowym. 4) R. M. S.

i M. P. H. z 30 III. 1921 N. 33 p. 200 w przedmiocie ulg celnych. 5) R.

M. 'S. z 14. IV. 1921 N. 38 p. 230 w przedmiocie opat za czynnoci
urzdów celnych. 6) R. M. S. i M. P. H. z 17. V. 1921 N. 46 p. 284

w przedmiocie podwyszenia agio od ca na towary o charakterze zbyt-

kowym. 7) R. M. S. z 31. V. 1921 N. 50 p. 311 w sprawie opat za

czynnoci urzdów celnych. 8) R. M. S., M. P. H. i M. Dz. Pr. z 23. VI.

1921 N. 57 p. 365 w przedni, opat wywozowych. 9) R. M. S. i M. P. i H.

z 23. VI. 1921 N. 57 p. 366 w przedm. podwyszenia agio od ca na

towary o r'iar<ikl.cizc zt>- ckowym i na pozostae towary. 10) R: Rady
M. z i 9. VII. 192 1 N. 66 p. 424 w prz. rozcignicia mocy obow. prze-

pisów celnych, i taryfy celnej na obszaiy woj. wschodnich. 11) R. M. S.

z 9. VII. 1921 N. 67 p. 439 w prz. postpowania celnego. 12) R. M. S.

i M. P. i H. z 27. VII. 1921 N. 67 p. 444 w prz. czciowej zmiany rozp.

z u. VI. 1920 o taryfie celnej. 13) R. M. S. i M. P. i 11. z 18. VIII. 1921

N. 70 p. 471 w prz. ulg celnych. 14) R. M. S. i M. P. i II. z 25. VIII.

1921 N. 75 p. 518 w sprawie podwyszenia dopaty (agio) od cla na towary

o charakterze zbytkowym. 15) R. M. S. i M. P. i H. z 8. IX. ipai
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N. 85 p. 617 w przedm. podwyszenia dopaty (agio) od cla. 16) R. M. S.

i M. P. i H. z 13. X. 1921 N. 88 p. 653 w prz. ulg celnych dla tam
iplecionych ze somy. 17) R. M. S. i M. P. i H. z 30. XI. 1921 N. ioi

p. 729 o podwyszeniu dopaty (agio) od cla. 18) R. M. S. i M. P. i Ii.

z 5. XTI. 1921 N. 101 p. 730 w prz. ulgi celnej dla masa i sera. 19) R. M. S.

i M. P. H. z 30. XI. 1921 N. 104 p. 754 o przedueniu ulg celnych. 20) R. M.
S. z 15. XII. 1921 N. 106 p. 779 o opatach za czynnoci urzdów celnych.

21) R. R. M. z 10. XI. 1921 N. 107 p. 783 w sprawie statystyki celnej.

22) R. M. S. i M. P. i Ii. z 21. XII. 1921 N. 108 p. 793 w przedm. przedu-
enia ulgi celnej od masa i sera. 23) R. M. S. i M. P. i H. z 8. VII. 1921

N. 60 p. 380 w sprawie przeduenia mocy obowizujcej rozp. z 30. III.

1921 w przedm. ulg celnych.

Polska taryfa celna z 1919 r. jest oznaczona w zlocie. Ministrowie

przemysu i handlu oraz skarbu maj prawo ustala agio w pie-

nidzu papierowym, które naturalnie zaley od rozmiaru deprec-

jacji. Równoczenie jednak maj prawo róniczkowa wysoko
agio. W ten sposób wytworzyy si cztery listy towarów, wzgld-
nie pi: a) uprzywilejowana t. j. najbardziej potrzebnych towarów,
b i c) ulgowa, d) normalna, e) towarów zbytkownych. Agio dla

pierwszej wynosio najprzód 0, t. j. byy wolne od ca, a nastpnie
paciy co w papierze bez agio. Pozostae trzy listy pac pewn
wielokrotno stawek taryfowych, która w cig-u roku 1921 ulega
kilku zmianom. Rozwój ten przedstawia si nastpujco:

Lista a b c d e
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tak, e nareszcie mie bdziemy wartociowe obliczenia naszego
handlu zagranicznego.

Opaty wywozowe, za wyjtkiem od ropy i produktów naf-

towych, zostay wszystkie zniesione (8).

D. Podatki obrotowe i opaty skarbowe.

i) Ustawa z 16. XII. 1920 Dz. Ust. N. 3 p. 6 w przedmiocie poboru
naleytoci ekwiwalentowej na obszarze b. dzielnicy austr. za r. 1921.

2) Obwieszczenie M. S. z 25. XI. 1920 N. 9 p. 54 w sprawie sprostowania
omyek w rozp. M. S. z 17. IX. 1920, zawierajcem przepisy wykonawcze
•dla byej dzielnicy austriackiej w przedmiocie naleytoci od przenie-

sienia majtku pod tytuem dawnym. 3) R. M. S. z 2. I. 1921 N. 10 p. 57
w przedmiocie zmian i uzupenie niektórych postanowie rozp. wyk. do
ust. o opacie stemplowej od sprzeday przedmiotów zbytku. 4) R. M. S.

z 22. I. 1921 N. 14 p. 85 w wykonaniu ustawy z 16. XII. 1920 w przed-

tniocie poboru naleytoci ekwiwalentowej na obszarze b. dz. austr. na
r. 1921. 5) R. R. M. z 9. VIII. 1921 N. 71 p. 476 w spr. rozcignicia na
woj. wschodnie mocy obow. ustawy o opodatkowaniu spadków i daro-

wizn. 6) U. z 2. VII. 1921 N. 73 p. 500 o podatku giedowym. 7) R. M.
jS. z 11. VII. 1921 N. 73 p. 501 wyk. ust. o pod. giedowym na obsz.

b. zab. ros. i austr. 8) R. M. S. i M. Spraw, z 7. IV. 1921 N. 35 P- 2I
.

2

w prz. wymiaru i uiszczania naleytoci ryczatowej za postpowanie
spadkowe w b. dz. austr. 9) R. M. S. z 5- VIII 1921 N. 79 p. 543 w spr.

uzupenienia rozp. z 22. VII. 1920, zaw. przepisy wyk. dla obszaru b. zab.

ros. w prz. opodatkowania spadków i darowizn. 10) R. R. M. z 30. VIII.

1921 N. 82 p. 567 w prz. rozcignicia mocy obow. rozp. o poborze opat,
dekretu o opacie od poda i wiadectw. urz.

;
art. 6—10 ust. o pod-

wyszeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opatach stemplowych
oraz ustaw o opatach stemplowych od ubezpiecze, od weksli i od sprze-

day przedni, zbytk. na woj. wschodnie. 11) R. R. M. z 19. IX. 1921 N.

82 p. 568 w przedm. zaliczek na poczet pod. obrotowego w b. dz. prus.

12) U. z 26. X. 1921 N. 89 p. 658 o zmianie opaty stemplowej od pisemnych
zobowiza dunych na obszarze b. dz. prusk. 13) U. z 28. X. 1921

N. 92 p. 676 o opatach stemplowych od rachunków i powiadcze od-

bioru sum pieninych lub innych przedni, wart. 14) R M. S. z 28. X.

1921 N. 92 p. 682 w celu wykonania rozp. o poborze opat stempl. na
obsz. woj wschodnich. 15) R. M. Dz. Pr. z 2. XII. 1921 N. 99 P.

t
7*4

wyk. dla b. dz. prusk. do ust. z 29. V. 1920 w prz. zmiany przepisów
o opodatk. spadków i darowizn. 16) R. M. S. z 28. X. 1921 N. 101 p. 726

w prz. czciowej zmiany rozp. wyk. do ust. o .op. stempl. od ubezpie-

cze. 17) R. M, S. z 12. XII. 1921 N. 107 p. 785 wyk. ustawy o op. stempl.

od rachunków i powiadcze. 18) R. M. Dz. Pr. z 20. IX. 1921 N. 80 p.

551 w wykon. ust. z 2. VII. 1921 o podatku giedowym na obsz. b. dz.

pruskiej.

W dziale omawianym rok 1921 przyniós bardzo niewiele

zmian.

W b. dzielnicy austriackiej naleyto ekwiwalentow o'd

nieruchomoci za r. 1921 podniesiono (1, 4) do trzykrotnoci jedno-

rocznego wymiaru na VII dziesiciolecie, jeli obowizek pacenia

powsta po 1. 1 1919. Uwolniono od naleytoci nieruchomoci i ru-

chomoci gmin polit. i powiatów.
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W b. dzielnicy pruskiej podniesiono (12) opat stemplow od
skryptów dunych z VM% wzgl. */»%, na 1%, zgodnie z innemi

dzielnicami. Uchylono te szereg zniek, dotychczas przy niej ist-

niejcych.

Dla caej Polski wprowadzono (6, 7, 18) w miejsce dotychcza-

sowych rónych przepisów jednolity podatek giedowy. Podlega
mu kada umowa o odpatne nabycie papierów wartociowych
(poza obligami pastwa Polskiego i papierami, platnemi w ozna-

czonym terminie, wekslami i przekazami, czekami, walutami i t. p.),

gdy j zawarto na jednej z gied polskich, lub poza ni, lecz jeden

z kontrahentów wykonywa przedsibiorstwo bankowe lub kantoru

wymiany f ma zamieszkanie czy .siedzib w kraju, lub te gdy
przysza do skutku za porednictwem zawodowego porednika kra-

jowego. Za majcych siedzib w kraju uwaa si si te krajowe
oddziay firm zagranicznych lub ich krajowych penomocników.
Podatkowi podlegaj te umowy o nabycie nowo wypuszczanych
-akcyj (emisje), nadto take umowy o sprzeda papierów midzy
komitetntem a komisantem. Gdy umowa polega ma zamianie pa-

pierów, paci si podatek podwójnie. Podatek wynosi przy papie-

rach o staem oprocentowaniu 1 mp., a o zmiennem — 3 mp. od
zacztego tysica ceny umownej, wzgl. wartoci giedowej lub innej

ustalonej. Przy tranzakcjach midzy banlkami lub kantorami wy-
miany podatek wynosi 10, wzgl. 50 fen. Patnikami po-

datku s porednicy z prawem przerzucenia po poowie na
nabywc i sprzedawc, w braku porednika bank wzgl.

kantor wymiany, a jeli jeden z kontrahentów ma siedzib
zagranic — kontrahent krajowy; w innych wypadkach
patnikiem jest sprzedawca wzgl. zaoyciel spóki akcyjnej. Pat-
nicy mog przerzuci podatek na stron przeciwn. Banki i kan-
tory oraz porednicy maj obowizek prowadzi rejestra powy-
szych umów, pozostajce pod kontrol wadz skarbowych. W razie

nieuiszczenia gro grzywny w wysokoci 50-krotnoci opaty.
Pozatem rozcignito obowizujce przepisy o szeregu opat

i pod. obrotowych w b. Kongresówce na ziemie wschodnie (5, 10,

14). Podatek od spadków i darowizn zosta wprowadzony i w b.

dzielnicy pruskiej (15) i wydano do niego kilka zmian i uzupenie
rozporzdzenia wykonawczego (2, 8, 9). W b. dzielnicy pruskiej

zarzdzono na r. 1921 pobór zaliczek na poczet podatku obroto-
wego (11), odpowiadajca za mu w innych dzielnicach oplata stem-
plowa od rachunków i powiadcze odbioru zostaa zmieniona
i podwyszona (13, 17). Mianowicie rachunki ponad 500 mp., poza
wystawionemi przez instytucje; pastwowe, aptekarzy na recep-

tach, personel podwadny wzgldem subodawców, opacaj opat
2 mp. od zacztego tysica w formie stempla, który ma naklei
^wystawca. Kwity natomiast odbioru sum pieninych lub papierów
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wartociowych., ponosz opat stemplow 5 mp. od kadego za-

cztego tysica. Powiadczenia odbioru, wystawione przez insty-

tucje lombardowe, kredytowe i bankowe na wpaty w rachunkach
przekazowych, wkadkowych, na zoenie papierów wartocio-
wych lub innych przedmiotów na zastaw lub w depozyt, pac przy
sumie do 5000 mp. — 1 mp., od 5.000 do 50.000 — 10 mp., od 50.000

do 100.000 — 20 mp., a od kadych dalszych rozpocztych 100.000

mp. — o 20 mp. wicej. Opata od przedm. zbytku doczekaa si
zmiany rozporzdzenia wykonawczego (3), jak równie opata od
umów ubezpieczeniowych (16).

E. Administracja i kontrola skarbowa.

i) Rozp. M. S. z 20. XII. 1920 Dz. U. N. 5 p. 25 w przedmiocie
utworzenia izb .skarbowych na obszarze ziem, objtych umow o prelim.

pokoju i rozcjmie, podpisanym w Rydze 12. X. 1920. 2) R. Rady Min.
z 15. I. 1921 N. 9 p. 44 w przedmiocie przekazania Min. Skarbu zarzdu
spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. 3) R. M. S. z 12. II. I9-I

N. 21 p. 116 w przedmiocie uzupenienia postanowie rozp. wyk. do
ust. o org. wadz i urzdów skarbowych. 4) R. M. S. z 20. I. 1921 N. 26

p. 150 w przedmiocie utworzenia wydziau pitego w izbach skarbowych.

5) R. Rady Min. z 21. III. 1921 N. 35 p. 205 w przedmiocie rozcignicia
mocy obow. ustawy z 31. VII 1919 o organizacji wadz skarbowych na
ziemie, objte traktatem ryskim. 6) R. M. S. z 27. IV. 1921 N. 41 p. 254
w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze woj. krakowskie-
go, lwowskiego, stanisawowskiego i tarnopolskiego. 7) U. z 3. VI. 1921

N. 51 p. 314 o Kontroli Pastwowej. 8) U. z 7. VI. 1921 N. 57 p. 357
o opacaniu nadzw. kar za zwok od wymierzonych a niezapaconych
w terminie podatków i opat oraz o kosztach przymusowego cigania
tyche nalenoci skarbowych. 9) R. M. S. z 3. VII. 1921 N. 64 p. 408
w przedm. utworzenia urzdów skarbowych akcyz i monopolów na
obszarze woj. wschodnich. 10) R. M.-S. z 7. VII. 1921 N. 67 p. 438.

zmieniajce rozp. z 27. IV. 1921 o utworzeniu izb skarbowych na obszarze
b. Galicji. 11) Obwieszczenie M. S. z i. VIII. 1921 N. 71 p. 497 prostu-

jce pomyki w rozp. z 7. VI. 1921 N. 57 p. 357. 12) U. z 23. VI. 1921

N. 74 p. 511 o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporzdze
rzdu oraz o dalszem .

uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dz.

pruskiej. 13) K. M. S. z 28. IV. 1921 N. 39 p. 243 w prz. utworzenia izb

skarbowych na obszarze woj. wschodnich. 14) R. M. S. z 29. IV. 1921

N. 39 poz. 244 w poroz. z M. Dz. Pr. w prz. tymczasowego ustroju wadz
i urzdów celnych na obszarze b. dz. pruskiej. 15) R. Prcz. N. I. Kontr.
1' z 20. VII. 1921 N. 74 p. 507 o utworzeniu Izby okr. kontroli w Kowlu.
Uj) R. R. M. z 19. IX. 1921 N. 82 p.560 w prz. zniesienia izby obrachun-
kowej Min. b. dz. pruskiej i przekazania jej agend Najw. Izbie Kontroli.

17) Rozp. Prezesa Najw. Izby Kontroli z 29. IX. 1921 N. 85 p. 620

w prz. utworzenia okrgowej Izby Kontroli w Poznaniu. 18) R. M. S. z 12.

X. 1921 N. 91 p. 674 w prz. zmiany rozp. wyk. z 30. I. 1920 do ust. o tymcz.
organ, wadz, i urz. skarb. 19) K. M. S. z 25. X. 1921 N. 94 p. 696 o utwo-
rzeniu wydz. VII w Izbie skarbowej we Lwowie. 20) R. M. S. z 21. XI. 1921

N. 97 p. 710 o uzupenieniu postanowie rozp. o organ, wadz skarb.

21) Rozp. M. Dz. Pr. z 23. IX. 1921 N. 101 p. 724 w prz. organizacji

wadz i urzdów skarbowych w b. dz. pruskiej. 22) U. z 17. XII. 1921 N.

103 p. 741 o rodkach naprawy pastwowej gospodarki skarbowej. 23)

R. R. M. z 18. III. 1921, zawierajce statut organizacyjny Ministerstwa
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Skarbu (Dz. Urz. Min. Sk. za r. 1921 N. 13—14, P- 154). 24) Uchwaa
Sejmu Ust. z 16. XII. 1021 N. 104 p. 749 w przedmiocie uchwal sejmo-
wych, powodujcych wydatki ze skarbu pastwa. 25) R. M. S. z 25. IV.

1921 N. 39 p. 241 w przedmiocie przyczenia powiatów grodzieskiego,

wokowyskiego i biaowieskiego do okrgu Izby Skarbowej w Biaym-
stoku.

Organizacja Ministerstwa Skarbu (na podstawie rozporzdze-
nia Rady Min. z 28. 10. 1920. w sprawie organizacji ministerstw)

uzyskaa ostatecznie statut (23). Dzieli si ono na 6 departamentów:
administracyjny, kredytowy, budetowy, ce, podatków i opat,

akcyz i monopolów, oraz na niewaczony do departamentów wy-
dzia prezydialny. Kady departament, z dyrektorem na czele,

dzieli si na kilka wydziaów. Podlegaj dalej Ministerstwu Cen-
tralna Kasa Pastwowa i Dyrekcje Loterji Pastw, i Monopolu
Tytoniowego. Dyrekcja Monopolu Spirytusowego zostaa skaso-

wana od 1/1 1921, a odnone sprawy przeszy do kompetencji De-
partamentu akcyz i monopolów. Zniesiono równie od 7/1 1921

Pastwowy Urzd Eksportu drzewa, Urzd Emerytalny wczono
do Departamentu budetowego, Urzd Poyczek pastwowych
przekazano P. K. K. P., zniesiono te Urzd propagandy po.
pastw. Centralny Urzd Naftowy przekazano Ministerstwu Prz.

i H., które go zwija. Reformy te wreszcie skonsolidoway centralny

zarzd skarbu.

Z kocem roku w zwizku z planem naprawy finansów min.

Michalskiego, który w padzierniku 1921 zaj miejsce min. Stecz-

kowskiego, rozszerzono znacznie kompetencje ministra skarbu (22,

24). Od 21/12 1921 Minister Skarbu ma prawo w porozumieniu
z Prezesem Rady Min. bd sam, bd przez swoje organa — w ra-

zie potrzeby z przybraniem rzeczoznawców — wglda „w spo-

sób jedynie informacyjny" w ustrój i tok urzdowania wadz, urz-
dów i zakadów pastwowych oraz instytucyj i zrzesze, korzy-
stajcj^ch z pomocy skarbu pastwa. Ma on dalej prawo znosi po
wysuchaniu opinji Najw. Izby Kontroli Pa. istniejce pastwowe
wadze, urzdy, zakady, instytucje, placówki i t. p. organizacje

wszelkiej nazwy, cywilne i wojskowe, których koszty utrzymania
obciaj skarb pa., o ile ich istnienie i zakres dziaania nie opie-

raj si na ustawie ani na rozp. Rady M. Tylko za zgod Min. sk.

i tylko w razie koniecznej potrzeby moe nastpowa tworzenie
nowych stanowisk w subie cywilnej i przyjmowanie funkcjonar-

juszów w miejsce zwolnionych. Uchway Rady M., powodujce
wydatki ze skarbu mog zapada tylko za zgod Min. Sk. Moe on
postanowi, by pewne rodzaje umów, wywoujce zobowizanie
skarbu, byy zawierane tylko na pimie i podpisane przez penomoc-
nika Min. Sk. pod rygorem niewanoci. Min. Sk. zosta upowanio-
ny do wydzierawiania zakadów i przedsibiorstw pastw, pry-
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watnym przedsibiorstwom, krajowym lub zagranicznym, po poro-

zumieniu z waciwymi ministrami; wydzierawienie jednak kolei

oraz zakadów, pracujcych bezporednio w zakresie obrony pa-
stwa, wymaga zezwolenia Sejmu. Wreszcie Sejm postanowi, e
a do czasu uzyskania równowagi w budecie Rzpltej nie bdzie
uchwala wydatków bez zgody Min. Sk.

Przy Min. Sk. utworzono jako organ doradczy Rad finan-

sow z 15 fachowców, mianowanych przez Rad Min. na wniosek
Min. Sk. Objo ono wreszcie z pocztkiem 1921 r. administracje/

celn i na obszarze b. dzielnicy pruskiej; pozatem jednak sprawy
skarbowe nale tu jeszcze do Min. b. dz. pr.

W ogólnopolskiej organizacji wadz II i I instancji (3, 4, 18, 20)

przeprowadzono kilka drobniejszych zmian, np. zaprowadzenie wy-
dziau V-go w Izbach Skarbowych. Stopniowo zaprowadzono j
z pewnemi zmianami w caej Polsce poza Kongresówk, gdzie do-

tychczas obowizywaa.
Na obszarze 4 województw galicyjskich (6, 10, 19) wprowa-

dzono na razie tylko Izby skarbowe, i to dwie, w Krakowie i Lwo-
wie. Pierwsza obja woj. krakowskie, a druga trzy pozostae*

Podzielono kad na wydziay, dajc im wiksz nieco kompeten-
cj, ni Izbom w Kongresówce, bo oddano im bezporedni admi-

nistracj ce, a pozatem zakres ich dziaania normuj dotychczasowe
przepisy o zakresie dziaania Dyrekcji Skarbu we Lwowie (dawniej

krajowej). Kompetencja jednak Izby lwowskiej rozciga si i na

woj. krakowskie w zakresie gospodarki spirytusowej, emerytur,

archiwum map katastralnych i wogóle spraw mierniczych i kata-

stru gruntowego. Utrzymano jednak jeszcze jako wadz I insU
a czciowo II-ej, dotychczasowe Dyrekcje okrgów skarbowych*
ich Oddziay Naleytociowe oraz Urzdy Wymiaru Naleytoci
(w Krakowie i Lwowie), dalej Inspektoraty skarbowe (dla podat-

ków bezporednich) i Administracje podatkowe (w Krakowie i Lwo-
wie), a wreszcie urzdy podatkowe.

W b. dzielnicy pruskiej przy unifikacji ce pozostawiono do-

tychczasowe urzdy celne i przepisy, je obowizujce, utrzymano

te nadzór nad niemi Dyrekcji Ce w Poznaniu (14). Szereg jednak

decyzyj zastrzeono Ministerstwu Skarbu. Dochody z ce prze-

lewa Centralna Kasa Dyrekcji Ce w Poznaniu wprost do Centralnej

Kasy Pastwowej w Warszawie. Organizacj wadz skarbowych
I i II instancji wprowadzono w ten sposób (21), e utworzono urz-
dy skarbowe podatków bezporednich i opat skarbowych,

urzdy skarbowe podatków porednich oraz kasy skar-

bowe. Pierwsze s w kadym powiecie administracyjnym, to samo
w zasadzie i trzecie, czc w tym celu dotychczasowe pastw,
kasy powiatowe i kasy celne wewntrzne. Urzdów pod. pored-
nich utworzono mniej, przyczem kady obj po kilka powiatów.
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Izby skarbowe utworzono dwie, w Poznaniu i w Grudzidzu (na

woj. pomorskie). Kompetencja tych wadz odpowiada wadzom
w Kongresówce, naturalnie w odpowiedniem zastosowaniu do obo-

wizujcego ustawodawstwa materialnego. Dotychczas istniejce

Urzdy opat stemplowych i podatku spadkowego w Poznaniu

i w Grudzidzu zostaj zlikwidowane, jak i oddziay podatkowe
województw itp.

Równie na woj. wschodnie rozcignito ogólnopolsk organi-

zacj wadz skarbowych (1, 5, 13, 25, 9). Trzy powiaty przyj-
czono do Izby w Biaymstoku i utworzono tam urzdy skarbowe.

Dalej utworzono dwie izby, jedn na woj. woyskie, a drug na

nowogródzkie i poleskie. Utworzono te na ich obszarze po kilka

urzdów akcyz i monopolów, zatrzymujc co do ich zakresu dzia-

ania przepisy b. Tymczasowego Zarzdu terenów przyfrontowych,,

wzgl. b. Zarzdu Cywilnego. Co si tyczy urzdów podatków
bezporednich i kasowych, to zdaje si ich jeszcze nie zorganizo-

wano na nowo, lecz funkcjonuj przy starostwach.

Kontrola Pastwowa, oparta dotychczas na dekrecie z 7/2"

1919 roku, zostaa zreorganizowana specjaln ustaw (7) w wyko-
naniu artykuu 9 Konstytucji z 17 marca 1921 roku. Na mocy jej

jest to wadza, dziaajca kolegialnie, równorzdna z ministerstwa-

mi, podlega bezporednio Prezydentowi Rzpltej. Zadaniem jej jest

rewidowa dochody i wydatki pastwa oraz jego stan majtkowy,
a na yczenie rzdu take gospodark finansow wszelkich insty-

tucyj, dziaajcych przy pomocy finansowej pastwa lub pod
jego gwarancj. Kontrola bada, czy czynnoci gospodarcze i finan-

sowe odnonych wadz czy instytucyj byy legalne, wykonane osz-

czdnie i celowo; nie wyklucza to jednak odpowiedzialnoci mini-

strów i wadz. Kontrola jest dwojaka: faktyczna i nastpna. Pierw-
sza obejmuje badanie umów i zobowiza, rewizj kas, rachunko-
woci, skadów, magazynów, sprawdzanie robót i dostaw etc,

z punktu widzenia celowoci i pod wzgldem gospodarczym. Druga
polega na sprawdzaniu rachunków pod wzgldem formalnym, cyf-

rowym i co do istoty dokonanych czynnoci. Naley tu równie
wykonanie budetu, które ma zbada Najw. Izba w cigu 6 mie. od
dnia otrzymania zamknicia rachunków i przedstawi sprawozda-
nie Prezydentowi Rzpiitej oraz Sejmowi i Senatowi z wnioskiem
o udzielenie lub odmówienie rzdowi absolutorium. W razie stwier-

dzenia nieprawidowej rachunkowoci, kasowoci, braków w go-
tówce i materjaach, roztrwonienia, zej gospodarki itp. Kontrola
Pastw, zawiadamia o tern waciw wadz celem usunicia nad-
uy i braków i ma prawo da zawieszenia w czynnociach fun-

kcjonariuszy i pocignicia ich do odpowiedzialnoci. W razie wy-
krycia strat dla Skarbu P. Kontrola obowizana jest da ich po-
krycia i zabezpieczenia oraz czuwa nad wykonaniem tego dania..
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Kontrola skada si z 1) Prezesa Najw. Izby K. P., mianowa-
nego przez Prezydenta Rzpltej na wniosek Rady Min., 2) dwóch
wiceprezesów, mianowanych przez Prezydenta Rzpltej na wniosek
Prezesa Najw. Izby K. P., 3) Kolegium Najw. Izby K. P., skadajce-
go si z prezesa, wiceprezesów i dyrektorów departamentów, 4)

Kolegjów Departamentów Najw. Izby K. P., których jest cztery,

5) Izb okrgowych. Budet kontroli jest niezaleny od Ministra

Skarbu i Rady Min. Prezes jej odpowiada przed Sejmem. Jest on
nieusuwalny i nie moe by czonkiem Sejmu czy Senatu, jak i wi-

ceprezesi i czonkowie kolegjum Najw. Izby. Natomiast czonkowie
kolegjów Departamentów N. I. oraz prezesi i wiceprezesi oraz

czonkowie kolegjów Izb okrgowych maj stanowisko sdziów.
Wszyscy oni nie mog piastowa adnych innych urzdów, ani

uczestniczy w organach instytucyj, obliczonych na zysk.

F. Budet, dugi, waluta.

i) Rozp. M. S. z 8. II. 1921 Dz. Ust. N. 23 p. 130 w przedmiocie
przeduenia zapisów na 5°/o dugoterminow wewntrzn poyczk pa-
stwow z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligów austrjackich

poyczek przy subskrypcji. 2) U. z 10. V. 1921 N. 41 p. 250 o wypuszcze-
niu serji II biletów skarbowych. 3) R. M. S. N. 52 p. 326 o wypuszczeniu
serji II biletów skarbowych. 4) R. M. S. z 18. VI. 1921 N. 55 p. 348
w przedni, przeduenia zapisów na 5% dugot. wew. po. pastw, z r.

1920. 5) R. M. S. z 15. VI. 1921 N. 56 p. 354 w prz. zmiany art. 4 rozp.

wyk. z 9. IX. 1920 o przeprowadzeniu 4% poyczki premjowej. 6) Ust.

z 8. VII. 1921 N. 64 p. 402 o kredycie skarbu pastwa w P. K. K. P.

7) U. z 30. VII. 1021 N. 67 p. 431 o zwikszeniu emisji serji II biletów

skarbowych. 8) R. M. S. z 25. VII. 1921 N. 67 p. 442 w przedm. przedu-
enia zapisów na 5% dugot. wewn. po. pastw. 9) R. M. S. i M. P. i H.
z 27. VII. 1921 N. 67 p. 443 w prz. terminu wymiany wiadectw po.
pastw. 10) R. M. S. z 30. VII. 1921 N. 71 p. 484 w prz. zmiany art. 5

rozp. z 9. IX. 1920 o przeprowadzeniu 4% pastw, po. premjowej. 11)

R. M. S. z 27. Vii. 1921 N. 74 p. 503 o wypuszczeniu 3°/o renty pastwo-
wej z 1921 r. 12) R. M. S. w poroz. z M. Spraw, i M. Dz. Pr. z 27. VII.

1921 N. 74 p. 504 w sprawie wykonania postanowienia art. 7 ustawy
z 28. X. 1920 o przymusowej poyczce. 13) R. M. S. z 27. VII. 1921 N.

74 P. 505 o rozkadzie wewntrznej przymus, po. pastw. 14) R. M., S.

z 27. VII. 1921 N. 74 p. 506 o poborze I raty wewn. przym. po. pastw.
15) U. z 17. XIT. 1920 N. 4 p. 16 w- prz. udzielenia gwarancji skarbu

p. do sumy 200.000.000 mk. za ulgowe poyczki dla drobnych przemysow-
ców i rzemielników i ich organizacyj wytwórczych. 16) U. z 4. II. 1921

N. 14 p. 81 o upowanieniu M. S. do udzielenia pastw, gwarancji fi-

nansowej dla sumy 2 miljonów f. st. dla zobowiza, zacignitych przez

Zwize.k Syndykatów rolniczych p. f. „Kooperacja rolna". 17) R. M. S.

w poroz. z M. Dz. Pr. z 7. IX. 1921 N. 79 p. 549 o poborze pierwszej

raty wewn. po. przymusowej na obszarze b. dz. pruskiej. 18) R. M. S.

z 8. X. 1921 N. 82 p. 581 o przedueniu zapisów na 5% dugot. wewn. po.
z 1920 r. 19) R. M. S. z 18. X. 1921 N. 87 p. 645 w sprawie wymiany
wiadectw poyczki pastwowej. 20) U. z 17. XII. 1921 N. 106 p. 77 l

o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych.
21) Ust. z 15. IV. 1921 Dz. U. N. 38 p. 227 o zmianie art. 10 i 12

ustawy Pol. Kr. Kasy Po. 22) U. z 8. VII. 1921 N. 64 p. 401 o dalszej
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emisji biletów Pol. Kr. K. Po. 23) R. M. S. z 15. I. 1921 N. 12 p. 67
av prz. sprzeday wywoonych towarów za walut polsk i zagraniczn.
24) R. M. S. i M. Dz. Pr. z 31. XII. 1920 N. 18 p. 104 o ograniczeniu
obrotów dewizami i walutami zagranicznemi. 25) R. M. S. i M. Dz. Pr,

7. 15. I. 1921 N. 18 p. 105 w prz. wykonania rozp. o ogr. obr. dewiz,

i walut. zagr. 26) R. M. S. w poroz, z M. Dz. Pr. z 15. I. 1921 N. 18

p. 106 w sprawie wydawania przez delegatów M. S. pozwole na wy-
wóz kruszców szlachetnych. 27) R. M. S. i M. Dz. Pr. z 2. V. 192

1

N. 51 p. 318 w prz. zmiany rozp. z 15. I- 1921 w prz. wykonania rozp.

o ogr. obr. dewiz, i walut. zagr. 28) U. z 8. Vii. 1921 N. 62 p. 383 w prz.

udzielenia rzdowi penomocnictw do wydawania rozporzdze w spra-

A\ie regulowania obrotu pieninego z krajami zagr. oraz obrotu obcemi
walutami. 29) R. M. S. i M. Dz. Pr. z 12. VII. 1921 N. 62 p. 384 w prz.

ograniczenia obrotu dewizami i walutami zagr. 30) R. R. M. z 4. VII. 1921

, 75 p. 514 w prz. rozcignicia na woj. wschodnie mocy obow. ustawy
z 29 IV. 1920 o zakazie dokonywania wypat w walucie rublowej ros.

i przerachowaniu zobowiza rublowych na marki polskie. 31) U. z I5«

Xl. 1921 N. 94 p. 692 o skarbie narodowym. 32) R. M. S. i Ml Dz. Pr.

z 12. XI. 1921 N. 96 p. 706 o uzupenieniu rozp. z 31. XII. 1920 o ogra-
niczeniu obrotów dewizami i walutami zagr. 33) U. z 17. XII. 1921 N.
K)3 P- 741 o rodkach, naprawy pastw, gospodarki skarbowej. 34) U.
7 17. XII. 1921 N. 104 p. 748 w prz. udzielenia M. S. penomocnictwa do
Avydawania rozporzdze w spr, regulowania obrotu picn. z krajami zagr.

oraz obrotu obcemi walutami. 35) Uchwaa Sejmu Ust. z 16. XII. 1921

X. 104 p. 740 w prz. uchwal sejmowych, powodujcych wydatki ze

skarbu pastwa. 36) Uchwala Sejmu Ust. z 16. XII. 1921 X. 104 p. 75°
w prz. zmniejszenia iloci wadz, urzdów i zakadów pastw, oraz
personelu w nich zatrudnionego. 37) R. M. S.. M. Dz. Pr. i M. Spraw.
7. 29. XII. 1021 N. :n8 p. 705 w przedm. ograniczenia obrotu dewizami
i walutami zagr.

Uchwalona 17. III. 1921 r. Konstytucja Rzpltei obejmuje na-

stpujce przepisy z zakresu prawa budetowego:
Art. 4: „Ustawa pastwowa ustala corocznie budet pastwa

na rok nastpni."'

Ostatni ustp art. 25: „Sejm, zwoany w padzierniku na
sesj zwyczajna, nie moe by zamknity przed uchwaleniem bud-
etu."

Art. 6: „Zacignicie poyczki pastwowej, zbycie, zamiana
i obcienie nieruchomego majtku pastwowego, naoenie po-

datków i opat publicznych, ustanowienie ce i monopolów, ustale-

nie systemu monetarnego, jakote przyjcie gwarancji finansowej
przez pastwo — nastpi moe tylko na mocy ustawy."

Art. 7: „Rzd przedstawi corocznie zamknicie rachunków
pastwowych do parlamentarnego zatwierdzenia."

Art. 8: „Sposób wykonywania parlamentarnej kontroli nad
dugami pastwa okreli oddzielna ustawa."

Art. 9 mówi o Najw. Izbie Kontroli Pastwa, o czem ju byo
wyej.

Niestety, przepisy te dotychczas (prócz ostatniego) nie we-
szli' w zastosowanie.
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Preliminarz budetowy na r. 1921 zosta wniesiony do Sejmu
przez min. Steczkowskiego dopiero 28. 7. 1921, nie zosta jednak

wcale uchwalony tak, e gospodarka pastwa pozostaa dalej bez-

budetow. Wobec cigej deprecjacji waluty by on raczej sza-

cunkowym i to in minus. Zamyka si on dla caego pastwa na-

stpujacemi sumami w miljonach mp.:

Dochody
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Jednak ju w lipcu 1921 daniny publiczne wyniosy ogóem
3.677,27, w sierpniu 1921 — 5.135,11, a we wrzeniu 1921 — 6.853,40,

razem w cigu 9 miesicy 1921 — 28.023,78 miljonów mp. (bez

opat wywozowych i bankowych).

Dla b. dzielnicy pruskiej dotychczas niestety nie zostay ogo-
szone adne cyfry, tyczce si zamkni rachunkowych. Wedug
informacyj, askawie mi udzielonych przez Dyrektora Dep. Skarb.

Min. b. dzieln. pruskiej, p. Dr. R. Schmidta, rachunki zamykaj si
tu nastpujcemi sumami:

Okres Pochody Wydatki

27. XII. 1918 — 30. IX. 1919 440 728.475 mk. 535.327.020 mk.

1. X. 1919— 31. III. 1920 542 9bi.926 mp. 514.994.254 mp.

1 IV. 1920- 31. XII. 1920
j "Tulili T I

' *UFZ1£ T l
( oraz 46.454.796 mk. niem. 1 8.7/ 6. > 62 mk. niem.

Za rok 1921 zestawienia nie s jeszcze uskutecznione.

Preliminarz na r. 1922 jeszcze nie zosta ustalony; wyniós
OH dla caego pastwa wedug pierwszych zestawie (owiadczenie
min. Michalskiego na wyej wspomnianem posiedzeniu) w wydat-
kach koo 900 miljardów (w czem min. spraw wojskowych 200 mil-

iardów), a w dochodach 456 miliardów. Z wydatków wynosiy oso-

bowe 178, administracyjno-rzeczowe 212, inwestycyjne 112, inne

354 miljardy. Cyfry te mai ulec redukcji przynajmniej o V8 . Dla
umoliwienia prawidowej gospodarki do czasu zestawienia i uch-

walenia budetu, minister skarbu wniós do Sejmu projekt ustawy,
upowaniajcej rzd co wydania w cigu I kwartau 1922 r. sum,
wynoszcych Y\ preliminowanych w budecie na r. 1921, wzgldnie
póniej uchwalonych.

Zy stan skarbu pastwa spowodowa Sejm do udzielenia mi-

nistrowi skarbu szeregu penomocnictw w zakresie budetowym
uchwa, zwizanych z wydatkami ze stromy skarbu, oraz oszczd-
noci w organizacji administracji (33, 35), któremy wyej omówili,

co stanowio jeden z punktów programu naprawy finansów pa-
stwa min. Michalskiego z chwil, gdy (X, 1921) obejmowa mini-

sterstwo skarbu po min. Steczkowskim. W zwizku z tern te
Sejm powzi uchwa (36) uznaic konieczno wydatnego
zmniejszenia iloci wadz i urzdów, cywilnych i wojskowych, oraz
ich personelu i polecajc rzdowi w terminie- moliwie krótkim
przedstawi na podstawie propozycyj min. skarbu odpowiednie
wnioski zmian. Odnone projekty maj by bez pierwszego czy-
tania przekazywane komisiom sejmowym, a gdyby ich nie zaa-
twiy w cigu 14 dni, Marszaek sam ustanowi referenta i umieci
projekt jako wniosek rzdowy na porzdku obrad Sejmu. Wadze,
urzdy i zakady, oparte na uchwaach Rady Min., ma bezzwocz-
nie zreformowa wzgldnie znie Rada Ministrów.

24*

f
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Niedobór by atany poyczkami. W tym celu koniec zapisów

na dugoterminowa poyczk z r. 1920 by kilkakrotnie przedu-

any (1, 4, 8, 9, 18, 19), ostatnio do odwoania, za wyjtkiem ra-

talnych, które zamknito 31. 7. 1921. Zmieniono nieco te przepisy

wykonawcze o poyczce premjowej (5, 10), Obie jednak wraz
z krótkoterminow w cigu roku 1921 bardzo nieznacznie tylko po-

wikszyy sw sum .i wynosiy koo 10 mijardów mp. Bardziej

pokupnemi okazay si bilety skarbowe, których emisj uregulowaa
zasadniczo ustawa z 30. IV. 1920. Wypuszczona wówczas po 4%
I serja, patna 1. V. 1922, wynosia 2 miljardy. Drug serj wy-
puszczono w r. 1921, najpierw w maju w kwocie 5 miljardów, a pó-

niej w sierpniu w kwocie dalszych 10 miljardów (2, 3, 7). Jest ona

5%-owa i patna 1. II. 1922. Postanowiono te wypuci (20) III

serj na 30 miljardów, czciowo dla wykupna dwóch pierwszych.

Blisze warunki emisji okrelio rozporzdzenie min. sk.. wydane
ju w 1922 r. w ten sposób, e s one 5%-we i patne 1. II. 1923 r.

Bilety s wypuszczane w odcinkach po 5, 10, 100 tysicy i ew. wy-
ej; wyposaone s te w daleko idce przywileje wedug ustawy.

Pozatem dla zasadniczego uregulowania finansów Rzpltej zostao
postanów ionem wprowadzenie w ycie poyczki przymusowej' (11,

12. 13, 14, 17); z wykonaniem jednak odnonej ustawy tak zwleka
min. Steczkowski, a ustpi, a min. Michalski, jak ju wyej przed-

stawilimy, zamiast niej przeprowadzi dafiin pastwow.
Dugi zagraniczne towarowe wynosiy d. 31. 8. 1921 wedug

ogoszonego zestawienia 648.626.036,84 franków zotych paryteto-

wyeh, z czego przypada na Stany Zjednoczone 83%, na Anglj

8%, na Norwegj i Szwecj 3)4%, na Holandj 5 lA%. Dug gotów-

kowy zagraniczny w formie poyczki dolarowej z roku 1920 wy-
nosi 16,969,120 doi. t. j. 87.944.161,31 franków zotych. Doda tu

jeszcze naley dug, zwizany z utworzeniem armji Hallera, wzgl-
dem Francji, który jeszcze nie jest ustalony. Minister Michalski

ocenia wydatek pastwa w roku 1922 na oprocentowanie i cz-
ciowe tylko umorzenie dugów zagranicznych na 250 miljar-

dów marek polskich. Wzrosy te gwarancje skarbu za zo-

bowizania rónych instytucyj w kraju i zagranica (15, 16), lec/

waciwie nie s to zobowizania, groce paceniem, jak i te po-

yczki, jakie skarb zaciga w swych instytucjach bankowych dla

powikszenia ich kapitaów zakadowych (np. Polski Bank Krajowy
1 miliard mp.).

Gownem ródem kredytu pastwa pozostaa i w r. 1921

dalej P. K. K. P. w drodze emisji banknotów. Dug w niej, wyno-
szcy w d. 31/12 1920 — 59.625 rniljonów, wyniós w d. 31/12 1921

221 miljardów mp. Coprawda, upowanienie, udzielone rzdowi
przez Se)m w lipcu 1921, Opiewao (6) na nieprzekraczaln kwot
150 miliardów. Ta kwota zostaa ju przekroczon w sierpniu, ta
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1

te 30. IX. przedoony zosta przez rzd Sejmowi projekt ustawy
o podniesienie tej kwoty do 220 miliardów. Podwyka ta o 70 mil-

iardów miaa suy na pokrycie deficytu do koca 1921 roku; od-

none jednak przedoenie nie zostao zaatwione przez komisje

skarbowo-budetow. Poniewa za i na pierwszy kwar-
ta 1922 r. Min. Sk. spodziewa si jeszcze deficytu 30 miljardów
(wydatki 55, a dochody 25 miljardów), przeto 30. XII. 1921 wnioso
nowe przedoenie z proba o podniesienie kwoty dozwolonego za-

duenia w P. K. K. P. na 250'miljardów mp.

W tym stanie rzeczy inflacja, a wraz z nia i deprecjacja wa-
luty wewntrz kraju i zagranic, musiay postpowa bardzo szyb-

ko. Dla*zaradzenia ostatniej musiay by w dalszym cigu utrzy-

mane ograniczenia obrotu kruszcami, obcemi walutami i dewizami
(23—29, 32, 34, 37). Wci obowizuje zakaz wywozu szlachetnych

kruszców zagranic, wprowadzony przez ustaw z 15. 7. 1920; jest

on dopuszczalny tylko wyjtkowo za pozwoleniem w oznaczonych
ilociach (26). Obrót walutami i dewizami ma prawo ogranicza
i regulowa minister skarbu. Podstawy udzielonych mu w tym
celu penomocnictw, od czasu zniesienia Centrali Dewiz uregulo-

wane ustawa z 9. VII. 1920 (okres Komisji Dewizowej do koca
1920 r.), zostay w r. 1921 dwukrotnie ustawowo (28, 34) okrelone,
a regulacja przeprowadzona szeregiem rozporzdze. Po znie-

sieniu z pocztkiem 1921 r. Komisji Dewizowej (24) opiera si regu-

lacja na t. zw. bankach i komisjonerach dewizowych, oraz na za-

kazie wywozu marek pol. i obcych walut i dewiz zagranic bez po-

rednictwa tych banków, wzgl. bez zezwolenia Min. Sk. Na r. 1922

obowizuj w tej kwestji rozporzdzenia, wymienione wyej pod
24, 32, 23, 21 (wedug 37). Mimo to waluty i dewizy zagraniczne
w cigu roku wci szy w gór (za 1 dolar ani. pacono na giedzie

warszawskiej d. 13/1 1921 wedug kursu Kom. Dew. 750 do 815 mp.,

21/9. 1921 — 4950 do 5050 mp., a 27/12 1921 -4- 3000 do 3050 mp.).

Równie podniosa si znacznie cena kruszców- szlachetnych: P. K.

K. P. pacia za 1 zot mark niem. d. 10/1 -1921 - 120 mp., a d.

16/1 1922 — 690 mp.; za srebrn za 39 i 180 mp.
Stan emisji P. K. K. P. wynosi d. 31/12 1921 229.537,560.000

mp. wobec 49.361.485.000 mp. d. 31/12 1920. Odpowiada jej jako

pokrycie w aktywach portfel wekslowy 15.324.383.000 oraz pry-

watne poyczki terminowe, towarowe, otwarte kredyty i ulgowe
19.299.987.000. Pozostaje wic okoo 195 miljardów, które jako po-

krycie maj zota 24.921, srebra 42.621, bilonu zagr. 1.269, razem
68.811 tysicy marek parytetowych, a dalej walut zagranicznych
wartoci 94.504 tysicy takiche marek parytetowych. Przedstawia
to warto wedug obecnego kursu, wedug owiadczenia min. Mi-
chalskiego na wyej wspomnianej komisji, koo 86 miljardów mp.,

tj. 44% niepokrytej wekslami, a 379r caej emisji. Do tego naley
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jeszcze doda warto zota i kosztownoci, otrzymanych od rzdu
Sowietów, mianowicie 5 miljonów rubli (10,8 miljonów mk.) w zo-
cie oraz 3.391 miljonów w kosztownociach, danych jako zastaw,

a dalej powane iloci ofiar na skarb narodowy, przechowywanych
w skrzyniach i jeszcze nie obliczonych. Jeliby si wic utrzymaa
dalej stao pewna kursu marki polskiej, bilans patniczy wyrów-
na, a równowaga budetowa byaby zapewniona, przejcie na wa-
lut kruszcow nie byoby wrcale trudnem, przyjmujc obecny sto-

sunek koo 700 mp. za 1 mark zot i odpowiednio ustalajc jed-

nostk monetarn (np. 1 zoty = 100 mp. = V7 wagi marki zo-
tei =51 — okrgo 50 — mlgr. zota).

Podstawy prawne waluty, t. j. emisji marki polskiej, uleg

y

w r. 1921 znacznemu przeksztaceniu. Na podstawie dekretu z 7.

XII. 1918, uchway Sejmu z 13. II. 1920, ust. z 26. III. 1920 i z 14. VII.

1920, zmienionych w r. 1921 przez ustawy z 15. IV.. (21), z 8. XII

(22) i z 15. XI o skarbie narodowym (31), mona podzieli emisj na

woln (pokryt) i ustawow (dozwolon tylko na mocy ustaw sej-

mowych).

Wolna emisja musi si równa: l) pokryciu kruszcowemu
W zocie, liczc wedug parytetu 2784 mp. na 1 kg. zota, a dalej

kwocie bezterminowych zobowiza Min. Skarbu, opiewajcych
na marki polskie, a wydanych na zabezpieczenie pokrycia kosztów
nabycia i przejmowania od wadz zota, platyny i srebra dla Skarbu

Narodowego, którym administruje P. K. K. P. (innowacja, wprowa-
dzona przez ust. o Sk. nar.), a wic musi si równa kosztom na-

bycia kruszców szlachetnych (wynosio to 10. XII. — 2,3 miljardów,

a 31. XII 1921 koo 3,8 miljardów mp.); 2) sumie weksli, zoonych
do dyskonta, albo na zabezpieczenie kredytu w racli. bie., przyczem
weksle musz nosi conajrnniej 2 podpisy i yro jednego z banków
polskich, akredytowanych w Kasie, a w wypadkach wyjtkowych
za specjaln decyzj Dyrekcji P. K. K. P. jeden podpis i yro ta-

kiego banku lub 2 podpisy bez yra banku; do terminu patnoci
nie moe brakowa wicej nad 6 miesicy (10. XII — 15,2, a 31. XII.

1921 15,3 miljardów mp.); 3) kosztom nabycia przez Kas na

wasny rachunek posiadanych przez ni walut, czeków i dewiz
pastw niezaborezych (10. XII. — 13,6, a 31. XII. 1921 koo 15,1 mil-

jardów mp.); 4) sumie biletów w markach polskich, wydanych na

skup wycofanych z obiegu koron austr. (2.326 milionów mp.). Ra-
zem emisja wolna wynosia 10. XII. 33,4, a 31. XII. 1921 kolo

30,5 milionów mp.

Emisja ustawowa moe mie za podkad walory, wynikajce
z nastpujcych interesów, gdy prócz nich i wyej wymienionych
P. K. K. P. nie moe wogóle adnych innych uprawia: 1) lombard

towarów do 50% wartoci. 2) lombard polskich papierów proceu-
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towych i dywidendowych wedug zasad, zatwierdzonych przez M.
Sk.; 3) polskie papiery procentowe, nabyte na wasny rachunek

do 10 miljonów mp.;4) banknoty rosyjskie i austriackie wasne do
10 miljonów mp., a wyej za zezwoleniem M. Sk.; 5) banknoty ro-

syjskie i austrjackie, zastawiane w kasie wedug norm, zatwier-

dzonych przez M. Sk.; 6) banknoty niemieckie do 10 miljonów mp.,

a wyej a zezwoleniem M. Sk.; 7) poyczki, Tidzielane Skarbowi
Rzpltej na podstawie ustaw sejmowych (t. j. upowanie dla rzdu
do zacignicia dugu) na zastaw najwyej 6-miesicznych zobo-
wiza M. Sk.; w poyczkach tych mieszcz si take poyczki
ulgowe, udzielane na yczenie rzdu, np. dla przemysu podczas
przesilenia z koca 1921 r.; poyczki skarbu s oprocentowane
wedug norm, ustalonych przez Rad Min., jednak tylko w tej swej
czci, która przewysza sum rzeczywicie dokonanej emisji usta-

wowej, a wic jest udzielona bez wykorzystania prawa emisji usta-

wowej, tylko z wasnych funduszów i wkadów prywatnych: 8)

poyczki gminom na zastaw ich obligów; s one oprocentowane
wedug norm. ustalonych przez M. Sk. na wniosek Dyrekcji P. K.

K. P.; 9) kwot 880.150.867 mp. 50 fen., wypuszczon jeszcze przez

okupanta niemieckiego i stanowic wierzytelno wzgldem niego.

Wysoko emisji ustawowej zostaa ostatnio w lipcu usta-

lon (29) na 118 rniljardów mp., co zostao przekroczone ju dawno,
to te 30. IX. wniesiono projekt ustawy, podnoszcej j do 190 mil-

iardów, a gdy go nie zaatwiono, a emisja rosa, M. Sk. wniós
d. 30. XII. projekt ustawy, podnoszcej j do 210 rniljardów mp.,

gdy wynosia ju d. 10. XII. 179.203. miljonów mp., a z kocem
roku okoo 193 rniljardów mp.

Prócz rodków, uzyskiwanych drog emisji. P. K. K. P. po-

siada fundusz rezerwowy, skadany z zysków (2.867.665.000 ni]),

bez zysków za rok 1921), o którego przeznaczeniu zadecyduje
Sejm. jak i o likwidacji Kasy, a dalej moe obecnie (21) przyjmowa
wkady gotówkowe na rachunki terminowe, a vista, przekazowe
oraz wydawa przekazy krajowe i osobn ustaw (która jeszcze

nie wysza) ustalone zagraniczne przekazy kasowe. Wkady ter-

minowe mog by bezprocentowe lub oprocentowane wedug prze-

pisów, wydanych przez Min. Sk.

Waluta prawna zostaa rozszerzona jako jedyny prawny ro-
dek patniczy i na województwa wschodnie (30), przyczem zaka-
zano tam dokonywania wypat w walucie rublowej i oznaczono
kurs przerachowania na 100 rb. = 216 mp.; ruble stay si wic i na
tym obszarze walut obc. W ten sposób, poza tylko lskiem
Górnym, zakoczona zostaa unifikacja walutowa, rozpoczta wpro-
wadzeniem marki polskiej jako prawnego rodka patniczego (de-

kret z 7. XII. 1918 i ust. z 15. I. 1920) w caem pastwie, nadaniem
jej charakteru jedynego rodka prawnego patniczego z ustaleniem
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stosunku wymiany do waluty zaborczej naprzód' w b. dzielnicy

pruskiej (ust. z 20. XI. 1919), w b. zaborze austriackim (stosunek

do koron — rozp. z, 24. XII. j z 22. XII. 1919, wymiana, zakaz wy-
pat i stemplowanie — ust. z 15. I. 1920 i z 24. III. 1920) i w b. zabo-

rze ros. (zakaz wypat rublowych i przerachowanie zobowiza
— ust. z 29. IV. 1920). AYreszcie ostatnio orzeczono, e umowy
obustronnie obowizujceSpndzy obywatelami polskimi, zamiesz-

kaymi na obszarze Rzpltej i osobami prawnemi, majcemi tu sie-

dzib, musz by pod grob niewanoci zawierane tylko w wa-
lucie polskiej. Na wyjtki moe zezwoli wadza skarbowa z wa-
nych powodów. Osobne przepisy ureguluj umowy, przy których
jedna ze stron jest obywatelem polskiej czci G. lska (33).

Uregulowano take spraw Skarbu Narodowego (31), który

jest funduszem nietykalnym, przeznaczonym na zabezpieczenie

przyszej waluty polskiej. Przeznaczono do cakowity dotychczas

zebrany majtek na Skarb Narodowy, skadane na ten cel ofiary,

cakowity zapas zota i srebra oraz kosztownoci, bdcy wasno-
ci pastwow w rku poszczególnych wadz i urzdów, cywil-

nych i wojskowych, a wreszcie kruszce skupowane w tym celu

przez instytucje pastwowe. Objto nim i zapas P. K. K. P. Za-

rzd Skarbu Nar. naley do specjalnej komisji, zoonej z przedsta-

wicieli Sejmu i gównych urzdów pod zwierzchnim nadzorem Mi-
nistra Skarbu. Organem wykonawczym komisji jest P. K. K. P.

P r o f. Dr. Edward Taylor (Pozna).

4. Kronika Sejmowa.

io stycznia. Uchwalenie ustawy o obliczaniu dodatku za studja wysze
dla urzdników wedug dodatku droynianego.

„ ., Uchwalenie noweli do ustawy o likwidacji serwitutów.

17 „ Uchwalenie ustawy w sprawie poboru nalenoci ekwiwa-
lentowych w Maopolsce za rok 1922.

„ ,, Przyjcie nagego wniosku P. Godeka o utworzeniu pod-

komisji sejmowej dla sprawy przesilenia w przemyle
i bezrobocia.

20 „ Przyjcie rezolucji, by baony celne byy cywilne i oddane
pod kompetencje Min. spraw wewn.

„ v Przyjcie rezolucji wzywajcej rzd, aby dostarczy! pracy

zdemobilizowanym oficerom i onierzom.

24 ,, Uchwalenie ustawy o upowanieniu Ministra Skarbu do

udzielenia w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr
Pastwowych pastwowej gwarancji finansowej do sumy

2.000.000 dla zobowiza, zacignitych przez organizacje

rolniczo-handlowe, na zakup zagranic rodków produkcji

rolnej.

24, „ Zniesienie ustawy o tymczasowym podatku dochodowym
z maja 192 1 r.

., ., Ratyfikacja konwencji midzy Polsk a Gdaskiem W S]

wie wolnoci tranzytu.
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27 stycznia. Uchwalenie ustawy ó ograniczeniu sprzeday napojów al-

koholowych.

,, Ich walenie ustawy w przedmiocie upowanienia osób upra-
wiajcych dziaki ziemi na cudzych gruntach, na obszarze
województw nowogrodzkiego, poleskiego i woyskiego,
oraz powiatów grodzieskiego wokowyskiego i biaowies-
kiego województwa biaostockiego, do czasowego uytko-
wania uprawianych przez nich gruntów i zajtych pomie-
szcze.
Uchwalenie noweli o zmianie i uzupenieniu niektórych
przepisów kodeksu cywilnego i ustawy postpowania cy-

wilnego w b. Królestwie Polskiem, dotyczcych nieobecnych
i zaginionych.

,. „ Przyjcie rezolucji aby nowela powysza obowizywaa
równie na kresach wschodnich.

31 „ Uchwalenie ustawy o podniesieniu opat od patentów na
wynalazki.

: , „ Uchwalenie ustawy w przedmiocie podwyszenia pewnych
opat sdowycli w b. dzielnicy austrjackiej.

14 lutego Uchwalenie noweli do ustawy o 8-godzinnym dniu pracy
(dzie pracy w handlu moe wynosi 10 godzin z tern za-

strzeeniem, by jeden pracownik nie pracowa duej ni
8 godzin).

., .. Uchwalenie noweli do ustawy ó zaatwianiu zatargów
midzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Uchwalenie ustawy w sprawie zawieszenia przedtermino-
wej spaty rent zahipotekowanych na wociach rentowych
na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

17 ., Uchwalenie ustawy 1) o pastwowej subie cywilnej i 2)

organizacji wadz dyscyplinarnych.

„ Uchwalenie ustawy o zniesieniu ministerstwa sztuki i kul-
tury.

„ „ Uchwalenie ustaw: 1) o zakadaniu i utrzymywaniu oraz
2) budowie publicznych szkó powszechnych.

,, ., Uchwalenie ustawy przedueniu terminu dla wnoszenia
poda o ulgi w paceniu daniny.

21 „ Przyjcie wniosku p. Liebermanna, zamierzajcego do prze-
prowadzenia wyborów d<> Sejmu i Senatu przed ferjami
letnicmi r. b.

„ Przyjcie wniosku p. Rataja: 1) Po zaatwieniu ustaw wa-
runkujcych rozpisanie wyborów oraz ustaw nieodzownych
do funkcjonowania pastwa, .

Sejm zakoczy natychmiast
swToje prace celem umoliwienia jaknajszybszego przepro-
wadzenia wyborów do nowego Sejmu; jednake zakoczenie
prac Sejmu nic moe nastpi póniej, ni przed ferjami
letniemi 1922 r. 2) Sejm poleca komisji regulaminowej
przedoenie w przecigu tygodnia projektu zmian regu-
laminu obrad celem zwikszenia szybkoci i intensywnoci
prac tak w komisjach,, jak na plenum, 3) Sejm wzywa
rzd, aby poczyni wszelkie w jego zakresie dziaania lece
przygotowania celem szybkiego uruchomienia aparatu wy-
borczego z chwil ogoszenia wyborów.
Przyjcie wniosku P. Skulskiego. e wybory maj si odby
nie póniej, ni 1 padziernika 1022 r.
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21 lutego Uchwalenie ustawy o obowizku odstpowania zwierzt
pocigowych i wozów na rzecz Pastwa.

24 „ Uchwalenie ustawy o podwyszeniu dodatków droynia-
nych do rent ubezpieczeniowych inwalidów, wdów i sierot

po weteranach dla b. dzielnicy pruskiej.
21 marca Uchwalenie ustawy elektrycznej.

23 „ Uchwalenie ustawy o prawach i obowizkach oficerów.

„ , ;
Uchwalenie ustawy o uposaeniu weteranów powsta naro-
dowych

„ ,. Uchwalenie ustawy o pastwowym banku odbudowy.
„ „ Uchwalenie ustawy o szkole sztuk piknych.
„ „ Uchwalenie ustawy o zdrojowiskach i uzdrowiskach.
24 „ Uchwala Sejmu Ustawodawczego o objciu wadzy pa-

stwowej w Ziemi Wileskiej przez Rzd Rzeczypospolitej
Polskiej (przyjta jednomylnie).

,. ,, Uchwaa Sejmu Ustawodawczego w sprawie przyjcia w
skad Sejmu Ustawodawczego Delegacji Sejmu Wileskiego
(przyjta jednomylnie).

,3P „ Uchwalenie ustawy o podwyszeniu opat stemplowych
w b. zaborze austrjackim i rosyjskim od akcyj oraz aktów
zawarcia spóek akcyjnych

„ „ Uchwalenie ustawy w sprawie przeduenia okresu urzdo-
wania organów samorzdowych w b. zab. rosyjskim.

„ ,, Uchwalenie noweli do ustawy o organizacji wadz dyscypli-
narnych i postpowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjo-
n ar juszom pastwowym.

31 ,. l

T

chwalenie ustawy o uposaeniu profesorów szkól aka-
demickich i naukowych si pomocniczych.

,. ,, Uchwalenie ustawy o podatku od wzbogacenia si ujawnio-
nego przez nabycie nieruchomoci i przez opacanie wierzy-
telno' hipotecznych.

„ „ Uchwalenie ustawy w sprawie opodatkowania spadków i da-
rowizn.

„ Uchwalenie ustawy o powikszeniu emisji biletów skarbo-
wych do 50 miljardów.

Kronika Sejmowa do 10 stycznia r. b. bya umieszczona w r-szym
zeszycie ,.Ruchu". 1922.



IV. Przegld orzecznictwa.

A. Orzecznictwo karne Sdu Najwyszego (Kongresówka).

W ostatnim numerze „Ruchu" zajmowalimy si orzecznic-

twem, powstaem na tle Ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej,

której przepisy karzce ogarny dziedziny ycia gospodarczego,
pozostawione poprzednio cakowicie prawu cywilnemu. Obecnie
przechodzimy do orzecznictwa, dotyczcego ustaw karnych, re-

gulujcych zasady najmu osobistego.

Ros. kodeks karny z r. 1903, obowizujcy na ziemiach b. za-

boru rosyjskiego, zawiera w tej mierze, w swej czci 17-ej, cay
szereg przepisów, umieszczonych pod ogólnym nagówkiem: „Po-
gwacenie przepisów najmu osobistego". Cz tych przepisów
(art. 364—366) okrela odpowiedzialno karn pracodawców za

naduycia w stosunku do robotników, a druga cz (art. 367—375)

— tak odpowiedzialno robotników za ich przestpstwa,
a w szczególnoci ich odpowiedzialno za zbiorowe lub indywidu-
alne porzucenie pracy. Aczkolwiek kodeks rosyjski te swoje nor-

my karzce uoy do jednostronnie na korzy pracodawców.
gdy odpowiedzialno ich uksztatowa i cianiej i agodniej, ani-

eli odpowiedzialno robotników, to jednak nie da si zaprzeczy,
i przyswoi on sobie, choby tylko teoretycznie, nader postpow,
a przenikajc cae wspóczesne prawodawstwo spoeczne, zasad,
e pastwo nie moe pozostawi ukadu warunków najmu osobi-

stego wycznie dobrowolnej umowie stron w ramach kodeksu
cywilnego, jakote i wyrównania wynikajcych na tern tle kon-
fliktów nie moe odda na losy swobodnego zmagania si si spo-

ecznych, lecz przeciwnie, powinno w przepisach prawa publicz-

nego zatroszczy si o warunki bytu pracowników, gdy s ich

miljonowe zastpy, i o sprawno i wydajno pracy, gdy na
pracy opiera .si dobrobyt spoeczestwa i sia pastwa. Przy-
tem pastwo musi w szczególnoci dba o prawidow dziaalno
wszelkich instytucyj uytecznoci publicznej i przedsibiorstw, od
których funkcjonowania zalena jest mono pracy i wyywienia
szerokich warstwr ludnoci.

Wedug wiadomoci z gazet, art. 367 i nast. k. k. 1903 r. maj
ulec uchyleniu. Naley mie nadziej, e zastpi je nowe przepisy
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bardziej bezstronnie i bardziej dostosowane dó naszego ycia gos-
podarczego, w wieku bowiem trustów i zwizków zawodowych
zasada „laissez faire, laissez passer" jest wprost nie do pomylenia.

Art. 367 i 368 k. k. doczekay si w orzeczeniu Penego konv-

pletu Izby II Sdu Najwyszego z d. ll/III. 1921 r., w spr. Wow-
skiego nader wyczerpujcych wyjanie. Orzeczenie to, idc zdaje

si nie tyle ladem intencji prawodawcy rosyjskiego, ile raczej

w myl odczucia potrzeb spoeczestwa polskiego, podkrela
i uwypukla te doniose interesy spoeczne, które w rzeczonych
przepisach znale maj opiek i obron. Wobec wspomnianego
powyej projektu uchyleraia art. 367 i nast. k. ki i wobec dyskusji,

która na tern tle niechybnie w Sejmie i prasie si rozwinie, orzecze-
nie to staje si aktualne. Podajemy je poniej w gównych za-

rysach.

„Sd apelacyjny w Warszawie wyrokiem z d. 16 marca 1920

roku ustaliwszy, e oskarony Andrzej Wowski przez czas du-
szy podega robotników rolnych do zaprzestania pracy, w celu

zmuszenia pracodawców do zmiany warunków najmu, a robotnicy,

bojc si oskaronego, istotnie do pracy nie przystpowali; e cho-
dzi on po okolicznych folwarkach i organizowa tam bezrobocia
rolne, które te, pod wpywem jego podegali, wybuchy w Mi-
strzowicach i folwarkach okolicznych, trway dugo i skoczyy
si dopiero po zaaresztowaniu Wowskiego, i uznajc, e gospo-
darstwo rolne, jako dostarczajce krajowi najwaniejszych rod-
ków poywienia, podpada pod kategori przedsibiorstw, w któ-

rych zaprzestanie pracy moe si odbi niepomylnie na interesie

ludnoci miejscowej, bo grozi wrcz osodzeniem kraju, i e wobec
tego czyn, popeniony przez Wowskiego, zawiera w sobie wszy-
stkie cechy przestpstwa, przewidzianego w art. 368 i 367 k. k., na

mocy tych przepisów kodeksu, skaza Wowskiego na rok wie-

zienia. Skarga kasacyjna obrocy oskaronego da uchylenia

powyszego wyroku z powodu obrazy art. 368 i 367 k. k. — przez

niewaciwe i nieumotywowane skazanie Wowskiego, pomimo,
e art. 367 i 368 k. k. wcale si, zdaniem skargi kasacyjne, nie sto-

suj do gospodarstw rolnych, co do tych bowiem kodeks karny po-

daje przepisy szczególne w art. 373—377 k. k., a zreszt z samego
tekstu art. 367 k. k. wynika, e ma on na wzgldzie jedynie przed-

sibiorstwa przemysowe, wyraz bowiem „przedsibiorstwo", jak

wiadcz przepisy „Ustawy Przemysowej" i „Kodeksu Handlo-
wego", a ponadto i wyliczenie art. 367 k. k. kategorji i przewidzia-

nych w nim przedsibiorstw, nie ogarnia gospodarstw rolnych.

Sad Najwyszy w komplecie caej Izby II oddali skarg ka-

sacyjna, midzy innemi z zasad nastpujcych:
1. Art. 367 k. k. ciga zmow zaprzestania pracy ze strony

robotników, zatrudnionych w zakadach fabrycznych, fabrykach,
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przemyle górniczym, warsztatach kolejowych, portowych i t. p.,

lub wogóle w przedsibiorstwach, w których zaprzestanie pracy

moe niepomylnie si odbi na interesach ludnoci miejscowej, -

o ile zmowa ta miaa na celu zniewolenie przedsibiorcy do pod-

niesienia pacy zarobkowej przed upywem terminu najmu lub do

zmiany innych tego najmu warunków.

2. Podmiotem przestpstwa z art. 367 k. k. mog by tedy

tylko robotnicy, zatrudnieni w przedsibiorstwach, w których za-

przestanie pracy moe si odbi niepomylnie na interesach lud-

noci miejscowej. Wyliczenie pewnych rodzajów przedsibiorstw
w art. 367 k. k. przez prawodawc nie ma bynajmniej charakteru

wyczerpujcego. Sowa: „i t. p.", znajdujce si po tern wyliczeniu,

oraz nastpujce po nich uogólnienie: „lub wogóle w takiego ro-

dzaju przedsibiorstwach, w których zaprzestanie pracy moe si
odbi szkodliwie na interesach ludnoci miejscowej", wiadcz, e
pewne przedsibiorstwa prawodawca wymieni tu jedynie tytuem
przykadu, przypuszczajc, e porzucenie pracy w tych przedsi-
biorstwach najczciej pociga bdzie za sob zagroenie inte-

resów miejscowej ludnoci. Prawodawca chcia atoli moliwie
szeroko uj w art. 367 k. k. pojcie przedsibiorstw fabrycznych,

warsztatów kolejowych i portowych, bdcych czstokro zaka-
dami pastwowemi, nie pracujcemi w celach zysku, lecz majcemi
raczej charakter instytucyj uytecznoci publicznej, oraz przedsi-
biorstw przemysu górniczego, w którym równie atwo si spot-

ka z instytucjami, niepodpadajcemi pod cise pojcie przedsi-
biorstwa w znaczeniu Ustawy Przemysowej (np. gazocigi naf-

towe), wida, e art. 367 k. k. uywa sowa: ,,przedsibiorstwo"
nie w rozumieniu Ustawy Przemysowej, przeznaczonej wycznie
dla celów nadzoru nad przemysem, lub w rozumieniu Kodeksu
Handlowego, majcego na celu unormowanie «prawnc form obrotu
towarami, lecz e przez to sowo pojmuje kade, z uyciem kapi-

tau i pracy najemnej, dziaajce gospodarstwo, czy przemysowe,
czy handlowe, czy rolne, a wobec tego twierdzenie skargi kasa-
cyjnej, jakoby art. 367 k. k. dotyczy mia jedynie robotników
przedsibiorstw przemysowych, z wyczeniem robotników, za-

trudnionych w przedsibiorstwach rolnych, nie licuje ze cisem
brzmieniem rzeczonego przepisu.

3. Wspomniane twierdzenie skargi kasacyjnej niezgodne jest

ju z samem brzmieniem art. 367 k. k., a znajduje tern mocniejsze
odparcie w logicznej wykadni rzeczonego przepisu. cigajc w nim
przestpstwo, aczkolwiek godzce bezporednio w interesy przed-
sibiorcy, ale w skutkach swych odbijajce si niepomylnie na in-

teresach szerokich warstw ludnoci, prawodawca mia wanie na
celu obron interesów tej ludnoci, której zbiorowe przez robotni-
ków porzucenie pracy w danych przedsibiorstwach zdolne jest
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odebra mono zaspokojenia swych najistotniejszych potrzeb.

Moliwo, skutkiem zmownego porzucenia pracy w pewnego ro-

dzaju przedsibiorstwach, zachwiania dobrobytu lub bezpiecze-
stwa szerokich warstw ludnoci jest niezbdnym warunkiem kary-
godnoci zmowy w art. 367 k. k. Tern si te tumaczy, i w swem
przykadowem wskazaniu przedsibiorstw w art. 367, prawodawca,
jak to ju zaznaczono powyej, wymieni nader rozmaite ich ro-

dzaje, by przez to uwydatni, e sowo: „przedsibiorstwo" ma tu

by rozumiane szeroko, i w ogólnem, nie za specjalnem znaczeniu.

Nie' byo, i w tych warunkach nie mogo by, intencj prawo-
dawcy ogranicza sankcji karnej do zmownego zaprzestania pracy
tylko w przedsibiorstwach przemysowych. Skoro oprócz przed-
sibiorstw przemysowych, i w innego rodzaju przedsibiorstwach,
i to nieraz w stopniu nierównie wikszym, takie zmowne zaprze-

stanie pracy moe wywoa grone dla ludnoci skutki, w postaci

np. godu, chorób nagminnych, zatamowania komunikacji i t. p.,

nie mogy one oczywicie pozosta bez przewidzianej w tym
wzgldzie obrony prawa karnego. Ubi eadem legis ratio, ibi eadem
dispositio. Zmowne tedy zaprzestanie pracy w przedsibiorstwack
wszelkiego rodzaju podpada pod art. 367 k. k.,. ilekro tylko grozi

niebezpieczestwem dla interesów ludnoci.

4. Wykadni powyszej bynajmniej nie przeczy istnienie w ko-
deksie karnym powoywanych w skardze kasacyjnej specjalnyck

co do robotników wiejskich przepisów art. 373—377, gdy artykuy
te przewiduj jedynie wykroczenia indywidualne poszczegóinyck
osób, swoiste dla stosunku najmu rolnego i nie majce nic wspól-
nego za ciganem przez art. 367 i 368 k. k. zmownein zaprzesta-

niem pracy ze strony robotników we wszelkich przedsibiorstwach.
w których zaprzestanie pracy godzi w interesy szerokich mas lud-

noci. .

5. Naraenie interesów szerokich mas ludnoci jest zatem je-

dn z cech zasadniczych przestpstwa, przewidzianego w art. 367

i 368 k. k., a wobec tego do zastosowania sankcji karnej tych prze-

pisów, konieczne jest kadorazowe ustalenie, e zmowne zaprze-

stanie pracy w danem przedsibiorstwie mogoby szkodliwie odbi
si na interesach ludnoci, ustalenie, które opiera si powinno nit

caoksztacie okolicznoci sprawy (art. 119 i 766 u. p. k.), z ocen
przytem ukadu stosunków miejscowych w danym czasie, nie za
na charakterze przedsibiorstwa, gdy nie charakter przedsibior-

stwa, lecz faktyczne zagroenie interesów szerokich warstw lud-

noci stanowi, jak to powyej wyjaniono, istotn cech przestp-
stwa z art. 367 i 368 k. k. Zaprzestanie pracy nawet w przedsi-
biorstwie, nalecem do rzdu przykadowo wskazanych przefc

prawodawc w art. 367 k. k., moe w pewnych warunkach nic po-

wodowa nastpstw, gronych lub zgubnych dla ludnoci, a nato-
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miast zaprzestanie pracy w przedsibiorstwach tam nie wyliczo-

nych, czstokro zagraa najistotniejszym interesom ogóu; np. bez-

robocie w warsztatach kolejowych moe, w razie obfitego zaopa-

trzenia kolei w lokomotywy i wagony, nie wywoywa skutków
wyej opisanych, natomiast skutek taki sprowadzi niechybnie zbio-

rowe porzucenie pracy przez robotników rolnych w okresie najpil-

niejszych robót sezonowych, zwaszcza w miejscu i w czasie, jak

wanie teraz w Polsce, gdy na skutek wojny niedostatek rodków
spoywczych, przejmujc pastwo cik trosk o wyywienie lud-

noci, powoduje utworzenie specjalnych urzdów, majcych na

celu zaopatrzenie ludnoci w ziemiopody (Dekret 108 w sprawie

utworzenia Pastwowej Rady Aprowizacyjnej z dn. 11/1 r. 1919),

sekwestr zbó (Dekret 16 w przedmiocie odpowiedzialnoci za nie-

dostarczenie ziemiopodów z 29/1 r. 1919) i upastwowienia handlu

niemi (Ustawa 381 o obrocie ziemiopodami z 9/VII r. 1919), i gdy
przeto pastwo zupenie wyranie i stafiowczo uznao przedsi-

biorstwa rolne za cile zwizane z istotnemi interesami ogóu
ludnoci.

6. Niekoniecznie jednak ma to by naraenie interesów lud-

noci caego kraju. Wystarcza, jeli wchodz w gr interesy lud-

noci pewnego okrgu lub pewnej miejscowoci. Prawodawca uy'
w artykule 367 k. k. wyraenia: „ludno miejscowa" wanie
dla zaznaczenia, e nietylko naraenie interesów ludnoci caego
kraju, lecz nawet naraenie interesów ludnoci pewnych obsza-

rów, lub choby pojedynczych skupie ludzkich znajduje sankcje

karn w art. 367 k. k. Mylne jest wic twierdzenie skargi kasa-

cyjnej, jakoby art. 367 k. k. stosowa si mia jedynie do wy-
padków naraenia na niebezpieczestwo interesów ludnoci pe-

wnych cile okrelonych miejscowoci lub okrgów. Byoby
wrcz nielogiczne, a wic i niedopuszczalne przy wykadni usta-

wy domniemywa si, iby prawodawca chcia sankcj karn bro-

ni dobra i bezpieczestwa ludnoci poszczególnych miast, czy
gmin, a natomiast puszcza pazem takie same czyny, gwacce
dobro i bezpieczestwo ludnoci w wikszych dzielnicach kraju,

lub nawet na caym jego obszarz .

7. W myl powyszych wyjanie, zarzut skargi kasacyjnej,

co do jakoby mylnej i sprzecznej z brzmieniem art. 367 k. k.,

jego wykadni w wyroku Sdu Apelacyin^go jest bezpodstawny.
Rzecz prosta, e airt. 367 ki. k. iznajduje swe spoeczne uza-

sadnienie i racj bytu tylko o tyle, o ile pracownikowi dana jest

w kadym czasie mono dochodzenia swoich pretensyj w drodze
polubownej, oraz pewno, e orzeczenie powoanej w tym celu

instytucji rozjemczej pracodawca cakowicie i bezwzgldnie wy-
kona. Nasze prawodawstwo w tym wzgldzie, aczkolwiek w ubie-

gych trzech latach bardzo obfite, jest jednak jeszcze nader nie-
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doskonae i rkojmi tych robotnikowi nie daje w caej peni. Wy-
kazuje to orzeczenie Pe. Kompl. Izby II Sdu Najwyszego z 22/IV

1921 r., w sprawie Wolfkego, dotyczce przymusowego wykonania
zbiorowej umowy o pracy.

Oto gówne jego zarysy:

„Inspektor Pracy VII Okrgu w podaniu z d. 10 stycznia r.

1920 do Prokuratora przy Sdzie Okrgowym w Siedlcach oskar-y Prezesa Stowarzyszenia wacicieli nieruchomoci m. Siedlec,

Pawa Wolfkego z art. 139 k. k. o niewykonanie wystosowanego
do w d. 4 sierpnia r. 1919, a opartego na art. 1 Dekretu z d. 3

stycznia r. 1919 o urzdzeniu i dziaalnoci inspekcji pracy (Dzie.

Praw P. P. Nr. 5, poz. 90), dania Inspektora Pracy o wydanie
mu spisu czonków rzeczonego stowarzyszenia, jako potrzebnego

inspektorowi w celu praktycznego wykonania zbiorowej umowy
cennikowej na najem stróów, zawartej u tego inspektora w d. 3

marca r. 1919 pomidzy wspomnianem Stowarzyszeniem waci-
cieli nieruchomoci a Zwizkiem stróów domowych. Prokurator

przy Sdzie Okrgowym w Siedlcach, upatrujc w czynie przypi-

sanymi Wolfkemu, wyikiroczelniie z* art. 139 k. k., przesa podlanie

Inspektora Pracy do Sdu Pokoju w Siedlcach, który wyrokiem
z d. 30 kwietnia r. 1920 uniewinni oskaronego, uznajc, e nie

mia on adnego prawnego obowizku do wykonania dania In-

spektora Pracy we wzgldzie komunikowania mu listy czonków
stowarzyszenia. Inspektor pracy zaapelowa, wnoszc o uchyle-

nie wyroku Sdu Pokoju i skazanie Wolfkego z art. 139 k. k. oraz

o zobowizanie go do wydania oskarycielowi listy czonków Sto-

warzyszenia wacicieli nieruchomoci. Sd Okrgowy w Siedl-

cach, wyrokiem z d. 25 listopada r. 1920 wyrok Sdu Pokoju za-

twierdzi. Inspektor Pracy wniós skarg kasacyjn, w której za-

rzuca obraz art. 139 k. k. — przez mylna wykadni tego przepisu

prawa.

Po rozpoznaniu sprawy i wysuchaniu wniosków Podproku-

ratora, Sd Najwyszy zway, co nastpuje:

Artyku 139 k. k. stosuje si do wykrocze przeciwko rozpo-

rzdzeniom wadzy, opartych na przepisach ustawy, które same

w sobie nie zawieraj norm karzcych za te wykroczenia: w tym
ostatnim bowiem wypadku te wanie normy karzce, jako lex

specialis, nie za ogólny przepis art. 139 k. k. miayby zastosowa-

nie. ciganiu z art. 139 k. k. ulega jednak tylko sprzeciwienie si

nakazom, czy zakazom wadzy, wydanym w granicach jej wa-
ciwoci i jej uprawnie, i co do swojej istoty opartych na ustawie.

W sprawie niniejszej nastrczyo si tedy sdom zasadnicze py-

tanie: czy skierowane do oskaronego danie Inspektora Pracy

w przedmiocie wydania mu listy czonków stowarzyszenia, które
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zawaro umow zbiorow, a którego Wolfke by prezesem, odpo-

wiada tym koniecznym dla zastosowania art. 139 K. K. warunkom.
Zadaniem Inspekcji Pracy jest w myl art. 1 Dekretu z d.

3 stycznia r. 1919 Dz. Pr. Nr. 5, poz. 90, nadzorowanie nad stoso-

waniem przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dzie-

dzinach pracy najemnej. Art. 11 okrela szczegóowo, na czem po-

legaj obowizki Inspektorów Pracy, i wskazuje, e do zakresu ich

dziaalnoci nale: nadzór nad wykonaniem przepisów, okrela-
jcych wzajemny stosunek przedsibiorców do robotników, wyda-
wanie zarzdze w celu wprowadzenia w ycie przepisów i posta-

nowie, wydawanych przez Ministra Pracy i Opieki Spoecznej,

rozpoznawanie i zatwierdzanie cenników i zawiadczanie tabel,

dotyczcych pacy robotników, przedsibranie rodków dla zapo-

biegania zatargom i polubownego zaatwienia sporów, nadzór nad
wykonaniem rozporzdze, dotyczcych pracy maoletnich, opieka

nad wyksztaceniem maoletnich robotników, nadzór nad wykona-
niem przepisów o dugoci i rozkadzie dnia roboczego i t. p. Dla

wykonania tych wszystkich zada Inspektorzy Pracy maj prawo
wstpu do wszystkich zakadów pracy i wszystkich przeznaczo-

nych dla robotnika urzdze fabrycznych oraz mog informowa
si u przedsibiorców lub ich zastpców i u osób, w przedsibior-

stwie zatrudnionych co do spraw, wchodzcych w zakres swej

dziaalnoci (art. 13), a zatem ani pracownicy, ani przedsibiorca
nie mog przeszkadza Inspektorowi Pracy w zbieraniu informacyj:

ani jednak przedsibiorca, ani pracownicy nie s zobowizani do
dostarczania mu tych czy innych dokumentów; zaley to wycznie
od ich dobrej woli, gdy obowizku takiego ustawa na nich nie na-

kada. Poniewa Stowarzyszenie wacicieli nieruchomoci wy-
stpio w umowie ze Zwizkiem dozorców domowych, jako strona

w umowie zbiorowej pracy, Inspektor Pracy, móg, uwaajc Sto-

warzyszenie to za przedsibiorc, zwróci si do Wolfkego, jako

do jego prezesa, o informacj co do czonków Stowarzyszenia,
Wolfke jednake bynajmniej nie by obowizany sporzdza spe-

cjalnych list lub wykazów.
8. Gdyby za nawet uzna, e na mocy art. 13 powoanego

Dekretu, na przedsibiorcy ciy obowizek udzielania informacyj

Inspektorowi Pracy, to i tak obowizek ten rozcigaby si tylko

na informacje, potrzebne Inspektorowi Pracy dla wykonania jego

obowizków, bd objtych art. 11 Dekretu, bd te majcych
na celu urzeczywistnienie innych przepisów prawa, nad któremi
nadzór powierzono Inspektorowi Pracy. W danym jednak wypad-
ku danie Inspektora Pracy, jak to z ustale wyroku wynika, nie

miao na celu ani wykonania jego uprawnie, art. 11 Dekretu
objtych, ani wogól urzeczywistnienia jakiego przepisu prawa,
lecz jedynie miao na celu wykonanie umowy zbiorowej, zawartej
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za porednictwem Inspektora Pracy. danie to nietylko, e prze-

kracza zakaz uprawnie inspektorów Pracy, lecz wychodzi poza
granice dziaalnoci Inspekcji Pracy wogóle. Zadaniem bowiem
Inspekcji Pracy jest, jak wyej wspomniano, stosowanie przepi-

sów prawa o ochronie pracy. Wykonanie zawartej umowy zbio-

rowej, która jest nie przepisem prawa, lecz ukadem dobrowolnym
midzy stronami, w zakres dziaalnoci Inspekcji Pracy nie wcho-
dzi. O ile, w myl ust. 5 art. 11 wspomnianego powyej Dekretu
poz. 90 i art. 2 Ustawy z dnia 2 sierpnia r. 1919, poz 394 Inspektor

Pracy ma obowizek przedsibrania rodków do zapobiegania za-

targom pomidzy wacicielami domów i dozorcami i do zaatwia-
nia wynikych pomidzy nimi zatargów bd przez doprowadzenie
do zawarcia umowy zbiorowej o pracy, bd przez inne ukady
polubowne, o tyle natomiast samo wykonanie tych umów i ukadów
naley do stron, a roztrzsanie wynikych na ich tle sporów i okre-
lenie skutków niedopenienia ich warunków, jako sporów i stosun-

ków prawa cywilnego (art. 20 Ustawy z d. 2 sierpnia r. 1919 poz.

394), naley do sdów cywilnych. Prawodawca polski, ustaw
z d. 1 sierpnia r. 1919 Dz. Ust. Nr. 65 poz. 394, normujc stosunki

pomidzy pracodawcami a pracownikami rolnymi, a nastpnie na
zasadzie! Ustawy z d. 23 stycznia r. 1920 (Dz. Ust. z r. 1920 Nr. 8,

poz. 53), rozszerzjc moc wspomnianej ustawy z 1 sierpnia r. 1919

na stosunki wacicieli domów do dozorców domowych, wyranie
uzna prawno-cywilny charakter zbiorowej umowy pracy, upa-

trujc w takiej umowie cechy prawnego stosunku pomidzy stro-

nami, i rozpoznanie pretensyj, wynikajcych z niedotrzymania po-

szczególnych umów, zawartych na zasadzie umowy zbiorowej,

przekazujc sdom cywilnym, tylko za spory z powodu niedo-

trzymania warunków ugody, stanowicej umow zbiorow dla

danego powiatu lub okrgu (art. 18 i 3 Ustawy poz. 394), lub z po-

wodu niewykonania orzeczenia Komisji Rozjemczej we wzgldzie
ustalenia warunków pracy i pacy w powiecie (art. 18 i 3 Ustawy)
podda Komisji Rozjemczej. Prawodawca nie uprawni przytem
wadzy administracyjnej do zarzdzania wykonania zawartej umo-
wy i do bezporedniego wdawania si w to wykonanie. Troska
o wykonanie umowy zbiorowej zarówno w wypadkach objtych
Ustawami z d. 1 sierpnia r. 1919 i 23 stycznia r. 1920, jak w wy-
padkach, wykraczajcych poza ramy rzeczonych ustaw naley do
stron , nie za do Inspektora Pracy, którego rola w tym wzgldzie
sprowadza si jedynie do przekazania danego zatargu Komisji Roz-
jemczej, o ile tego jedna ze stron zada (art. 19 Ustawy, poz. 394).

Z uwagi na to niewykonanie polece Inspektora Pracy w przed-

miocie wykonania zawartej umowy zbiorowej, jako nieuprawnio-

nych przepisami ustawy, nie stanowi wykroczenia z art. 1.39 k. k.
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Zaznaczy naley, e przymusowe, pod groba kary, wy-
konanie zbiorowej umowy o pracy znalazo dotychczas najszersze

zastosowanie w Australji, która ostatniemi czasy pod wzgldem
prawodawstwa spoecznego kroczy stale przed Europ. Umowa
zbiorowa ulega tam zarejestrowaniu w Sdzie Apelacyjnym i na

przecig czasu na który j zawarto, ma moc postanowienia obo-

wizujcego. We Francji kwestja ta bya przed wojn przed-

miotem nader obszernej dyskusji. Proponowano nadawanie umo-
wom zbiorowym mocy obowizujcej przez ogaszanie ich przez

prefekta w postaci rozporzdze obowizujcych. Do odpowied-

nich wniosków prawodawczych jednake nie doszo.

Tak czy inaczej i w tej dziedzinie mamy do czynienia ze zja-

wiskiem, o którem pisalimy w poprzednim numerze „Ruchu
4
',

a mianowicie z wkraczaniem norm prawa publicznego do dziedzi-

ny, która podotd pozostawaa w sferze prawa cywilnego. Umowa
najmu zaczyna stopniowo traci charakter czysto cywilnego sto-

sunku, staje sie przedmiotem przepisów prawa publicznego, i po-

gwacenie jej warunków obok skutków natury cywilnej zaczyna
wywoywa i skutki karne.

Wpyw na stosunki umowne najmu pracy nowopowstajcych
przepisów prawa publicznego, ustalajcych pewne warunki tej pra-

cy niezalenie od woli stron, uwidocznia sie w sposób nader cha-

rakterystyczny w orzeczeniu Pc. Kompl. Izby II Sdu Najwy-
szego z 21 XI 1920 r., w sprawie Hammera.

W sprawie tej

..wyrokiem z d. 25-go maja r. 1920 Sd Okrgowy w War-
szawie, jako odwoawczy, zatwierdzi wyrok Sdu Pokoju 21 okr.

m. Warszawy z d. 26 kwietnia r. 1920, uniewinniajcy Aleksandra

Hammera, waciciela restauracji p. f. Empire, z pod zarzutu obrazy

Ustawy z d. 18 grudnia r. 1919 o czasie pracy w przemyle i han-

dlu. Ustaliwszy, i oskarony zatrudnia sub kuchenn w re-

stauracji ponad czas, przepisany ustaw powysz, Sd Okrgo-
wy doszed jednak do wniosku, e w danym razie nie mona uzna
winy Hammera, poniewa ustawa z 18 grudnia 1919 r. ma na celu

zabezpieczenie pracowników przed wyzyskiem przedsibiorcy, ze

strony za oskaronego pomimo przeduenia godzin pracy adne-
go nie byo wyzysku; przeciwnie, wszyscy jego pracownicy, ma-
jc sute zarobki i doskonae wyywienie, a pracujc tylko doryw-
czo, w miar napywu goci, nie utyskiwali i nie mieli adnych
powodów do utyskiwania na warunki swojej pracy, o wiele lepsze,

anieli w innych przedsibiorstwach.

W skardze kasacyjnej Inspektor Pracy II Obwodu m. War-
szawy wnosi o uchylanie wyroku Sdu Okrgowego z powodu

25*
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obrazy art. 11 Ust. z d. 18 grudnia r. 1919. Sd Najwyszy zwayw-
szy, e przepisy ust. z d. 18 grudnia 1919 r. co do dugoci dnia pra-

cy maj charakter stanowczy, i przekroczenie ich pociga skutki,

w art. 18 przewidziane, niezalenie od intencji pracodawcy, lub na-

wet od zgody na to przekroczenie, wyraonej przez pracowników,
a wobec tego, wyrok Sdu Okrgowego, jako oparty na mylnej
prawa wykadni przy okrelaniu istoty przestpstwa, ulega uchy-
leniu.

Dr. B d k o w s k i.

sdzia Sdu Najwyszego.
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A. U s t a w a k a r n a.

22) § 8. u. k.

Usiowanie (§ 8. austr. u. k.) zachodzi wtedy, gdy mimo nie

osignicia zamierzonego skutku przestpnego zamiar osignicia
tego skutku ujawni sie zupenie wyranie w czynnociach zew-
ntrznych. — W odniesieniu do usiowania, polegajcego na przy-

gotowaniu i dostarczeniu rodków, potrzebnych do dokonania czy-

nu przestpnego (n. p. kradziey), naley za karygodne usiowanie
poczyta ju dostarczenie rodków tego rodzaju, które do innego

uytku si nie nadaj, a tylko do osignicia zamierzanego skutku

(do kradziey z wamaniem) uyte by mog. (14/19 1921. Kr:

346/21).

23) § 87. u. k.

Cechy ustawowe zbrodni gwatu publicznego z § 87 austr. u. k.

mog zachodzi nietylko wtedy, gdy wicej ludzi zagroonych jest

niebezpieczestem, ale take wówczas, gdy niebezpieczestwo to

zwraca si zgodnie z zamiarem sprawcy przeciw poszczególnej,

oznaczonej osobie. Zamiar ten zmierza ma do sprowadzenia tego

rodzaju uksztatowania si stosunków, z których naruszenie chro-

nionych w § 87. u. k. dóbr zwykle si rozwija lub rozwin moe.
Dowodem istnienia zamiaru sprowadzenia takiego niebezpiecze-

stwa moe by wykazanie, e sprawca mimo penej wiadomoci,
e takie niebezpieczestwo dziaaniem swem sprowadzi moe,
a wic liczc si z niem, dziaanie to zoliwie (rozmylnie) podej-

muje. (12/10 1921. Kr. 768/20).

24) § 101. u. k.

Czynnoci posterunkowego policji pastwowej, dotyczce
bezporedniej ochrony interesów publicznych (w danym wypadku
przytrzymaa policja przemytników tytoniu w Maopolsce), nale
do czynnoci rzdowych w rozumieniu ust. 2. § 101. austr. u. k.

bez wzgldu na to, czy rozstrzyga on sprawy urzdowe, czy fun-

kcje jego s waniejsze, czy te podrzdniejsze, czy wreszcie spe-
nia on je zupenie samoistnie, czy te pod kierunkiem innego fun-

kcjonariusza. (23/11. 1921. Kr. 531/21.)
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25) § 101. u. k.

Podarunek, wrczony urzdnikowi przy usiowaniu skonie-

nia go do naduycia wadzy urzdowej (§§ 9. i 101. austr. u. k.)

nie ulega przepadkowi (w wypadkach nie, podlegajcych ustawie

o zwalczaniu przestpstw z chci zysku, popenionych przez urz-
dników, z 18/3. 1921. Dz. Ust. Nr. 30. poz. 177.) (24 3. 1920.

Kr. 617/19.)

26) § 135. II. u. k.

Popenione dla rabunku morderstwo z dokonanym nastpnie

na mieniu zamordowanego rabunkiem stanowi jednolity czyn, skwa-
lifikowany w autr. ustawie karnej jako zbrodnia rabunkowego mor-
morderstwa z § 135. II. u. k., wyczerpujca w zupenoci istot tak

morderstwa jakote rabunku. (4. '5. 1921. Kr. 124/21.)

27) § 171. u. k.

Bezprawne przywaszczenie sobie rzeczy, znajdujcych si
przy trupie onierza, lecego na pobojowisku, jest kradzie.
(30 wrzenia 1921. Kr. 122 21.)

28) § 174. I. a) u. k.

Kradzie zwierzyny z lasu nie ma cechy zbrodniczej z ^ 174

I. a) austr. u. k., jeeli sprawca zaopatrzy si wprawdzie w bro
(karabin), jako narzdzie, suce do upolowania zwierzyny, jednak

nie stwierdzono, by uczyni to take w tym celu, aby broni tej

uy do obrony w razie przydybania go na kradziey. (27 9 1921.

Kr. 503/21.)

29) § 176. II. b) u. k.

Stosunek dozorcy domu do waciciela odpowiada wymogom
§ r76. II. b) austr. u. k. (30/3; 1921. Kr. 858/20).

30) § 185. u. k.

Kto rzecz zapomnian przez poszkodowanego w lokalu pu-

blicznym, a zabran (§ 171 austr. u. k.) stamtd przez dozorc
lokalu, od tego ostatniego odbiera i ze wiadomoci pochodzenia

tej rzeczy ukrywa, dopuszcza si uczestnictwa w kradziey (§ 185.

austr. u. k.). •

—

Niema sprzecznoci w rozumieniu § 331. (1. 9. § 344) austr.

p. k. w werdykcie, którym przysigli zaprzeczyli win oskaronego
o sprawstwo tej kradziey dozorcy", a potwierdzili pytanie, odno-

szce si do uczestnika. (30/9. 1921. Kr. 163/21).

31) §190. u. k.

Nie jest konieczn cech zbrodni rabunku z § 190 austr. u. k..

aby napadnity stawi sprawcom rzeczywisty, fizyczny opór. (17/1.

1920. Kr. 600 19).
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32) § 197. u. k.

Do istoty oszustwa wystarczy, jeeli podstpne dziaanie

sprawcy zdolnem byo do wprowadzenia w bd. Wywoany bd
poszkodowanego lub jego niewiadomo nie musz by tego ro-

dzaju, iby poszkodowany w aden sposób nie móg pozna pra-

wdziwego stanu rzeczy, wzgldnie o nim si dowiedzie. — Do
pojcia szkody w rozumieniu § 197 austr. u. k. naley take utra-

cony zysk, do którego poszkodowany ma ju prawo, (z 6/4. 1921.

Kr. 481/20).

33) § 199. a) u. k.

Skierowana do wiadka proba, aby przed sdem „zeznawa
agodnie" (dla oskaronego) moe wyczerpywa ustawowe cechy
zbrodni starania si o faszywe wiadectwo z §§ 197 i 199 lit. a)

austr. u. k. (1/10. 1921. Kr. 440/20).

34) § 463. u. k.

Syn, kradncy pienidze z kieszeni nieyjcego ju ojca, na

którego sam morderc nasadzi, nie moe korzysta z przepisu

§ 463. austr. u. k. (7/4. 1920. Kr. 153/20).

35) § 487. u. k.

Obwinienie ony przez ma o stosunki cielesne z innymi
mczyznami podpada pod przepis § 487. a nie 489. austr. u. k. —
Dowód prawdy (§ 490. u. k.) jest wic dopuszczalny. (3/11. 1921.

Kr. 596/21).

B. I. L ich w a.

36) § 4 austr.-ces. rozp. z 12. 10. 1914. Nr. 275. dz. u. p.

Znami „sposobem zarobkowania" (§ 4. austr.-ces. rozp.

z 12/10. 1914. Nr. 275. dz. u. p.) zachodzi tylko wtedy, jeeli za-

miarem sprawcy byo, stworzy sobie z interesów lichwiarskich

ródo;, któreby dostarczyo .mu dochodu, majcego pokry w ca-

oci lub w czci jego potrzeby yciowe. Wystarczy tu ju
moe dokonanie jednej takiej lichwiarskiej czynnoci, o ile ju
z tego jednego faktu oraz z okolicznoci towarzyszcych, jak n. p.

z przygotowa do innych podobnych interesów, ofiarowania w tym
wzgldzie swych usug i t. p. zamiar powyszy jest widocznym.
(3/11. 1921. Kr. 471/21).

II. Li c h w a w o j e nn a.

§ 23. t 4. austr.-ces. rozp. z 24. 3. 1917. Nr. 131. dz. u. p.

37) Do istoty handlu acuchowego nie potrzeba ani po-

przedniego kupna w celach spekulacyjnych ( z zamiarem pod-
bicia ceny towaru) ani te dania przy sprzeday ceny oczywi-
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cie nadmiernej. — Handlu acuchowego dopuci si moe i produ-
cent, o ile pozbywa produkt zbytecznym ogniwom porednim.
(31/8. 1921 . Kr. 683/20). —

38) Zgoda, a nawet zlecenie odbiorców, aby im dostarczono
w handlu poktnym towaru, podlegajcego kontyngentowi, po ce-

nie wyszej, nie ma wpywu na ocen, czy porednictwo byo
zbytecznem. (5/10. 1921. Kr. 120/21). —

D. Ustawa o postp, karne m.

39) § 281. p. k.

Niewano z 1. 5. § 281 austr. p. k. dotyczy moe jedynie

orzeczenia w rzeczy samej (§ 270. 1. 6. i 7., obecnie 4. i 5. p. k.),

nie za orzecze wypadkowych (n. p. na wniosek obrony, aby sd
uzna sw niewaciwo do przeprowadzenia sprawy).

Uznanie przez sd swej waciwoci nie moe by (w post-
powaniu w sdzie okrgowym) zaskaronem w zwykej drodze
zaalenia niewanoci, chociaby nawet nastpio wbrew wnio-
skowi obrony. (9/11. 1921. Kr. 211/21). —

40) § 331. p. k.

zob: wyej pod A. poz 30. —
Józef Prokopowicz,

prokurator przy Sdzie Najwyszym.



C. Orzecznictwo karne Sdu Najwyszego, (Wielkopolska).
(Zbiór tez z dziedziny materjalnego prawa karnego z wyroków i uchwa..

wydanych w czasie od 28/ V. 1920 do 1 II. 1922).

(Dokoczenie.)

II. Ustawy dodatkowe.

1. Ustawa pruska o stanie oblenia z d. 4. czerwca r. 1851. (Zb.

ust. pruskich str. 451 w zwizku z rozp. M. b. dz. pr. z d. 23 12.

1919, Dz. U. 2/21).

1) Zaprowadzajce zmiany w ust. pruskiej z d. 4. czerwca
r. 1851., o stanie oblenia Rozp. M. b. dz. pr. z 23/12 1919 (Dz.

Urz. Nr. 2 z 16/1 1920 str. 13, uchylone z mocy Rozp. M. b. dz. pr.

z 19/4. 1920. Dz. Urz. Nr. 26 str. 563 i z 8/6 1920. Dz. Urz. Nr. 30.

str. 608) tak samo, jak pozostajce z niem w zwizku Rozp. M. b.

dz. pr. z 25/12 1919 Dz. Urz. Nr. 2, str. 21 trzymao si granic za-

krelonych art. 6 ust. z d. 1 sierpnia r. 1919, Dz. Pr. Nr. 64, poz.

385. W myl przepisów art. 3 c, 4. i 6. Rozp. M. b. dz. pr. z 6/12
1919 (Tyg. Urz. Nr. 69 str. 390.), Rozp. z 25/12 1919, wcznie
z wprowadzonemi tame przep. §§ 8 i 9. Rozp. z 23/12 1919 zaczo
obowizywa dla caego obszaru, oddanego pod zarzd Min. b.

dz. pr. w 8 dniach po ogoszeniu tj. 27 stycznia 1920, w którym
Traktat Wersalski nabra ju by mocy obowizujcej

1

), a dzielnica

pruska, w granicach Polsce przyznanych integraln jej czci..
Poniewa jednake wprowadzenie praw jest rzecz wadzy pa-
stwowej, ta za poczwszy od dnia, w którym traktat wersalski
nabra mocy obowizujcej z kad chwil nastpn posuwaa si
dalej a do kracowych granic terytorialnych, czyli poniewa gra-

nice faktycznej wadzy zmieniay si z dnia na dzie, dlatego Mini-
ster b. dz. pr. móg odnonie do czasu nadania mocy obowizujcej
Rozp-niu z d. 25/12 1919, a wic wcznie z §§ 8 i 9. Rozp, z 23/12
1919, uy niezwykego moe, ale w danym wypadku dokadnie
obmylanego wyraenia:

„rozporzdza si dla ziem Rzeczyp. P., przyznanych
a dotd przez wadze polskie jeszcze nieprzejtych, w miar ich
przejmowania przez te wadze i wojska polskie,,
co nastpuje...". Wyraenie powysze .podobnie jak uyte w art.

l

) „entrer en vigcnr".
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19. ust. z 1/8 1919 Dz. Pr. Nr. ,64, poz. 385), nie moe mie innego
znaczenia jak to, e, ogoszenie Rozp. o stanie wyjtkowym, obo-
wizujce na obszarze b. dz. pr. de jur ju 24/1 1920, na ziemiach
jeszcze nieprzejtych zyskuje moc obowizujc z chwil ich prze-
jcia, czyli, e stan wyjtkowy (tzw. may stan oblenia) z ca
sw treci postpuje z wojskami i wadzami polskiemi z miejsca
na miejsce, a do ostatniego kraca przyznanych Polsce terytor-

iów. (W. P. K. z 25/5 1921. K. V. 94/20 i w. z 14/9 1921. K. V. 38/21).

2) § 9. b) powyszej ust. jest tzw. przepisem blankietowym,
któremu istotn tre nadaje dopiero inny przepis waciwej wa-
dzy, w danym wypadku zarzdzenie wadzy wojskowej,, nakazu-
jce wydanie broni, wzgldnie zakazujce jej posiadanie.

3) Przechowywanie broni wbrew takiemu nakazowi wzgld-
nie zakazowi jest z istoty rzeczy przestpstwem trwaem (WPK
z 25/5 1921 K. V. 94/20).

4) Ust. 2 § 2 k. k. z r. 1871 nie ma zastosowania w razie cofni-
ta, wypeniajcego blankietowy przepis § 9 lit. b (zmienionej na za-

sadzie Rozp. Min. b. dz. pr. z 23 grudn. r. 1919 (Dz. Urz. Nr. 2/20 str.

15). Ust. pruskiej o stanie oblenia z d. 4. czerwca r. 1851 (Zb. U.

pr. Nr. 451), rozporzdzenia dowódcy wojskowego przed osdze-
niem skierowanego przeciw niemu czynu, spenionego przed cofni-
ciem odnonego rozporzdzenia. Rozporzdzenie takie jest bo-
wiem norm administracyjn, stojc poza obrbem ustawodaw-
stwa karnego.

(W. P. K. z 19/11 1921 KV. 54/21).

2. Ust. pruska o stray polnej i lenej z d. 1 kwietnia 1880, (Zb.

ust. pr. 1880 str. 230—251).
Skazanie w b. dz. pr. za wystpek z § 2A2 K. K. w wypadkach

kradziey przedmiotów, wymienionych w § 18 . ust. pr. o stray
polnej i lenej, spenionej wród warunków w nim okrelonych, mo-
e nastpi tylko w razie ustalenia, e w konkretnym wypadku
zastosowanie szczególnych postanowie karnych teje ustawy jest

wykluczone.

(W. z 15/6 1921 K. V. 65/21.)

3. Rozp. Niem. Rady Zwizkowej z d. 18 stycznia r. 1917

(Dz. Pr. P. str. 58).

1) wyranie zaznacza, e ma zastosowanie do przepisów
wydanych na zasadzie ust. z d. 4/8 1914 Dz. Pr. P. str. 327 przez

Rad Zwizkow, z czego wynika, e nie ma zastosowania do
rozp., wydanych przez K. N. R. L.

(W. z 23/3 1921. K. V. 100/21.)

2) ma na wzgldzie nieznajomo rozporzdze treci gos-

podarczej.

(W. z 25/6 1921. K. V. 49/21.)
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4. Rozp. Rady Zwizkowej z d. 8 maja r. 1918 (Dz. Pr. P. str. 395).

1) ma charakter cile gospodarczy, co wynika ju z zakresu

udzielonego Niem. Radzie Zwizkowej na mocy § 3. ust. z d. 4/8

1914 upowanienia do wydawania zarzdze gospodarczych, na

którem rozp. powysze wanie si opiera.

(W. z 6/7 1921. K. V. 90/21.)

2) § 7. rzeczonego Rozp. stanowi, e w razie skazania z ust.

1 . $ tego Rozp. ulega przepadkowi suma, odpowiadajca nadwyce
ceny kupna, osignitej przez sprawc ponad ceny maksjdalne,
z czego wynika, e zastosowanie § 7. jest wykluczone, jeeli wy-
mienione w nim zyski byty przez sprawc jedynie zamierzone.

(W. z 10/7 1920. KV. 37/20.)

3) § 19. 1. 4. zacyt. Rozp. ma na wzgldzie granic gospodar-

cza, nie za polityczna.

W. z 25/6 1921. KV. 49/20 i z 67 1921. KV. 90/21.)

5. Rozp. Rady Penomocników Ludu z d. 3 grudnia r. 1918 (Dz. Pr.

Rz. N. Nr. 171 (6364), str. 1393)

stosuje si tylko do przestpstw, zagroonych karami cienienia
wolnoci do jednego roku, nie ma wic zastosowania w wypadkach
zbrodni z § 244 K. K.

(W. z 15/12 1920, KV. 39. 20.)

6. Rozp. Rady Penomocników Ludu z d. 7 grudnia r. 1918 (Dz. Pr.

Rz. N. Nr. 178 18 (6578) str. 1415),

w wypadkach § 244 k. k. ma zastosowanie tylko w razie, gdy
sprawca przestpstwa w chwili spenienia go nie ukoczy lat 21.

(W. z 15/12 1921, KV. 39/20.)

7. Rozp. w przedmiocie posiadania broni z d. 12 stycznia r. 1919

Dz. Pr. Rz. Niem. Nr. 7. str. 31).

Zbrodni z § 3. powyszego Rozp. moe si dopuci nietylko

waciciel broni, lecz kady, kto po upywie obowizkowego ter-

minu oddania j dziery, bez wzgldu na tytu, na którym dziere-
nie opiera.

(W. z 31/5 1921. KV. 61/21.)

8. Rozp. Kom. Nacz. R. L. z 22 stycznia r. 1919, (Tyg. Urz. N. R. L.

z 23. 1. 1919. Nr. 2, str. 9).

Brzmienie i cel tego Rozp. nie pozostawia adnej wtpliwoci,
i zawiera rozkaz oddania broni i innych przedmiotów wojsko-
przez tych, którzy je w czasie wydania go bez upowanienia Do-
wództwa Gównego i bezprawnie posiadali i przez tych, którzy
skradzione przedmioty wojskowe nabyli w drodze kupna i t. d.;

chodzio o potrzeb chwili, podyktowan zbrojnym ruchem po-

wstaczym na terytoriach, podlegych wadzy N. R. L.

(WPK. z 25 5 1921. KV. 94/20 i w. z 8/6 1921, KV. 27/21.)
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9. Rozporzdzenie Kora. Nacz. R. L. z d. 2 kwietnia r. 1919. (Tyg.
Urz. Nr. 4).

1) Wywóz artykuów codziennej potrzeby od czasu wpro-
wadzenia w ycie powzitego Rozp. podlega postanowieniom tego,
nie za Rozp. z d. 25 stycznia 1919. Wynika to z treci Rozp.
z 2 kwietnia 1919, z której wnosi naley, e ustawodawca na
czas wstrznie ekonomicznych, spowodowanych ukadem sto-

sunków politycznych, umylnie wyróni wywóz artykuów co-

dziennej potrzeby od wywozu artykuów oznaczonych w Rozp.
z 25/1 1919 jakoto zwierzt, towarów i fabrykatów wszelkiego ro-

dzaju, i, e uwaajc wywóz artykuów codziennej potrzeby za
szkodliwy, za wywóz tych artykuów kary znacznie obostrzy.

(W. z 9/4 1921, KV. 75/20.)

2) Omyka, zachodzca w niemieckim tekcie § 1. cyt. Rozp..
jest bez wszelkiego znaczenia, chociaby ju z tego wzgldu, e
jzyk niemiecki nie jest urzdowym i e tekst niemiecki zamiesz-
czono w tej czci Tyg. Urz., która dla uniknicia wszelkich wt-
pliwoci, w napisie oznaczono jako tómaczenie.

(W. z 6 i 7/7 1921, KV. 90/21).

3) Zezwolenie, o którem w § jest mowa, wadza wydaje na
konkretnie oznaczone przedmioty, ibid.

4) Ustalenie, e wywieziono rzepak, a wic artyku codzien-

ne] potrzeby bez zezwolenia waciwej wadzy, z obszarów, podle-

gajcych K. N. R. L., poza powiaty b. prowincji poznaskiej, zajte
przez wojsko polskie, obojtne, czy przy uyciu faszywej lub pra-

wdziwej deklaracji, wyczerpuje przedmiotow istot przestpstwa
z § 1. powyszego Rozp.

(W. z 25/6 1921, KV. 49/20.)

5) Koni, nieprzeznaczonych na rze, do artykuów codzien-

nej potrzeby, w rozumieniu § 1. cyt. Rozp., zaliczy niepodobna.

Rozp. szczególnem, dotyczcem wywozu koni jest Rozp. K. N. R. L.

z 12 maja r. 1919 (T. U. Nr. 12 str. 47).

(W. z 25/3 1921, KV. 100/21.)

6) § 1. Rozp. K. N. R. L. z 2/4 1919 grzywny wcale nie prze-

widuje, § 2. za, w którym o grzywnie jest mowa, dotyczy grzy-

wien „w dotychczasowych", a wic poprzednio wydanych Rozp.
(W. z 9/4 1921, KV. 73/20.)

7) § 1. zacyt. R. wyklucza agodniejszy wymiar kary za

usiowanie.

(W. z 25/3 1921, KV. 100/21.)

10. Rozporzdzenie Kom. N. R. L. z 3 czerwca 1919. (Tyg. Urz.

Nr. 17 z 5/6).

Wobec brzmienia art. 1. Rozp., jako przepisu blankietowego,
wyrok, skazujcy za wymienion w nim zbrodni, winien ustali,

czy, kiedy i jaki rozkaz, albo zakaz wadza wojskowa wydala.
(WPK. z 25/5 1921, KV. 94/20.)
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11. Ust. z d. 30 lipca r. 1919, Dz. U. Rz. P. Nr. 66, poz. 400.

Art. 4 i 10 ust. 2 1. c. w zwizku z Rozp. R. M. z d. 17/5 1920, Dz.

U. Rz. P. Nr. 47. poz. 288 i Rozp. M. b. dz. pr. 26/12 r. 1919, Tyg.
Urz. Nr. 69 str. 390.

W razie, gdy w kwestji pocztku mocy obowizujcej ustaw,

niezawierajcych w tej mierze adnych postanowie, ustawodaw-
stwo obowizujce nie daje punktu oparcia, naley sign do za-

sad nauki, wedle których w braku staego terminu pocztku mocy
obowizujcej ustaw iw braku okrelenia w samej ustawie ter-

minu, od którego ma obowizywa, ustawa zyskuje moc obo-

wizujc od dnia ogoszenia.
1

) W myl tej zasady ust. z d. 30

stycznia r. 1920 na obszarach b. dz. pr. wesza w ycie d. 13 marca
r. 1920.

(W. P. K. z 24 i 25/2 21, KV. 97/20, R. Z. III str. 562 np/).)

12. Ust. z d. 30 stycznia r. 1920. (Dz. U. Rz. P. Nr. 11 20 poz 60)

1) Art. 3 ust. powyszej (równobrzmicy z art. 3. ust. z 18/3

1921) w przeciwiestwie do art. 2. ma na oku nie kadego, lecz

jedynie takiego urzdnika, który rozstrzyga sprawy urzdowe lub

subowe; jako podmioty przestpstwa z art. 3 wyjci s tedy

urzdnicy, których odpowiedzialno, o il, nie pogwacili obo-

wizków urzdowych lub subowych okrela si wedle normal-

nych przepisów karnych lub dyscyplinarnych. (Ob. Uwagi szcze-

gólne sprawozdania kom. prawn. Sejmu ust. do proj. ust. z 30/1

1920 str. 199, Nr. 3/20 Dz. Urz. Min. sprawiedl.).

(Wyr. z 7/9 1921, KV. 105/21.)

2) W myl tezy pod 1) posterunkowy policji pastwowej, wy-
konujcy zlecenie starosty, za bierne apownictwo podlega san-

kcji § 331 K. K.

(Wyr. z 7/9 1921, KV. 105/21.)

3) Art. 9 ust. z 30/1 1920 (wzgldnie ust. z d. 18 marca r.

1921) w przeciwiestwie do art. 2. ma na oku nie kadego, lecz

odwouje si w tym wzgldzie do ustaw dzielnicowych, w szcze-

gólnoci do § 359, K. K. o ile chodzi o czyny spenione w b. dz. pr.

(W. z 9/4 1921, KV. 2/21, 27/7 1921, KV. 104/21 i z 7/9, KV. 105

i 115/21.)

') Por. art. i. ust. z d. 23 czerwca 1921. o wprowadzeniu dekretów,
ustaw sejmowych i rozporzdze Rzdu oraz o dalszem uzgodnieniu
ustawodawstwa na obszarze b. dz. pruskiej Dz. U. Nr. 75 z 13 wrzenia
r. 1921. poz. 511.

2
) w którym sprostowa naley nastpujce omyki druku:

a) w uwadze 2) na str. 562 ma by: ,,18 marca i Nr. 30/21" za-

miast .,21 marca i Nr. 20/21".

b) na str. 563, wiersz 18 od dou zamiast ..grudnia" ma by:
.„czerwca".
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4) Ob. tezy 1—8 do § 359 K. K. i tez 1 do § 370 1. 5. K. K.

5) Ustawy natury tak wyjtkowej, jak ust. z 30/1 1920. Dz. U..

Rz. P. Nr. 11, poz. 60 (ob. zwaszcza art. 16 teje, wzgldnie obec-

nie ust. z 18/3 1921. Dz. U. Rz. P. Nr. 30. poz. 177) wymagaj cisej
wykadni: tylko to moe by pod ustaw tak podcignite, co

w niej wyranie jako czyn karygodny oznaczono.

6) Art. 3. zacyt. ust. wymaga do zaistnienia wymienionego tam
czynu karygodnego, aby urzdnik przyj w zwizku z rozstrzyga-

niem spraw urzdowych lub subowych, podarek lub inn ko-
rzy majtkow, albo aby da takiego podarunku lub

korzyci majtkowej. W zwizku z nagówkiem ustawy, okrela-

jcym przedmiotowy jej zakres, jako dotyczcy odpowiedzialnoci

urzdników za przestpstwa, spenione z chci zysku, okazuje si.

e ustawa ma na myli jedynie korzyci majtkowe, któ-

rych przyjcie lub zadanie przez urzdników, naraa ich na ozna-

czone tam surowe kary. Poza te granice przy zastosowaniu danej

ustawy wychodzi nie mona.

7) danie poddania si, w celu pozamaeskiego spókowania.
podpada pod przepis § 331, karzcy urzdnika w podobnej sytuacji

za zadanie podarunków lub „innych korzyci" (bez dodatku: „ma-

jtkowych") a mógby ewentualnie podpada pod §§ 332 lub 339')

(w zwizku z §§ 43 i 73)) nie moe jednak by podcignite pod art.

3. e. c. wymagajcy chci zysku majtkowego.
(W. z 23/4 1921. KV. 19/21).

8) (Art. 12-tej ust. wzgldnie ust. z 18/3 1921). Okoliczno, e
jedynie obawa przed kar bya motywem wynagrodzenia szkody,

nie ujmuje wynagrodzeniu temu cechy dobrowolnoci. Za tak wy-
kadni art. 12. przemawia jego geneza. Z motywów projektu rz-
dowego ust. 'z 30/1 1920 wynika bowiem, e postanowienie

o bezkarnoci kradziey lub przywaszczenia (sprzeniewierzenia),

spenionych przez urzdników, zostay zaczerpnite z austr. k. k.

z r. 1852, który w § 187 bezkarno, z powodu czynnego alu, prze-

widuje; take w wypadku, gdy wynagrodzenie caej szkody nast-

pio, wskutek natarczywego nalegania (Andringen) ze strony po-

szkodowanego, a wic w wypadku, gdy jedynym motywem wyna-
grodzenia szkody z reguy jest ch zapobieenia w ten sposób

doniesienia.

(W. z 8/6 1921. KV. 5/21).

\) Przepisy §§ 3.3'. 332 i 339, o ile obejmuj normy karne, now
ustawa, nietknite, zachoway moc .swoj i nadal, ilee cyt. ust. wpro-

wadzajc, w miejsce pewnych norm dawniejszych," nowe, nie miaa za-

miaru uchylenia norm dawniejszych, które, jako dotyczce odmiennego

(agodniej kwalifikowanego) stanu rzeczy, obok niej w mocy pozosta
mo^ly i pozostay.
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13. Ust. z d. 18. marca r. 1921. (Dz. U. Nr. 30. poz. 177).

1) Zastosowanie; ust. 1. art. 5. wymaga ustalenia, e sprawca,

chociaby bezskutecznie, usiowa nakoni urzdnika do pogwa-
cenia obowizków urzdowych lub subowych.

(W. z 5/11 1921. KV. 144, 21).

2) Do obowizków subowych posterunkowego policji pa-
stwowej, penicego sub w pobliu granicy naley czuwanie nad

przestrzeganiem przepisów, wzbraniajcych wywozu, zatem i za-

trzymanie sztuki byda, porzuconej przez domniemanego przemyt-

nika, a do zupenego wyjanienia, czy bya przeznaczon na

wywóz.
(W. z 7/12 1921. KV. 139 21).

3) Przepis ust. 2. art. 5. moe by stosowany tylko w razie,

jeeli urzdnika skania si do przyjcia podarunku w zwizku
z urzdowaniem.

(W. z 23/11 1921. KV. 158. 21.

4) Usiowaniu z art. 5. ustawodawca nada charakter czynu

samodzielnego.

(W. z 23/11 1921. KV. 158/21).

5) Ob. tezy do ust. z d. 30/1 1920.

14. Ustawa o zwalczaniu lichwy wojennej z d. 2. lipca r. 1920 (Dz. U.

Nr. 67, poz. 449),

((której niektóro przepisy z mocy Rozp. Rady Min. z d. 9 sierpnia

r. 1921 (Dz. U. Nr. 66. poz. 400) obowizuj od d. 30. sierpnia r. 1921.

na obszarze b. dz pr.))

Art. 1. Wódka sodzona (zwana w b. dz. pr. „likierem") jest

w rozumieniu tego art. „przedmiotem powszedniego uytku", jeli

staa si przedmiotem normalnego zapotrzebowania szerszych kó
spoeczestwa.

(W. z 4/1 1922 KV. 214/21).

Art. 25. 1) „Zysk" w rozumieniu tego art. oznacza wszelk
korzy majtkow, bez wzgldu na jej wysoko, co wynika ju
choby z zestawienia art. 25. z art. 24 1. 1 i 2, w których jest mowa
o „zysku wikszym" i „zysku nadmierny m".

(W. z 4/1 1922 KV. 214/21 i z 1/2 1922 KV. 220/21).

2) Przez „pozbycie" w znaczeniu, uytem w tym art., naley
rozumie kad alienacj a wic i wymian „przedmiotów powszed-
niego uytku" na inne przedmioty.

3) Dewaluacja pienidza po wydaniu Ust. o zwalczaniu lichwy
wojennej z 2 lipca 1922. nie wpyna na podwyszenie stawki „ty-

sica mk." przy obliczeniu wartoci przedmiotów, pozbytych lub-

dostarczonych zagranic.
(W. z 1.2 1922 KV. 220/21).
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Art. 30. Rzeczony art. (podobnie jak art. 4 Ust. z 30/1 1920.

Dz. U. Nr. 11. poz. 60. i art. 6 ust. z d. 18 marca r. 1921. Dz. U. Nr. 30
poz. 177) nie okrela, jaki wypadek uwaa naley za „wypadek
mniejszej wagi" Wszelako zwizek genetyczny tych przepisów,
z art. 53 a. k. k. ros. z r. 1903, wskazuje dowodnie na to, e za-

warta w nim definicja odnosi si równie do poprzednio wspomnia-
nych art., e zatem „za wypadek mniejszej wagi poczytuje si ten,

gdy przeciwne prawu skutki s maowane a zla wola sprawcy nie-

znaczna i gdy sprawca, wobec okolicznoci sprawy, moe zasugi-
wa na przebaczenie, zastosowanie za kary, przewidzianej w usta-

wie, byoby zbyt surowe".

(W. z 4/1 1922 KV. 214/21 i z 1/2 .1922. KV. 220/21.

III. Kodeks karny wojskowy z 20 czerwca 1872. (Dz. Pr. P.

str. 174 n.).
1

)

1) § 7. ob tez do § 3. kk.

2) Sankcji karnej z § 138 k. k. w. podlega kradzie, speniona
przez wojskowego w chwili wykonywania suby wojskowej albo

z naruszeniem czy to ogólnych czy te specjalnie onierzowi po-

ruczonych obowizków subowych. Poniewa w danym wy-
padku oskarony, dopuszczajc si zarzuconych mu kradziey nie

wykonywa suby wojskowej a poszukiwanie dezerterów nie le-

ao ani w granicach ogólnych obowizków zwyczajnego onierza
ani w granicach poruczonych oskaronemu specjalnie funkcji woj-
skowych, czyny jego naleao oceni z punktu widzenia powszech-
nego prawa karnego i zastosowa to wanie prawo.

(WPK. z 25/5 1921 KV. 64/20).

*) Ob. Rozp. Rady Min. z io maja r. 1920 w przedmiocie wpro-
wadzenie w ycie Wojsk. Kod. k. Dz. M. Rz. P. Nr. 59/20. poz. 360.

Dr. Ryszard Leaski,
sdzia Sdu Najwyszego.
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A r t. 189 p r a w a o m a . z r. 1836. Zasady wyznaniowe, do

których odsya art. 189 prawa o ma. z 1836 r., w szczególnoci

postanowienia mojeszowo-talmudyczne w przedmiocie rozwodów,
stanowi, z punktu widzenia ustawodawstwa cywilnego, prawo
zwyczajowe. Ustalenie treci tych postanowie, jak wogóle norm
prawa zwyczajowego, naley do sdu m e r i t i, który moe posi-

kowa sie w tym wzgldzie zwykemi rodkami dowodowemi (art.

10
2

upc). W zakresie stosowania prawa zwyczajowego, Sd Naj-

wyszy, jako trybuna kasacyjny, jest wadny jedynie sprawdzi,
czy spór naleao rozstrzygn na podstawie zwyczaju, i czy sd
m e r i t i nie obrazi zwyczaju, którego tre sam ustali (orzecze-

nie z dn. 11 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 100/1921).

A r t. 210 p r a w a o m a . z r. 1836. Jeelim odmawia przy-

jcia ony do wspólnego mieszkania, lub postpowaniem swem
czyni pobyt jej we wspólnem mieszkaniu niemoliwym, ona, cho
mieszka oddzielnie, ma prawo domaga si,od ma dostarczania

jej rodków utrzymania bez wzgldu na to, e nie rozpocza kro-

ków (art. 219 prawa o ma.), zmierzajcych do prawnego ustania

poycia maeskiego (orz. z d. 25 kwietnia 1921 r. w sprawie N.
-574/1920).

Art. 646 k. c. Rozgraniczenie na mocy art. 646 k. c. dopusz-
czalne jest zarówno w braku sporu co do kierunku granicy, jak

i w razie istnienia takiego sporu, i wytoczeniu akcji o rozgraniczenie

nie stoi na przeszkodzie ta okoliczno, e w tym ostatnim przy-
padku spór graniczny czy si z windykacj nieruchomoci, albo-

wiem celem rozgraniczenia jest wanie ustalenie, do której ze stron

naley prawo wasnoci gruntu w spornych granicach (orz. z d.

14 kwietnia 1921 r, w sprawie N. 931/1920).

Art. 826 k. c. Jakkolwiek, w myl art. 1767 upc. i art. 22 przep.

przech. do upc,przy dziaach drobnej wasnoci poza obrbem miast
nie jest dla sdu bezwzgldnie obowizujc zasada, wyraona
w art. 826 k. c, niemniej jednak w kadym przypadku Sd winien
szczegóowo uzasadni, dlaczego zastosowanie jej uzna za niemo-
liwe (orz. z d. 28 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 1041/1920).

Art. 827 k. c. Lubo, wedle art. 22 przep. przech. do upc, za-

ley od uznania Sdu stosowanie art. 827 k. c, niemniej jednak Sd
jest obowizany uzasadni, dlaczego uwaa za waciwe dokona

20
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dziau bez odbycia sprzeday publicznej, tudzie dlaczego wyzna-
czy! w naturze cay majtek lub czci jego niektórym tylko ze
wspódzielcych si, a innym spaty pienine (orz. zd. 5 kwietnia
1921 r. w sprawie N. 849/1920).

Art. 841 k. c. 1) Spata z art. 841 k. c. jest niedopuszczalna,

gdy przedmiotem nabycia bya nie pewna cz ogóu praw spad-
kowych, lecz prawo do okrelonego przedmiotu spadkowego. Art.

841 k. c, jako przepis wyjtkowy, winien by tumaczony cile
(orz. z d. 2/19 maja 1921 r. w sprawie N. 447/1920; podobnie orz.

z d. 18 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 957/1920).

2) danie spaty obcego nabywcy schedy spadkowej (art
841 k. c.) nie moe by uznane za przedwczesne na tej podstawie,
e wniesione zostao samodzielnie, bez wytoczenia skargi dziaowej
(orz. z d. 5 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 868/1920).

Art. 1131 k. c. Zamieszczone w umowie kupna i sprzeday
nieruchomoci zastrzeenie, moc którego kupujcy zobowiza si
nie zbywa tej nieruchomoci w rce obce, t. j. ydowskie, nie-

mieckie, rosyjskie lub ruskie, pod rygorem zapacenia 50.000 rubli

na cel, który wskae sprzedawca, jest wane (orz. z d. 19 maja/6
czerwca 1921 r. w sprawie N. 1050/1920).

Art. 96, 97 i 108 k. h. Art. 96 i 97 k. h. maj zastosowanie
wzgldem komisanta handlowego, zajmujcego si specjalnie prze-
wozem, nie za do osoby, która podja si przewozu przygodnie;

umowa w tym ostatnim przypadku jest zwykym najmem usug
i moe by dowodzona badaniem wiadków. Na przedawnienie
6-micsiczne z art. 108 k. h. moe si powoywa jedynie komisant
przewozu, bdcy handlujcym (orz. z d. 11 kwietnia 1921 r. w spra-

wie N. 908/1920).

Art. 632 k. h. Przedsibiorstwo robót budowlanych zalicza

si do czynnoci handlowych, przewidzianych ustpem 2-gim art
632 k. h. (orz. z d. 5 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 847/190).

Art. 189 k. h. Moratorjum wekslowe rosyjskie (ukaz z d. 25
lipca st. st 1914 r.) okupacyjne niemieckie (rozporzdzenie z d. 21

marca 1915 r.) i polskie (dekret z d. 24 grudnia 1918 r. — I), p. N. 21

poz. 72) nie stosuje si do weksli, których termin patnoci przypad
przed wybuchem wojny wszechwiatowej. Przedawnieniu 5-let-

niemu takich weksli (art. 189 k. h.) dunik moe przeciwstawi
jedynie dekret z d. 16 stycznia 1919 w przedmiocie zawieszenia

biegu terminów i przedawnie (D. p. N. 9 poz. 121) (orz. z d. 5 kwie-

tnia 1921 w sprawie N. 857/1920).

Dekret d. 16 s ty cz ni a 1919 (D. p. N. 9 p o z. 121). Wnio-
sek sdu me r i t i, e w sprawie nie zachodz okolicznoci, któreby

usprawiedliwiay zastosowanie dekretu z d. 16 stycznia 1919

w przedmiocie zawieszenia biegu terminów i przedawnie, nie ulega
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sprawdzeniu w postDOwaniu kasacyjnem (orz. z d. 21 kwietnia 1921

w sprawie N: 978/1920 i 984/1920).

Ukaz z d. 2 marca 1 864 r., o urzdzeniu gmin
w i e j s k i c h. Z art. 97, 99, 100, 102 i 104 ukazu z d. 2 marca 1864 r.

o urzdzeniu gmin wiejskich (D. P. T. LXII, str. 85) wypywa,
e gromada wioskowa jest osob prawna (orz. z d. 30 maja 1921 r.

w sprawie N. 1084/1920).

Ustawa z d. 2 15 czerwca 1903 r. W przypadkach,

do których ma zastosowanie ustawa z d. 2/15 czerwca 1903 r.

o wynagrodzeniu robotników, nie moe by zasadzone robotni-

kowi odszkodowanie na podstawie art. 1382—1384 k. c, a winno
ono cile odpowiada postanowieniom pomienionej ustawy (orz.

z d. 18 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 839/1920).

Ustawa z d. 1 sierpn.ia 1919 r. (D. p. N. 65 p o z. 394).

Sprawa waciciela dóbr ziemskich p-ko pracownikowi rolnemu
o uznanie umowy najmu, zawartej na warunkach, uchwalonych 28.

VI. 1919 przez delegatów zwizku ziemian i suby folwarcznej oraz

przedstawiciela Ministerjum pracy i opieki spo., za rozwizan
z winy pozwanego na tej podstawie, e tene porzuci prac, prze-

szkadza subie folwarcznej w zajciach i namawia j do bezro-

bocia, naley do sdów zwyczajnych (art. 1 upc), nie dotyczy bo-

wiem ani warunków pracy, ani wynagrodzenia za prac, stosownie

za do ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o zaatwianiu zatargów zbio-

rowych midzy pracodawcami i pracownikami rolnymi (D. p. N. 65

poz. 394), tylko tego rodzajifspory ulegaj rozpoznaniu komisyj roz-

jemczych (art. 19, 3 i 18 powoanej ustawy) (orz. z d. 28 kwietnia

1921 r. w sprawie N. 733/1920; podobnie orz. z d. 12 maja 1921 r.

w sprawie N. 610/1920).

Ustawa z d. 28 czerwca 1919 r. (D. p. N. 52 p o z. 335).

1) Sd jest zwizany rozstrzygniciem urzdu rozjemczego do

spraw najmu, zapadem z mocy ust. 3 art. 14 ustawy z d. 28 czerwca
1919 o ochronie lokatorów (D. p. N. 52 poz. 335), za zgod obu
stron (orz. z d. 30 maja 1921 r. w sprawie N. 70/1921).

2) Ustawa z d. 28 czerwca 1919 r. o ochronie lokatorów nie

ma zastosowania do umów najmu domów, jako caoci, a jedynie

do najmu czci domów, przeznaczonych na mieszkania, sklepy,

pracownie, lokale handlowe i przemysowe, wynajmowanych przez

wacicieli domów, oraz do czci tych mieszka i lokali, podnaj-

mowanych przez lokatorów gównych (orz. z d. 23 maja 1921 r.

w sprawie N. 219/1921 r.).

A r t. 55 u p c. Warto powództwa, wytoczonego przeciwko

kilku pozwanym cznie, okrela si ogóln sum roszcze (orz. z d.

11 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 913/1920).

Art. 128
2

u. p. c. W sprawach, toczcych si w sdach pokoju,

interwencja gówna jest niedopuszczalna (orz. z d. 30 maja 1921 r.

w sprawie N. 1044/1920). 26*
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Art. 456 i n a s t. u p c. Podpis osoby nie umiejcej pisa, na-

krelony atramentem po oówku, moe by uznany za wyraajcy
wol zobowizanego wtedy jedynie, gdy udowodnione zostanie, i
zobowizany zna tre zobowizania i sam podpis z wasnej woli

uczyni (orz. z d. 25 kwietnia 1921 r. w sprawie N. 1010/1920).

Art. 2 prze p. do u. p. c. 1) Powództwo o uniewanie-
nie dziau, dokonanego przez wstpnego w akcie midzy yjcymi
(art. 1075 i nast. k. c), naley wytoczy przed sd waciwy wedle
zasad ogólnych; jeeli wic przedmiotem dziau by majtek nie-

ruchomy, sprawa, jako obejmujca spór o wasno nieruchomoci,
nie ulega rozpoznaniu sdów pokoju (orz. z d. 2/19 maja 1921 r.

w sprawie N. 705/1920; podobnie orz. z d. 23 maja 1921 r. w spra-

wie N. 1072/1920).

2) Art. 1489, 1490 i 1491 u. p. c. zostay uchylone w sposób
milczcy artykuem 2-gim przepisów przech. do u. p. c. z d. 18 lipca

1917 r., wskutek czego, z dniem wprowadzenia w b. Kongresówce
sdownictwa polskiego, ulegaj sdom pokoju wszystkie sprawy
dziaowe, dotyczce nieruchomoci, bez wzgldu na sf9n osób,

wpywajcych do dziaów, o ile jednak przestrze gruntu nie prze-

nosi 30 morgów; gdy przestrze gruntu jest wiksza, ni 30 morgów,
sprawy te zawsze nale do sdów ogólnych (orz. z d. 5 kwietnia

1921 r. w sprawie N. 862/1920).

Art. 6 przepisów tymcz. o urzdzeniu sdów-
n i c t w a w K r. P o 1. W myl art. 6 przep, tymcz. o urzdzeniu
sdownictwa w Królestwie Polskiem z d. 18 lipca 1917 r., w kom-
plecie sdzcym Sdu okrgowego moe bra udzia tylko jeden

sdzia, nie bdcy sdzi okrgowym (orz. z d. 7 kwietnia 1921 r.

w sprawie N. 900/1920 i 901/1920; podobnie orz. z d. 21 kwietnia

1921 r. w sprawie N. 998/1920).

Bolesaw Pohorecki,
prokurator przy Sdzie Najwyszym.
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1. § 9 ust. hip. Do ksigi' gruntowej mona wpisa prawo za-

stawu dla zalegych wiadcze pieninych na cele konkurencji

szkolnej. Natomiast sam obowizek wiadczenia cicy na

nieruchomoci z mocy przepisów prawa publicznego nie moe
by przedmiotem wpisu (O. z 3 stycznia 1922, R. 976/21).

2. § 20 ust. hip. Adnotacja skargi o zniesienie wspówasnoci
jest dopuszczalna (O. z 31 sierpnia 1921, R 516/21 i z 21 wrze-
nia 1921, R 726/21).

3. § 20 ust. hip. Odwoanie penomocnictwa do sprzeday nieru-

chomoci nie moe by w ksidze gruntowej adnotowane (O.

z 23 sierpnia 1921, R 600/21).

4. § 20 ust. hip. Adnotacja wdroenia przymusowego wykupu
realnoci na cele reformy rolnej jest niedopuszczalna (O. z 5

lipca 1921, R 437/21, 6 wrzenia 1921, R 655/21, 25 padziernika

1921, R 698/21).

5. § 22 ust. hip. Bezporednia skarga ostatniego pozahipotecz-

nego nabywcy o wpis przeniesienia prawa wasnoci przeciw

temu z poprzedników, który jest w ksidze gruntowej jako

waciciel wpisany, jest dopuszczalna. (O. z 10 maja 1921, Rw
1122/20).

6. § 26 ust. hip. Do uzyskania intabulacji przeniesienia prawa
wasnoci wystarcza przedoenie dokumentu podajcego jako

tytu przeniesienia umow kupna sprzeday, chociaby cena

kupna w dokumencie nie bya podan (O. z 6 wrzenia 1921,

R 668/21).

7. § 26 ust. hip. Na podstawie umowy o przeniesienie prawa
wasnoci realnoci nalecej do kilku wspówacicieli, z któ-

rych tylko niektórzy s wasnowolni, jeden niewiadomy z miej-

sca pobytu a jeden maoletni, Sdzia hipoteczny moe dozwoli
wpisu przeniesienia prawa wasnoci co do tych czci, któ-

rych waciciele wasnoci owiadczyli sw zgod na przenie-

sienie prawa wasnoci, chocia wano umowy uczyniono

zawis — bez bliszego okrelenia, do których czci ten wa-
runek si odnosi — od zatwierdzenia umowy przez Sd nad-

kurateralny, a zatwierdzenie to nie nastpio (O. z 26 lipca 1921,

R 549/21). Przeciwne orzeczenie z 23 sierpnia 1921, R 480/21.
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8. § 26 ust. hip. Do wanoci umowy o przeniesienie prawa was-
noci zawartej przed 14 wrzenia 1919 r. nie potrzeba zezwo-
lenia Krajowej Komisji Obrotu Ziemi, przepisanego w rozpo-
rzdzeniu Rady Ministrów z dnia 1 wrzenia 1919 r. Dz. U. Nr.

73, poz. 428 (O. z 22 listopada 1921, R. 852/21).

9. § 29 ust. hip. Stopie pierwszestwa wpisu hipotecznego liczy

si wedug dnia wpywu podania hipotecznego do sadu hipo-

tecznego a nie wedug dnia wcignicia tego podania do dzien-

nika hipotecznego (O. z 12 listopada 1921, R 695/21).

10. § 31 ust. hip. Sd hipoteczny nie moe orzeka o tern, czy od-
woanie penomocnictwa do sprzeday nieruchomoci jest sku-
teczne (O. z 23 sierpnia 1921, R 600/21).

11. § 31 ust. hip. Penomocnictwo, które nie zawiera hipotecznego
oznaczenia sprzedaj si majcej realnoci, nie moe suy za
podstaw do usprawiedliwienia prenotacji. (O. z 2 listopada 1921,

R 811/21).

12. § 32 lit b) ust. hip. Do wpisu przeniesienia prawa wasnoci nie-

ruchomoci nalecej do stowarzyszenia istniejcego na pod-
stawie ustawy z 15 listopada 1867 r. wymagany jest m. i. s-
downie lub notarjalme zalegalizowany wycig z protokóu po-
siedze tego organu stowarzyszenia, który wedle statutu jest

uprawniony do rozporzdzania nieruchomym majtkiem stowa-
rzyszenia. Owiadczenie przewodniczcego samego, e uchwaa
taka zapada zgodnie z przepisami statutu, nie wystarcza. Prze-
ciw dozwoleniu wpisu hipotecznego mimo braku wykazania ta-

kiej uchway, kady z czonków organu, do którego naley roz-

porzdzanie nieruchomym majtkiem, wnie moe rekurs. (O
z 25 padziernika 1921, R 699/21).

13. § 33 lit. d) ust. hip. Na podstawie nieprawomocnego dekretu
dziedzictwa nie mog by wpisy hipoteczne dozwolone. (O z 12

lipca 1921, R 325/21).

14. § 35 ust. hip. Na podstawie dokumentu, w którym brak jest

hipotecznego oznaczenia sprzedanej nieruchomoci, podana jest

jednak liczba konskrypcyjna domu i ulica, na której dom jest

pooony, prenotacja jest dopuszczalna. (O. z 15 listopada, R
862/21).

15. S 61 ust. hip. Skarga o dotrzymanie ustnie zawartej umowy
o kupno-sprzeda nieruchomoci nie stanowi podstawy do do-

zwolenia adnotacji % § 61 ust. hip. (O. z 19 kwietnia 1921, R
235/21, 7 czerwca 1921, R 420/21, 22 listopada 1921, R 855/21

i 29 listopada 1921 r. R 895/21).

16. § 65 ust. hip. Wykrelenie adnotacji sporu — niewaciwie
lecz prawomocnie dozwolonej — dopuszczalne jest dopiero po
ukoczeniu sporu. (O. z 2 sierpnia 1921, R 511/21).
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17. § 65 ust. nip. Adnotacja sporu moe by na wniosek waci-
ciela realnoci wykrelon, jeeli akta sporu przed jego pra-

womocnem ukoczeniem zaginy, a powód nie stawia przez
duszy czas wniosku o odnowienie aktów i podjcia postpo-
wania na nowo. (O. z 25 stycznia 1921, R 616/21).

18. § 88 ust. nip. Adnotacja podania o wpis hipoteczny na podsta-

wie punktacji jest dopuszczalna (O. z 15 listopada 1921, R
862/21 ).

19. § 95 ust. hip. Braki dokumentu hipotecznego nie mog by uzu-
peniane zeznaniami wiadków przesuchanych w postpowaniu
hipotecznem. (O. z 30 sierpnia 1921, R 652/21).

20. § 97 ust. hip. Ograniczenie rozporzdzania nieruchomoci po-

legajce na wzajemnem podstawieniu sobie dwóch legatarjuszy

na wypadek bezpotomnej mierci jednego z nich nie moe by
— w braku innego porozumienia si stron — w ksidze grunto-

wej tylko co do jednego wykrelone, a co do drugiego utrzy-

mane w mocy. (O. z 15 listopada 1921, R 801/21).

21. § 126 ust. hip. Do wniesienia rekursu przeciw uchwale hipo-

tecznej uprawnion jest osoba, której praw hipotecznych do-
tyka uchwaa, choby osobie tej uchway nie dorczono. (O.

z 22 listopada 1921, R. 851/21).

22. § 126 ust. hip. Dziedzice spadkodawcy, z którego wnioskiem
zgodnie dozwolony zosta wpis hipoteczny, nie mog zaczepia
uchway hipotecznej rekursem. (O. z 25 padziernika 1921, R
673/21).

23. § 130 ust. hip. Rekurs rewizyjny przeciw równobrzmicym
uchwaom Sdów niszych jest niedopuszczalny. (O. z 15 listo-

pada 1921, R 816/21).

24. § 130 ust. hip. Odrzucenie rekursu przez instancj rekursow
ze wzgldów formalnych np. ze wzghdu na niedokadne lub

niewyrane sformuowanie dania (§ 85/2 ust. hip.), uwaa
naley za zatwierdzenie uchway pierwszosdowej. Rekurs re-

wizyjny przeciw tej uchwale Sdu rekursowego jest niedopusz-
czalny (O. z 12 kwietnia 1921, R 511/20).

25. § 130 ust. hip. Do postpowania nad wnioskiem o adnotacj
przymusowego wykupu realnoci na cele reformy rolnej sto-

suj si przepisy o postpowaniu w sprawach hipotecznych
a nie w sprawach niespornych. Rekurs rewizyjny przeciw ró-

wnobrzmicym uchwaom dozwalajcym — cho niewaciwie
— wpisu jest zatem niedopuszczalny. (O. z 12 listopada 1921,

R 812/21).

26. § 132 ust. hip. Wpis przeniesienia prawa wasnoci przez
pierwsz instancj odmówiony a w drugiej instancji dozwo-
lony ma rang z dnia wniesienia podania w pierwszej instancji.
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Póniej wniesionemu podaniu o przeniesienie prawa wasnoci
na inn osob naley odmówi (O. z 31 maja 1921, R 211/21).

27. § 1 ust. z 6 lutego 1869 Dzpp. Nr. 18. Do odpisania parcel po-
szczególnych z wykazu ciaa hipotecznego bdcego wspóln
wasnoci kilku osób potrzeba zezwolenia wszystkich tych

osób. Zezwolenie jednej z nich nie wystarcza. (O. z 28 wrze-
nia 1920, R 426/20 i 20 wrzenia 1921, R 598. 21).

28. § 2 ust. z 23 maja 1883, Dzpp. Nr. 82. Sd spadkowy nie jest

powoany do zezwolenia na wpis przeniesienia prawa was-
noci ze spadkodawcy na osob trzetci, która nabya nieru-

chomo nalec niegdy do' spadku, po wydaniu dekretu dzie-

dzictwa (O. z 25 padziernika 1921, R 699/21).

29. § 1 ust. z 11 grudnia 1906, Dzpp. Nr. 246. Sprostowanie granic

nie jest przedmiotem postpowania wedug podanej obok usta-

wy o sprostowaniu ksig gruntowych (O. z 19 lipca 1921,

R 357/21).

30. §§ 17—20 ustawy krajowej o zakadaniu ksig gruntowych z 20
marca 1874, Dz. u. kr. Nr. 29. Celem odnowienia wykazu hi-

potecznego zniszczonego podczas wojny Sd winien przepro-

wadzi dochodzenia po myli ustawy obok podanej, chociaby
strony przedoyy wycig hipoteczny wystawiony w roku
1913. (O. z 18 padziernika 1921, R 692/21).

Wodzimierz D b a o w s k i*

sdzia Sdu Najwyszego,.
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1. Przywrócenie do pierwotnego stanu terminu zaniedbanego przez:

kancelari adwokack, wymaga uprawdopodobnienia, e w kan-
celarii tej istniay i przestrzegane byy zarzdzenia co do
utrzymania ewidencji czasokresów.
Wyrok z 26 stycznia 1921 C 1/20. zob. Orzecznictwo Sdów

polskich nr. 117.

2. Zeznania osoby bdcej' stron w obecnym procesie, zoone
w sporze poprzednim w charakterze wiadka, mog by
uwzgldnione tylko iako dowód z dokumentu.
Wyrok z 26 stycznia 1921 C 12/20. zob. Orzecznictwo Sdów

Polskich.

3. Nie mona mówi o obrazie przepisu § 399 uc, jeeli dunik na
cesj wierzytelnoci zrazu zgadza si i obowizek swój do-

wiadczenia wobec cesjonarjusza uznawa.
Wyrok z 26 stycznia 1921 C 14/20.

4. a) Jeeli w kontrakcie notarialnym wano jego uzaleniono
od zezwolenia urzdu osadniczego, naley to tak rozumie,
e wano umowy jest zalena od udzielenia przez urzd
osadniczy zezwolenia na przewaszczenie.

b) Odmowna decyzja urzdu osadniczego ma znaczenie decyzji

ostatecznej, jeeli strony przyjy j jako tak wyranie czy
te milczco.

c) Skarga o przewaszczenie jest przedwczesn, jak dugo nie

ma ostatecznej decyzji urzdu osadniczego zezwalajcej na
przewaszczenie.
Wyrok z 11 czerwca 1021 C 6/21. zob. Orzecznictwo Sdów

Polskich.

5) Powoywanie si dopiero w rewizji na zmian stosunków wojn
wywoan w celu uchylenia si od dotrzymania umowy z po-
wodu zachodzcej gospodarczej niemonoci jej dopenienia,
nie moe by uwzgldnione.
Wyrok z 11 czerwca 1921 C 8/21.

6. Skarga (wzajemna) o przewaszczenie, wniesiona jeszcze przed
utworzeniem urzdu osadniczego, musi by oddalona, jeeli

w czasie rozprawy odwoawczej obowizywa iu przepis o po-

trzebie zezwolenia tego urzdu na przewaszczenie a zezwol-
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nia takiego nie przedoono ani nawet nie twierdzono, e je uzy-
skano lub chociaby o nie si starano.

Wyrok z 2 lipca 1921 C 9/21. zob. Orzecznictwo Sadów
Polskich.

7. Kontrakt kupna-sprzeday nie jest w myl § 313 uc. niewany
dla braku przepisanej formy, jeeli zaszo tylko mylne ozna-
czenie przedmiotu sprzeday.

Wyrok z 25 czerwca 1921 C 15/21. zob. Orzecznictwo Sdów
Polskich.

3$. Take nabywca licytacyjny gruntu oddanego na mocy rozpo-

rzdzenia o zabezpieczeniu uprawy rolnej i ogrodowej do uytku
i zarzdu (powiatowemu zwizkowi komunalnemu) nie moe
w myl § 35 obwieszczenia z 9 czerwca 1917 Dzn. Rz. str. 225

dochodzi roszcze o odszkodowanie (z powodu pozbycia
sprzecznie z prawidami porzdnej gospodarki wielkiej iloci

sztuk inwentarza) w drodze prawa, lecz tylko w drodze admi-

nistracyjnej.

Wyrok z 18 czerwca 1921 C 17/21. zob. Orzecznictwo Sdów
. Polskich nr. 199.

'9. Odmowa zatwierdzenia przez wierzyciela przyjcia hipoteki

przez nownabywc staje si nieodwoaln: powoduje skutki

wymienione w § 415/ zd. 1 uc. tylko wtenczas, jeeli nastpia
na podstawie doniesienia o przejciu dugu hipotecznego w myl
§ 416 uc. po zaintabulowaniu nowonabywcy.

Wyrok z 4 lipca 1921 C 20/21. zob. Orzecznictwo Sdów
Polskich nr. 198.

10. Jeeli przy rozprawie odwoawczej przedstawiono stan aktów
poprzedniego procesu, a z aktów tych widoczne jest istnienie

moliwych roszcze wzajemnych obecnego pozwanego, nada-

jcych si do potrcenia, obowizkiem jest sdu w myl § 139

upc. rzecz t wyjani.
Wyrok z 27 lipca 1921 C 21/21. zob. Orzecznictwo Sdów

Polskich.

11. a) Skarga o ustalenie praw dziedziców powierzniczo podsta-

wionych w to, co pozostanie, dopuszczaln jest przed przyj-

ciem do skutku dziedziczenia powierzniczego, jeeli uspra-

wiedliwiaj jej wniesienie zwikszajce si z czasem trud-

noci w szacowaniu majtku,
b) Nie mona da na podstawie §2113/2 uc. wydania majtku

pozbytego aktem w mniejszej tylko czci bezpatnym. •

Wyrok z 29 padziernika 1921 C 28/21. zob. Orzecznictwo
idów Polskich.
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Ustawa pruska z 11 marca 1850 r. o odpowiedzialnoci gmin za

szkody rozruchami wywoane nie stosuje sie do dziaa, które na-

ley bezporednio uwaa za czyny pastwowo-twórcze lub które

z czynami takiemi organicznie s zwizane.

Wyrok sdu najwyszego z 25 czerwca 1921 C 10/20 w spra-

wie E. M. i maol. M. G. i R. M., powódek i przeciwniczek.

rewizyjnych, przeciw gminie miasta Poznania, pozwanej i wno-
szcej rewizje, o odszkodowanie z powodu rozruchów.

I. Sd okrgowy Pozna.
II. Sd apelacyjny Pozna.

Z powodów:

I. Skarga opiera si na pruskiej ustawie z dnia 11 marca 1850

r„ moc której za wszelkie szkody powstae przy rozruchach od-

powiada gmina, w której przyszo do zaburze.
Przewidziane w ustawie tej prekluzyjne czasokresy s w da-

nym wypadku zachowane.
Zasadniczy spór midzy stronami toczy si o to, czy zajcia

w Poznaniu z dnia 21 i 28 grudnia 1918 r. naley uwaa za roz-

ruchy w myl ustawy z dnia 11 marca 1850 r. i czy na zasadzie

teje ustawy za wynike std szkody odpowiada pozwane miasto.

Tak pierwsza jak i druga instancja przyjy, e wyej wymie-
nion ustaw naley w danym wypadku zastosowa.

Sd apelacyjny bada przedewszystkiem, czy zajcia pozna-
skie z dnia 27 i 28 grudnia 1918 r. podpadaj pod pojcie „zbiego-

wiska" i „skupiania si" w myl § 1 ustawy o rozruchach. Po do-

kadnem zbadaniu caej genezy teje ustawy, mianowicie za uja-

wniajcej si w motywach do niej oraz w naradach cia prawo-
dawczych woli ustawodawcy, oraz po zbadaniu pobudek i celu,

w jakim ustawa ta zostaa wydana, sd apelacyjny przyj, e za-

stosowania ustawy nie wyklucza ani niemono obrony ze strony

.gminy — o ile nie wchodzi w rachub § 2 ustawy — ani wybuch
rewolucji w takich rozmiarach, e wszelkie zarzdzenia natury po-

licyjnej s niedostateczne, ani wreszcie wzgld na wysoko cia-
rów finansowych mogcych w danym razie spa na gminy.

Taka wykadnia genezy ustawy z dn. 11 marca 1850 r. nie

zawiera w sobie adnego uchybienia i odpowiada w zupenoci
woli ustawodawcy i celowi ustawy.

Potem sd apelacyjny przechodzi do pozytywnego okrelenia
pojcia „skupiania si". Opierajc si na wyroku sdu Rzeszy
w Lipsku w tomie 20 str. 405 dla spraw karnych, sd apelacyjny
przyjmuje, e pojcie „skupiania si" naley bra w zwykem tego

sowa znaczeniu, a wic jako zebranie si tumu na podstawie umo-
wy — wyranej czy te milczcej — dla przeprowadzenia okre-
pnego zamierzenia. Dla tego naley traktowa tak samo równie
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i rozruchy wojskowe. Tylko tam, gdzie zbiera si oddzia wojsko-
wy na rozkaz przeoonego, nie moe by mowy o „skupianiu si",

poniewa wola jednostki jest w takim razie w zasadzie wyelimi-
nowana. Inaczej jednak rzecz si przedstawia, jeeli onierze zbie-

raj si z wasnej inicjatywy. Chociaby w takich wypadkach byli

zorganizowani i mieli kierownika, to mimo to zachodzi tu wypadek
„skupiania si", poniewa kada jednostka dziaa z wasnego po-
pdu i daje posuch kierownictwu, któremu si podporzdkowaa
tylko dla tego>>, poniewa taka jest jej wola.

Z tego zaoenia wychodzc sd apelacyjny ustala, e przy
zajciach poznaskich w dniu 27 i 28 grudnia 1918 r. kady z o~
nierzy polskich dziaa dobrowolnie, z wasnej inicjatywy i wy-
snuwa std wniosek, e zbieranie si onierzy w tych dniach na-

ley uwaa za „skupianie si" w myl § 1 ustawy o rozruchach.

Przechodzc do danego wypadku sd apelacyjny ustala dalej, e M.
zosta zastrzelony przez nieznanego czowieka ze zbiegowiska,

które utworzyo si w koo niego w chwili, gdy uda si na po-

sterunek wojskowy, aby przedstawi tam swoje ale, a mianowicie,

i przy licznych rewizjach domowych skradziono mu wiele war-
tociowych przedmiotów. Czy w chwili, gdy M. zosta zastrze-

lony, otaczajcy go tum naley uwaa za „zbiegowisko", czy te
ju za „skupianie si", sd apelacyjny pozostawia bez rozstrzyg-

nicia.

Na podstawie tych ustale i odpowiednio do wyej wyusz-
czonego stanowiska prawnego sd apelacyjny przyjmuje, e ustaw
z dnia 11 marca 1850 r. naley w danym wypadku zastosowa, i e
pozwane! miasto odpowiada za wszelkie szkody, wynike z zaj
w dniach 27 i 28 grudnia 1918 r.

Sd Najwyszy nie móg si jednak przyczy do prawnego
pogldu sdu apelacyjnego.

Niewtpliwie pojcie „skupiania si" wymaga, jak to sd ape-

lacyjny przyj bez uchybienia, czynnej woli dziaajcej jednostki

— lecz nie kade zbieranie si tumu dla przeprowadzenia umówio-
nego i okrelonego ceiu jest „skupianiem si" ju dla tego samego,

e jednostka dziaa niezmuszona i z wasnej inicjatywy.

Naley tu uwzgldni jeszcze i cel dziaania i zamiary poczy-

na oraz stosunek dziaajcej jednostki do danego pastwa. Usta-

wodawca tak przy ustawie z dnia 11 marca 1850 r. jak i przy odpo-

wiednich przepisach kodeksu karnego (§§ 115, 116 u. k.), mia na

oku ochron spokojnego obywatela i caego spoeczestwa przed

deniami wywrotowemi, bez wzgldu na to, czy poczy si one

z ruchów socjalnych lub politycznych, czy te pochodz z oby-

dwóch róde; pragn on w ramach danego pastwa ycie
spoeczne tak uregulowa normami prawnemi, aby zapobiegy

wszelkim ruchom rewolucyjnym przeciwko istniejcemu porzdkowi
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rzeczy. Dlatego obok norm karnych wydana zostaa jeszcze usta-

wa z dnia 11 marca 1850 r. nakadajca ciar finansowy powsta-
jcy z szkód rewolucyjnych na gminy, a to w tym celu, aby oby-
wateli tyche pobudzi do czynnoci i prewencyjnego dziaania dla

zapobieenia zgóry wszelkim przewrotom. Ustawodawca dy
wic wiadomie i celowo do tego, aby strzec spokojnego obywatela
pastwa przed deniami wywrotowemi innych obywateli tego
samego pastwa, czy to chccych przemieni struktur uwarstwo-
wienia spoecznego czy te polityczny ustrój pastwa. Wszystkie
wyej przytoczone normy prawne maj regulowa wspóycie oby-
wateli tego samego pastwa i zapobiega samowolnym
zmianom ustroju tego wspóycia w obrbie danego pa-
stwa.

Dlatego susznie orzecznictwo niemieckie ustaw z dnia 11

marca 1850 r. stosowao do wszelkich rozruchów natury tak soc-
jalnej jak i politycznej i dlatego susznie sd Rzeszy w Lipsku usta-w t stosowa do wielkich zaburze rewolucyjnych- w Niemczech
w roku 1918 i w latach nastpujcych.

Por. orzeczenia sdu Rzeszy dla spraw cywilnych tom 98
str. 9; 99 str. 3; 100 str. 10.

We wszystkich tych wypadkach chodzio o denia rewolu-
cyjne rónych warstw spoecznych i stronnictw politycznych do
gwatownej zmiany struktury spoecznego uwarstwowienia lud-

noci niemieckiej i ustroju politycznego pastwa niemieckiego. Byy
to wic ruchy spoeczne i polityczne celem przemiany ycia spo-
ecznego i jego formy pastwowej w ramach pastwa niemieckiego.

Zupenie inny charakter miay zajcia poznaskie z dnia 21
i 28 grudnia 1918 r.

Zrodzone z pragnienia uzyskania wolnoci politycznej i odzy-
skania niepodlegoci pastwowej, byy one walk z pastwowo-
ci niemieck jako tak. Walki uliczne w Poznaniu z dnia 21 i 28
grudnia 1918 r. byy podjte w zamiarze usunicia wadzy niemiec-
kiej jako takiej i byy prowadzone w celu odzyskania utraconego
niepodlegego bytu politycznego. Tu nie chodzio o zmian uwar-
stwowienia spoecznego i o uzyskanie innego ustroju pastwa,
w obrbie którego ya ludno polska. Istot walki bya zupena
negacja pastwowoci niemieckiej a celem jej usunicie obcej pa-
stwowoci i wytworzenie wasnej formy pastwowej, odpowiada-
jcej duchowi narodu polskiego. Nie bya to wic walka o lepszy
byt spoeczny lub polityczny w ramach pastwa niemieckiego, lecz
wysiek ludnoci polskiej w celu zrzucenia narzuconej jej obcej for-

my pastwowej.
Dlatego na ruch ten nie wolno, jak to czyni sd apelacyjny,

spoglda z punktu widzenia pastwa niemieckiego i istniejcych
w niem ustaw, bo chocia kady czyn pastwowo-twórczy zawie-
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rajcy akt tworzenia nowego pastwa mona ocenia i wartocio-
wa tak z punktu widzenia pastwa dawnego jak i ze stanowiska
pastwa nowo powstajcego, to jednak pastwo nowopowstae i or-

gany jego mog czyny pastwawo-twórcze prowadzce do utwo-
rzenia tego nowego pastwa ocenia tylko z punktu widzenia nowo
powstaego pastwa wasnego, nigdy za ze stanowiska dawnego
pastwa obcego. Dla tego te wszelkie takie czyny pastwowo-
twórcze le poza ramami ustawodawstwa dawnego pastwa i nie

mog ustawom tym podlega.
Por. np. dra. Jerzego Jellinka: Allgemeine Staatslehre

III wydanie 1920 r. str. 273.

A zatem i walki poznaskie z dnia 21 i 28 grudnia
1918 roku, bdce pocztkiem walki o niepodlego za-

boru pruskiego, nie mog jako czynniki pastwowo-twórcze pod-
lega ocenie z punktu widzenia ustaw niemieckich i pruskich, a wic
nie mog by te oceniane na podstawie ustawy pruskiej z 11 marca
1850 r., której zasadniczym warunkiem s wanie przewroty w ob-
rbie uznanych przez ludno granic pastwa niemieckiego, przy
uznawaniu pastwowoci niemieckiej jako takiej.

Inaczej przedstawiaaby si rzecz, gdyby powstanie pozna-
skie nie byo si udao.

Wówczas walki te musiayby by oceniane z punktu widzenia
pastwowoci niemieckiej a to dlatego, poniewa czyny te nie by-

yby w tym razie czynnikiem pastwowo-twórczym. wytwarzaj-
cym nowy podmiot pastwowy, z którego punktu widzenia mogy-
by by wartociowane. W takim wypadku powstaaby tylko mo-
no oceny prawnej ruchów takich ze stanowiska dawnego podmiotu
pastwowego, gdy nowy nie zosta wcale utworzony.

Niema wic w tern adnej wewntrznej sprzecznoci, jak to

przypuszcza sd apelacyjny, jeeli zalenie od wyniku walk o nie-

podlego ocena ich pod wzgldem prawnym nastpuje raz z pun-

ktu widzenia pastwa nowo-powstaego, drugi raz za ze stano-

wiska pastwa dawnego.
W tern, e sd apelacyjny ostatecznego wyniku walk wiado-

mie nie uwzgldnia, ley wic istotne uchybienie, powodujce mylny
pogld na cao wypadków i pierwsze ich zacztki z 27 i 28 grud-

nia 1918 r., mianowicie za na taktyczne posunicia polityczne,

a w szczególnoci na rokowania przywódców polskich z wadzami
niemieckiemi.

Z tego wynik mylny prawny punkt widzenia a std mylne
mniemanie, e do wypadków tych mona zastosowa ustaw z dnia

11 marca 1850.

Monaby jednak postawi pytanie: czy danego wypadku nie

naley wyeliminowa z caoci wydarze politycznych i czy do tak

wyodrbnionego nie powinno si stosowa ustawy o rozruchach.
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W zasadzie naley uzna, e inaczej przedstawiaaby si spra-
wa, gdyby szkoda powstaa wskutefc dziaalnoci band, nie maj-
cych z powstaniem jako takiem wogóle adnej innej stycznoci,
jak tylko, e staa si ona moliw wskutek chwilowego zawiesze-
nia regularnej i energicznej czynnoci organów bezpieczestwa pu-
blicznego i wojska. Dziaalno takich band nie ma bowiem z czy-
nami pastwowo-twórczemi nic wspólnego a jako czynnik destruk-

cyjny utrudnia je nawet. W takich wic, z powstaniem nic wspól-
nego nie majcych wypadkach, moe ustawa z d. 11 marca 1850 r.

by zastosowana, gdy w takim razie dziaalno band jest skiero-

wana przeciwko adowi wewntrznemu, który wymieniona ustawa
ma wanie utrzyma.

Przytem naley podkreli, e jakkolwiek aden czyn pastwo-
wo-twórczy nie moe podpada pod ustaw z dnia 11 marca 1850 r.,

to jednak nie wynika z tego, aby ustawa ta nie miaa by wogóle
stosowana i to dlatego nie, poniewa wytworzyo j pastwo, od
którego nowe pastwo si oddalio.

Dla nowo powstajcego pastwa ustawy pastwa dawnego
s wprawdzie w zasadzie nieobowizujce, lecz tylko tak dugo,
dopóki nowy podmiot pastwowy nie ujawni swej woli, e ustawy
dawnego pastwa maj;( mie moc obowizujc równie w pa-
stwie nowo powstaem.

Wol t nowy podmiot pastwowy moe ujawnia równie
i milczco, szczególnie przez stosowanie ustaw dawnego pastwa,
a tak wol naley przyj mianowicie przy wszystkich tych usta-

wach, które maj na celu utrzymanie adu wewntrznego, o ile

z samej swej istoty nie godz w jestestwo nowego podmiotu. Do
takich ustaw, które nowy podmiot pastwowy uzna milczco za
swoje, naley bezwtpienia równie ustawa z dnia 11 marca 1850 r.

Póniej wol t w stosunku do wszystkich ustaw wyraono ogólnie

ustawodawczo w art. 2 polskiej ustawy sejmowej z dnia 1 sierpnia

1919 r., o tymczasowej organizacji zarzdu b. dzielnicy pruskiej

(Dz. Pr. poz. 385). Ustawa o rozruchach z dnia 11 marca 1850 r.

moe by wic na ziemiach b. zaboru pruskiego stosowana, o ile

w poszczególnych wypadkach dane s warunki dla zastosowania
jej przepisów. Nie moe by ona jednak z wyej podanych powo-
dów stosowana do tych dziaa, które naley bezporednio uwa-a za czyny pastwowo-twórcze albo te które organicznie s
z niemi zwizane.

Dlatego w kadym wypadku naley bada, jaki charakter
maj poszczególne dziaania.

W danym wypadku sd- apelacyjny ustali, e na M. pado
podejrzenie, i z okien mieszkania strzelano do onierzy polskich..

Wskutek tego lune oddziay wojskowe, do których przyczyli si
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równie cywilici, urzdzay w mieszkaniu M. czste rewizje, szu-

kajc rzekomo broni. Przy tej sposobnoci speniono kradziee,
zabierajc ze sob róne wartociowe przedmioty. Oburzony ta-

kiem postpowaniem M. uda si na posterunek polski z prob
o pomoc. Podczas rozmowy z posterunkiem utworzyo si wkoo
M. zbiegowisko, z którego pad strza kadcy go trupem.

Z powyszych ustale wynika coprawda, e mier M. stoi

w zwizku z walkami poznaskiem!, co te sd apelacyjny pod-
krela, lecz nie wynika z nich, o jakiego rodzaju zwizek tu cho-

dzi, a mianowicie, czy M. pad ofiar zdenerwowania walczcych
onierzy, którzy w przekonaniu, e strzelano na nich z okiem
mieszkania jego, chcieli w ten sposób usun utajonego wroga
strzelajcego z zasadzki, czy te mier jego naley przypisa
podstpnemu dziaaniu tumu, podnieconego wydarzeniami rewolu-
cyjnemi i skonnemu w takich wypadkach do wykrocze. Tylko
w ostatnim wypadku monaby zastosowa ustaw z dnia 11 marca
1850 r. W tym wzgldzie brak jednak dostatecznych ustale, po-

czynionych z punktu widzenia odróniania dziaa, zawierajcych
w sobie elementy pastwowo-twórcze, od czynów w istocie swej
przestpnych...

Uwaga. Tak samo wyrok z dnia 25 czerwca 1921 C 11/20

w sprawie wykonawców testamentu R. P. przeciw gminie miasta

Poznania o odszkodowanie z powodu rozruchów, wydrukowany
wr „Orzecznictwie Sdów Polskich" nr. 200.

Dr. Bujak,

i

sdzia Sdu Najwyszego.
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1. Rolnictwo i pokrewne gazie wytwórczoci rolnej.

Tre: Ulgi taryfowe na przewóz zboa siewnego nasion i nawozów
sztucznych. — Stan zasiewów. — Sytuacja w przemyle rolnym. —
Widoki i trudnoci zaopatrzenia rolnictwa w nawozy sztuczne. —
Hausse'a na rynku zboowym. — Ceny wytyczne za zboe siewne.
— Brak paszy i redukcja inwentarza ywego. — Redukcja plac ro-

botników rolnych. —
Ministerstwo Kolei elaznych w porozumieniu z Min. Roln.

w Warszawie przyznao ulgi taryfowe na przewóz adunków w roz-

miarach 300 kg. zbó siewnych i 100 kg. nasion traw lenych i ogro-

dowych w okresie przedsiewnym od l/III.—15/V. i od 1/VIII.

—

20/IX. za powiadczeniem Urzdu wojewódzkiego. Odnone pro-

dukty przewozi si bdzie pocigami mieszanemi lub osobowemi,
wedug taryfy ki. I. ustalonej dla przesyek zwyczajnych.

Ulgi powysze sa dla rolnictwa mao znaczce, i ograniczone

do zbyt nikej iloci nasienia, zwaywszy, e drobna wasno za-

potrzebowanie swe pokrywa przewanie w bliszem ssiedztwie,

odbierajc towar -wozem, wiksza za wasno zakupuje co rok
przecitnie 10 ctrm. = q = 100 kg. zboa ozimego i 25 ctrm. = q= 100 kg. jarego i nasion oraz 15 ctrm. = q = 100 kg.

ziemniaków na 250 ha. uprawionej roli. Poniewa rolnic-

two polskie z ran wojn zadanych jeszcze si nie wyleczyo i ska-

zane jest do przewoenia iloci znacznie przekraczajcych normy
wyej ustalone, przeto naleaoby na czas conajmniej dwu lat pod-
wyszy wag adunków, korzystajcych z ulg taryfowych, do
wysokoci zapotrzebowania przewidzianego dla majtku o obsza-

rze .250 ha., jeeli ulgi przewozowe maj speni swój cel, czyli do-

pomóc do dwignicia si rolnictwu w Polsce. Zawiadczenia po-

winny wystawia Izby Rolnicze lut) pokrewne organizacje rolni-

cze przy województwach, które jedynie s kompetentne jako zna-

jce swe hodowle nasion i posiadajce odnone dane statystyczne.

Ulgi taryfowe powinny obejmowa tylko towar wartociowy czyli

zakwalifikowany przez Sekcje Nasienne.

Ulgi taryfowe naley koniecznie rozszerzy take na nawozy
sztuczne. Centra przemysu nawozowego znajduj si na kracach
Polski: Kausz, produkujcy sole potasowe, ley w Wschodniej Ma-
opolsce, Chorzów, wyrabiajcy azotniak, na Górnym lsku, jedy-

•j:
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nie fabryki superfosfatu i mki kostnej s rozrzucone po caej Pol-
sce. Przewóz np. kauskich soli potasowych z Kausza do Pozna-
nia wynosi za 100 kg. mk. 391, podczas gdy cena 12% kainitu.

wynosi mk. 1.440 za 100 kg., czyli koszty przewozu stanowi ca^

29% ceny kainitu. Wprawdzie Kausz dostarcza w przeciciu prze-

wanie 20% sole, stosunek kosztów przewozu zmniejsza si do ca.

17% wartoci nawozu, co uwaa naley zawsze jeszcze za anor-

malne.

Stan zasiewów wedug komunikatu Gównego Urzdu statys-

tycznego z dnia 30 grudnia 1921 r. przedstawia si jak nastpuje
(obszar w 1Ó00 ha.):
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przy zasiewach wiosennych dwigaj si powoli z ruin i odogów
pooranych rowami strzeleckiemi.

Zima naogó zaskoczya rolnictwo a wysoki odrazu i suchy

mróz po suchej jesieni nie przyczyni si do wzmocnienia ozimin,

które czciowo na mocnych ziemiach nie powschodzity nawet.

Objaw ten spotykamy w Województwach zachodnich, mniej ucier-

piay rodkowe, bez szkody przezimoway wschodnie. Do znacz-

ne opady w grudniu i odwil spowodoway, e oziminy do reszty

powschodziy i chocia sabe, dostay si pod do gruba powlok
niena (do 18 cm. gruboci), która ochronia je przed mrozami,
jakie prawie bez przerwy trway od pocztku stycznia do 17

lutego. Do wysoki procent ozimin (mówiono o ca. 40%) majcych
by przyoranemi, obniy si znacznie i tylko w sporadycznych wy-
padkach bdzie je trzeba jeszcze raz posia jarzyna- Jeeli na

wiosn bdzie mona oziminy zasili chocia ma dawka saletry,

wówczas mona liczy na normalny sprzt zbó ozimych. Rzep
i koniczyny natomiast w wielu wypadkach bdzie trzeba zaora,
silny i suchy mróz spowodowa wymarznicie rolin. Podobnie
istnieje suszna obawa, e ziemniaki ucierpiay w czasie silnych

mrozów, zwaszcza w kopcach przykrytych systemem: mao so-
my, wiele ziemi. Ile stad powstanie szkody, pokae zbliajca si
wiosna.

Przemys rolniczy, gorzelnictwo, krochmalnictwo i cukrownic-

two, nie wyszy jeszcze z okresu krytycznego. W gorzelniach prze-

palano do duo ziemniaków maych, chorych i kiekujcych ju
w ziemi, kukurydz i w czasie baisse'y jesiennej, yto i jczmie,
liczc, e zbyt na okowit bdzie korzystny. Wysoka jednake
cena surowca, robocizny i wysoki koszt produkcji oraz jeszcze

wysza akcyza zredukoway znacznie zapotrzebowanie krajowe,

natomiast wzrost marki polskiej uniemoliwi prawie wywóz za-

granic. Skutek jest ten, e wszelkie rezerwoary s okowita prze-

penione bez nadziei na zbyt korzystny. Odnosi si to szczególnie

do Województwa Poznaskiego i Pomorskiego, gdzie gorzelni sto-

sunkowo najwicej i produkcja okowity najwiksza. W pierwszych
dniach lutego udzieli Minister Skarbu spókom okowicianym kre-

dytu w wysokoci 3 000 000 000 mk., który umoliwi czciowo
uregulowanie rachunków za okowit, przypuszczalnie do 60% fak-

tury. Podobnie przedstawia si sprawa z krochmalem i cukrem.

Nadprodukcja cukru pozostaje dotd z maemi wyjtkami (ok. 100

wagonów sprzedano do Finlandji) w kraju. Cena za 1 kg. cukru

w handlu detalicznym wynosi mp. 600, w Niemczech mk. n. 7,

czyli ok. 140 mk. polskich, liczc kurs marki niemieckiej po 20. Dy-
ferencja zbyt wielka, aby widoki zawarcia tranzakcyj w najbliszym
czasie byy korzystne. Dlatego cukrownie nie paciy za buraki

przerobione albo nic, albo nike day odszkodowanie (do 400 mk. za

•27*
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50 kg.) i to z kredytu uzyskanego w Ministerstwie skarbu. Po-

niewa 2 wzgl. 3 zasadnicze róda dochodu w gospodarstwie po-

stpowym zawiody i uniemoliwiaj uiszczanie si z zobowiza
gotówkowych, a wic i z daniny, i podtrzymanie kultury rolnej,

wystpiy organizacje rolnicze z petycj do Ministra skarbu, aby
rolnictwo mogo danin spaci pretensjami swemi, jakie maj do

cukrowni za odstawione buraki cukrowe. Bank Cukrownictwa
w Poznaniu, jako centralna instytucja finansowa Zwizku Cukrowni
w b. zab. pruskim przejby zobowizania cukrowni wobec plan-

tatorów w wysokoci patnej przez poszczególnego plantatora da-

niny na siebie i wpaciby dó skarbu danin z kredytu uzyskanego

w P. K. K. P. na ten cel. O ile projekt ten uzyska aprobat Mini-

stra skarbu, wówczas dla rolnictwa bdzie to znaczn pomoc.*)

Sprawa nawozów stucznych j.est bolczk dlatego, e nie ma
si pewnoci dostawy i cena najwaniejszego nawozu, jakim jest

azot, stale podlega znacznym wahaniom. Sole potasowe kauskie,

aczkolwiek ju w wikszej nadchodz iloci, nie pokryj w przy-

blieniu zapotrzebowania na wiosn. Z Niemiec sprowadzono via

Gdask do b. dzielnicy pruskiej ok. 450 wag. 40% i 30% soli. W sty-

czniu r. b. udzieli Rzd zezwolenia na wywóz zboa wzgl. mki
i to 1500 wag. celem zakupu w Niemczech nawozów potasowych
i azotowych. Akcja jest ju w biegu i prawdopodobnie bdzie mo-
na zapotrzebowanie wiosenne w solach potasowych pokry. Na-
wozy fosforowe znajduj si w kraju przerobione z surowca za-

granicznego i wystarcz przy ograniczonym uytku na pokrycie

zapotrzebowania, chocia naley mie obatw, e gleba z kwasu
fosforowego si wyczerpuje, poniewa rolnicy ogólnie zbyt wiele

ufaj w ..stare zapasy" kwasu fosforowego w glebie. Objawy ta-

kie, jak niedoksztacone ziarno, lichy sprzt okopowych i pasz zie-

lonych naogó przypisuje si niebywaej suszy w czerwcu i lipcu

1921 r., co nie zgadza si zupenie z prawd, gdy tam, gdzie dano

kompletny nawóz, objawów tych sie nie spotyka. Nie naley przeto

lekceway sprawy dalszego kupna zagranic fosforytów dla fabryk

polskich celem przerobienia ich na nawóz.
Azot jest dzisiaj w rolnictwie regulatorem sprztów przysz-

ych. Dawki potasu i fosforu pozostan bezskuteczne, jeeli w roli

rolina nie znajdzie odpowiedniej wedug prawa minimum iloci

kwasu saletrzanego. Nie majc w Polsce ani jednego narazie znacz-

niejszego róda produkcji azotu, skazani jestemy na dowóz z za-

granicy. Tutaj nasuwaj si trudnoci. Wobec lichej i zmiennej

wartoci marki jest nabycie wikszych iloci saletry chilijskiej,

norweskiej, azotniaku lub siarczanu amonowego za gotówk nic-

*) W midzyczasie Minister Skarbu projekt organizacyj rolniczych

odrzuci.
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moliwe. Saletra chilijska kosztuje przy kursie funta szterlinga

mk. 16 000, — ca 24 000 mk. za 100 kg., czyli ca 2,40 q yta,
saletra norweska jest jeszcze drosza. Siarczan anionu kosztuje

1 q ca mk. 1220, (niemieckich) czyli ca 20 000 mk. polskich, azot-

niak w Chorzowie 1 q ca 100 mk. niemieckich, czyli ca 18 000

mk. polskich. Ceny powysze nie odpowiadaj cenom zboa i rol-

nictwo ich nie nabywa, nie widzc kalkulacji. Fabryka azotniaku

wapniowego w Chorzewie urzdzona na produkcj dzienn 200—240

ton, wyrabia obecnie mniej wskutek niepewnoci stosunku waci-
cieli Chorzowa do syndykatu azotowego w Berlinie, normujcego
ceny nawozów azotowych w caych Niemczech. Po przyczeniu
do Polski Chorzów musi stanowi jednostk niezalen od Nie-

miec. Dotychczas jest on dla nas „zagranic" i ceny azotniaku s
dla Polski równe cenom zagranicznym, czyli do 8. II. 1922 wynosia
cena za kg. % azotu 51,25 mk. niemieckich wcznie kosztów eks-

portowych, manipulacyjnych etc, podczas gdy cena wewntrzna
wynosia 23,60 mk. niemieckich za kg. %; od 8. II. r. .b. podniesie

si cen do 26,6 mk. niemieckich wzgl. 57,25. Na drodze legalnej

przeto adna polska firma azotniaku nie kupuje. Mimo to poktnie
handluje si azotniakiem po cenie poredniej, ca. mk. 40 niemieckich

za kg. % i wywozi si do Polski. S to jednake iloci niewielkie,

dlatego nie wchodz w rachub. Chwila przyczenia lska do
Polski jest wic dla rolnictwa naszego niezmiernej wagi, niestety

niema widoków, aby to nastpio tak wczenie, aby mona korzy-
sta na wiosn b. r. z chorzowskiego róda azotniaku. Jak w ostat-

nich dwóch latach, czyni podobnie i w roku biecym Kooperacja
Rolna z Warszawy starania o zakup saletry w Anglji na warunkach
dla rolnictwa moliwie dogodnych, mianowicie za yto z przy-
szych niw. Poniewa pertraktacje s dopiero w toku, naley si
obawia, e saletry na wiosenne zasiewy posiada nie bdziemy.
Pozatem nieuregulowanie dotychczas rachunków za dostarczon
w ubiegym roku saletr utrudnia przystpienie do nowego kon-
traktu z odnoneimi firmami londyskiemi.

Na rynku zboowym powstaa w drugiej poowie lutego

liausse'a a na yto gównie z tego powodu, e Komitet Ekonomiczny
przy Radzie Ministrów w Warszawie zgodzi si na eksport ca.

9600 wag. yta wzgl. mki czciowo dla komitetu nansenowskiego
dla godujcej Rosji, czciowo na zakup nawozów sztucznych. Z de-
wiz otrzymanych od komitetu Nansena pokryje si dug za saletr
sprowadzon w latach 1919, 1920 i 1921, i zakupi dalsze zapasy
nawozów azotowych. Ceny yta podniosy si do 10 000 mk. za
q, mki ytniej do 14 000. Aczkolwiek duo yta przepalano
w gorzelniach w czasie spadku cen w jesieni do 12. XII. 1921, tj.

dnia zakazu przepalania zboa chlebowego, i zakup nawozów wza-
mian za yto jest do znaczny, naogó posiadamy jeszcze powane
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zapasy yta. Spekulacja jednak korzysta z ubytku poday i pdzi
ceny do góry, co pociga za sob zwyk cen innych zbó i nasion,

chocia w znacznie mniejszym stopniu. Ceny yta w lutym r. b.

podwyszyy si za q o ca. mk. 3 400 w stosunku do cen w stycz-
niu, pszenicy o 5 000, jczmienia jarego o 500, owsa o 1000 mk.

Na zboe siewne, zakwalifikowane wyznaczone zostay dla

producenta ceny wytyczne za 100 kg. jak nastpuje:
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te powodu brak jest opasów I-szej klasy na targu, natomiast do
znaczna poda towaru klasy II-giej i III-ciej. Ceny odpowiadaj
te poday i sa w stosunku do cen zboa i paszy niskie. W przed-

wojennym czasie wynosia cena opasów rogacizny 5-eiokrotn war-
to yta, nierogacizny 6—6K. Dzisiaj stosunek zredukowa si
prawie o 50%.

Spadek cen produktów rolniczych i brak rentownoci war-
sztatów wikszej wasnoci rolnej spowodowa organizacje rolnicze

powaniejsze do podjcia pertraktacyj z zwizkami zawodowemi
robotników rolnych celem obnienia pacy robotnika i kosztów pro-

dukcji, aby przez obnienie ceny produktów pierwszej potrzeby

wpyn na obnienie kosztów produkcji przemysu wielkiego

i w ten sposób zapocztkowa sanacj stosunków ekonomicznych
kraju. Wynik pertraktacji da rezultat dodatni, gdy zgodzono si
na obnienie kontraktu o 10% od dnia 1. I. 1922. Redukcja nastpia
narazie tylko w b. dzielnicy pr., podczas gdy w innych dzielnicach

Polski trzeba byo pac jeszcze podwyszy. Tumaczy si ta

rozbieno tern, e robotnik w Poznaskiem i na Pomorzu jako

kulturalniejszy domaga si polepszenia bytu swego energiczniej

i konsekwentniej przez swoje organizacje, dc do stworzenia

sobie i rodzinie warunków, równajcych go z robotnikiem zachod-

niej kultury. Jednakowo zgodzi si na redukcj pacy, rozumie-

jc zmian sytuacji gospodarczej, co naley szczególnie podkreli
jako znamienny czyn obywatelski, w interesie ogólno-pastwowym
podjty.

Mona oczekiwa redukcji pac robotniczych take w Kon-
gresówce i Maopolsce. Nadmiar robotnika w rolnictwie jest do
znaczny, cz si modych i zdrowych wychodzi do Francji, gdzie

organizacje polskie daj mu od pierwszego dnia przybycia opiek.

Dr. B o r o w i a k. (Pozna).

2. Przemys i górnictwo.

Przesilenie przemysowe, rozpoczte w kocu ubiegego roku,

wywoane zwyk marki polskiej w stosunku do walut zagranicz-

nych, trwa jeszcze nadal. Stwierdzi jednak naley, e kryzys ten

zaczyna ju agodnie, na co skada si gównie stabilizacja kursu

naszej waluty, jeeli nie bdziemy brali pod uwag wzgldnie nie-

wielkich odchyle kursowych. Do nowego stanu rzeczy, wywoa-
nego zwyk waluty, ycie gospodarcze zaczyna si ju przysto-

sowywa. Przemys uzyska w niektórych dziedzinach znik pac
robotniczych, wskutek czego stara si obnia stale ceny towarów
gotowych. Konsumcja krajowa po chwilowym zastoju z powrotem
wzmaga si zaczyna, gdy stabilizacja waluty trwa ju stosun-

kowo dawno i nie wróy w krótkiej przyszoci nagej zmiany,
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wskutek czego spoywcy nie spodziewaj si widoków zniki cert

i zaczynaj ju wraca do normalnego pokrywania swych potrzeb.

Do oywienia w dziedzinie przemysowej przyczynia si równie
w pewnej mierze zainteresowanie naszemi wyrobami zagranic,

tak np. wyrobami wókienniczemi w Rumunji, Gdasku, Krajach

Batyckich oraz w Rosji i na Ukrainie.

Rzd Polski po staremu kontynuuje sw pomoc w walce
z przesileniem. Przeduono nadal zwolnienie wgla od podatku

pastwowego, pozatem Polska Krajowa Kasa Poyczkowa zasila

przedsibiorstwa kredytem, który siga obecnie 30 miliardów mk.
Stan przesilenia w poszczególnych przemysach jest nast-

pujcy:
Przemys wglowy i naftowy pracuj normal-

nie, ostatni ma znaczn nadprodukcj. Prze m y s I ba w e 1-

niany nadprodukcji obecnie nie ma, wobec tego twierdzi
mona, e kryzys tutaj prawie ju min. Obecnie pracuje

tyle wrzecion, co i przed wojn. Przemys wielki weniany
jeszcze czciowo podlega kiyzysowi, chocia daje zauway si
stanowcza zmiana na lepsze, wskutek zainteresowania si towarami"

wenianemi w Rumunji, jak równie czciowo drog na Rumuni
w Serbji, Bugarji, a nawet w Turcji. Obok zagranicy oywiy si
równie stosunki handlowe z kupcami krajowymi. Pace robotni-

ków w przemyle wókienniczym pozostaj bez zmiany. Stwier-

dzi naley, e stanowisko robotników jest ugodowe, owiadczaj
si nawet za gotowoci obnienia zarobków, o ile tylko nastpi
tendencja w obnianiu si cen artykuów pierwszej potrzeby. Hut-
nictwo polskie pomimo braku nabywców ruchu nie przery w a,

czynic we wasnych zakadach znaczne inwestycje, zdajce do
postawienia przedsibiorstw na stopie przedwojennej, co jest bez-

wzgldn koniecznoci wobec konkurencji przyczonego do Pol-

ski lska Górnego. Przemys metalowy przetwór-
czy odczuwa kryzys bardzo silnie, gdy popyt na wyroby zeszed
do minimum. Masowego jednak zwalniania robotników niema, gdy
zakady czciowo wykonuj zamówienia dawne, czciowo pra-

cuj na skad, przewidujc, e stabilizacja waluty wpynie na wzmo-
enie popytu. Przemys mineralny pracuje tylko czciowo
i cementownie wobec wstrzymania robót rzdowych i ogranicze-

nia zbytu zagranicznego zmniejszyy sw wytwórczo o poow;
na przyszo wobec przyczenia do Polski Górnego lsku cemen-
townie maj due widoki polepszenia sytuacji, gdy na (i. lsku,
przyczonym do Polski fabryk cementu niema. Prze m y s 1 c e-

ramiczny, wobec odbudowywania si" Polski przewanie z drze-

wa, obecnie jest w zastoju. Drenów nie wyrabia si, gdy reforma

rolna powstrzymaa wszelkie meljoracje. Przemys szklar-
ski w Zagbiu Dbrowskiem ostatnio wykazuje oznaki podniesie-
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nia produkcji, gdy, wskutek obnienia cen robocizny, obniy
móg równie ceny szka o okoo 40%. Przemys spirytu-
sowy kryzysu dotd nie odczuwa. Po zniesieniu monopolu litr

spirytusu kosztuje bez akcyzy 700 mk., a z akcyz okoo 3 000 mk.
To dao podniet producentom do wytworzenia produkcji do tego

stopnia, e kraj jej wchon nie moe. Dlatego te producenci

stara si musz o wywóz nadmiaru zagranic i prosz w zwizku
z tern Ministerstwo Skarbu o zwolnienie wywoonego spirytusu

od akcyzy. O to samo zabiegaj równie fabrykanci octu i fabryka

sztucznego jedwabiu w Tomaszowie, gdy chc mie do produkcji

spirytus nie obciony akcyz, w przeciwnym razie wyroby ich

dosigaj bardzo wysokich cen, a wskutek tego ogranicza si rów-
nie zbyt.

Przemys wglowy: Produkcja wgla kamiennego wy-
nosia w pierwszych 4 miesicach II pórocza roku ubiegego (1921),

jak nastpuje:

W c g i e 1 k a m i e n n

y

w tysicach tonu

Zag. Dbrowskie
Zag. Krakowskie
Zagl. Cieszyskie

Razem
W g ie 1 brunatny

Okrg Dbrowski i Warsz.
Okrt;g Stanisawowski

Razem: 11,3 : 9>4 26,9 28,5

Razem w przecigu 10 miesicy 1921 r. wydobyto w Zagbiu
Dbrowskiem 4.671.273,3, w Zagbiu Krakowskiem 1.364.539,2,

w Okrgu Cieszyskim 120.096,9 tonn, czyli razem 6.155.909,4 tonu

wgla kamiennego, co w stosunku do roku 1913 stanowi 81,96%,
gdy tymczasem w 1920 r. wydobycie stanowio tylko 70,79% pro-

dukcji przedwojennej.

Produkcja wgla brunatnego za okres 10 miesicy 1921 r. wy-
niosa: w Okrgu Zawierckim i Warszawskim 206.680,9 oraz Sta-

nisawowskim 9.71,4 tonn, czyli razem 216.400,3 tonu, co stanowi
w stosunku do 1913 r. 135,26%, w roku za 1920 stosunek ten wy-
raa si w liczbie 126,55%.

Przemys naftowy. Cyfrowy stan wydobycia i zuy-
cia ropy naftowej w lipcu, sierpniu i wrzeniu 1921 r. byt nast-
pujcy :

Etapy produkcji i zuycia lipiec sierpie wrzesie

wedug okrgów górniczych w cysterno-kilogramach

i) Produkcja brutto: Jaso 500,4187 482,3299 462,7766-

Drohobycz 5873,5217 5617,5247 5280,8967
Stanisawów 196,1399 199,6582 204,6677

Razem 6570,0803 6299,5128 5948,3410.

w lipcu
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2) Opa:
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lipiec

347o
9206
1284
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obecnie gotówki obrotowej, wskutek czego nie s w stanie pro-
wadzi produkcji na zapas, gdy obecnie rynek zbytu zwzi si
do minimum. Rynek krajowy moe by obsuony przez czwartcz istniejcych fabryk, wobec tego kwestja eksportu skór jest

spraw nader palc.
Stefan Czarnowski. (Pozna.)

3. Handel.

Tre: Sytuacja w handlu wewntrznym. — Kuch cen najwaniejszych
artykuów handlu. — Reglementacja handlu i ceny wytyczne usta-

lone w Warszawie. — Konwencja z Gdaskiem. — Obrót towarowy
z Górnym lskiem. —
Ostatni miesic 1921 r. stycze i poowa lutego 1922 r. two-

rz okres stabilizacji marki polskiej, kurs której w relacji do marki
niemieckiej waha si w nieznacznych granicach 18—16 rnk. pol.

za 1 mk. niemieck.
Stabilizacja marki pocigna za sob i stabilizacj cen pro-

duktów spoywczych i wyrobów przemysowych. Mona nawet
powiedzie, e sia nabywcza marki polskiej na rynku wewntrz-
nym wzrosa, jeeli nie w stosunku do artykuów ywnociowych,
to w stosunku do wyrobów przemysowych — w stopniu wyszym,
ni wzrós kurs marki naszej zagranic.

Zoyo si na to kilka przyczyn.

Przedewszystkiem szerokie warstwy ludnoci miejskiej ze-

rway z naiwn taktyk ucieczki od wasnej waluty. Do niedawna
jeszcze w sklepach panowa bardzo oywiony ruch, dano najdro-
szych towarów, pacono za nie kad cen. Gono powtarzano
e „potem bdzie jeszcze droej" i spieszono si z nabywaniem.
O oszczdnoci nikt nie myla, gdy przed objciem teki ministra

Skarbu przez Dra Michalskiego, wikszo spoeczestwa nie chciaa

ponosi prywacji dla oszczdzenia pienidzy, sia nabywcza któ-

rych malaa z kadym miesicem.

Poniewa za towar pacono kad cen, przedsibiorcy bez

wahania podnosili cen robocizny, a robotnicy powikszali liczb

kupujcych bez targu i namysu.

Rozbudzony we wszystkich dzielnicach przemys konkuruje na

rynkach b. dzielnicy pruskiej z wasnemi jej wyrobami, wobec czego

przedsibiorcy tutejsi zaczli znia zarobki. Opór robotników, któ-

rzy w czasach stagnacji przemysowej i do tego w porze zimowej
nie mog zaryzykowa strajku, jest do saby, tembardziej, e
zniki utrzymane s w granicach umiarkowanych.

Na znik cen fabrykatów, dowoonych do b. dzielnicy prus-

kiej, wpyn kryzys przemysowy, którego jedn z przyczyn bya
zwyka marki polskiej, utrudniajca eksport. Fabryki decydoway
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si sprzedawa towary bez zysku, aby nie przerywa produkcji.
Kupujca publiczno, w oczekiwaniu dalszej zniki cen, wstrzymy-
waa si od zakupów.

Zabrako wic poprzednich iloci pienidzy u robotników,
u kupców i u inteligencji i pseudointeligencji miejskiej, zmalay
obroty handlowe i nastpi okres znikowy.

Jestemy wiadkami kontrastów: okna wystawowe sklepów
bawatnych zdobi napisy o znice cen, a podczas silnych stycznio-
wych mrozów wikszo mieszkaców miast chodzi w lekkiem, ra-
czej jesiennem, ni zimowym odzieniu.

Takie jest ogólne to naszego handlu wewntrznego. Poszcze-
gólne gazie handlu przedstawiaj si nastpujco:

Zbo-e. Dla ustalenia cen zboa coraz bardziej miarodajn i to
dla caego Pastwa staje si gieda warszawska. Ju od duszego
czasu, na giedzie warszawskiej dokonywuj si tranzakcje zboem i mk
dostawianymi z dalszych okolic Pastwa. Równie coraz czciej zja-
wiaj si na teje giedzie mynarze i kupcy nabywajcy zboe dla
zaaprowidowania prowincjonalnych miast i orodków fabrycznych.

Wszechwiatowy rynek zboowy okazuje tendencj sta i na
znik, przynajmniej znaczniejsz do nowych zbiorów, liczy nie mona.
W" Stanach Zjednoczonych znajduj si wielkie zapasy kukurydzy, zato
w Chinach i Japonji nie dopisa urodzaj ryu. Kraje te nabywaj ju
due partie pszenicy w Ameryce; Rosja za resztki zota i klejnotów
posiku ie si równie zboem amerykaskiem. Niemcy zmuszone bd
w roku biecym zakupi znaczne partje yta.

Notowania giedy warszawskiej wykazay jednak pewn znik.W grudniu notowano pszenic po 13.000 mk., w styczniu po 12.200.

Lwów notuje 10.500 do 11.000. yto w Warszawie notowano w pocz.
grudnia po 8.000 do 8.100 mk., w Poznaniu 7.600 mk., w kocu stycznia
dokonywano w Warszawie tranzakcji ytem po 8.000, natomiast Lwów
sprzedawa po 7-200 do 7.600. Ceny lwowskie zblione s do poznaskich,
jedne i drugie ulegaj pewnym wahaniom. Przecitne ceny i.nnych zie-

miopodów (poza ytem i pszenic) okrelimy — w przyblieniu —
nastpujco: jczmie 7.500—8.000, owies 7.500, kukurydza 9.250, hreczka
7.200, fasola 10.000— 11.000, proso 900, groch okrgy 8.200, wyka 6.500,

bobik 7.500. ubin 3.500. Strczkowe wykazuj jednak tendencj zwy-
kow i naley oczekiwa w bliskiej przyszoci podniesienia si cen
•grochu i fasoli.

W' dziale gotowych artykuów ywnociowych po-
chodzenia krajowego zauway mona pewn stabilizacj; ist-

niej wprawdzie cige wahania, lecz ich amplituda utrzymuje si w gra-
nicach umiai kowanych. Ceny we wszystkich dzielnicach prawie si
zrównay; w wielu jednak artykuach b. Kongresówka i Maopolska s
tasze od b. dzielnicy pruskiej. Zaobserwowalimy w omawianym okre-
sie dowóz rónych artykuów spoywczych do b. dzielnicy pruskiej
z innych dzielnic Pastwa, nale do nich mka, maso, nawet spirytualja.a rynek tutejszy wprowadzono ju likiery i wódki lwowskie, w osta-
tnich za czasach nadchodz wyroby rektyfikacji lubelskiej.

Waniejsze artykuy spoywcze krajowe kosztuj w detalu prze-
citnie za kilo: kartofle ox kasza od 145—270, wdliny od 560—1000,
maso 1 6oo, mka pszenna do 200, margaryna 880, mka ytnia 128,

groch 105.
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. Artykuy y w n o c i o w e zagraniczne ulegaj do
silnym fluktuacjom. Miarodajny w duym stopniu jest tu rynek war-
szawski, na którym obserwowa mona zwyki i zniki cen, nieuspra-
wiedliwione ani konjuktur wszechwatow, ani cenami na rynku gda-
skim. W kocu stycznia zauwaono w dziale towarów kolonialnych
charakterystyczny objaw: niektóre artykuy sprzedawano taniej, ni wy-
nosi obecne clo od nich. wiadczy to o tern, e handel acuszkowy wy-
prónia swe skady dla wycofania gotówki.

Z artykuów kolonjalnych zwróci naley uw<% na kaw, która
w roku ubiegym podnosia si w cenie z zawrotn szybkoci. Zbiory
w Brazylji nie dopisay, a rynki pónocno-amerykaskie wykupiy wielkie-

zapasy. Obecnie odczuwa si brak kawy zarówno u hurtowników pol-
skich jak i gdaskich.

Manufaktura doznaa w ostatnich czasach zwyki o 15%.
Wogóle ceny manufaktury byy najwysze w ostatnim tygodniu wrzenia
r. z. W kocu padziernika ceny spady o 25%, w listopadzie o dalsze
•10%. W pocztkach r. b. 1922 wyroby baweniaJne w porównaniu z ce-

nami z wrzenia r. z. byy tasze o 50%, a weniane o 45—55%. Ma-
terjalów zimowych fabryki nie wyprzeday, obecnie kupcy robi due
zamówieinia na .materjay letnie. ód otrzymaa spore zamówienia
z Rumumji oraz ze wszystkich polskich rynków wewntrznych. Misja
handlowa sowiecka pertraktowaa z przemysowcami ódzkiemi o znaczne
partje towarów, lecz, o ile nam wiadomo, ukady rozbiy si z powodu
odmowy kredytu, którego sowiety day do 20%.

Obu w i e w Warszawie i w Poznaniu staniao o 25%.
Skóry woowe 6.000—5.500 za 16 klg. cielce — 150 za funt,

koskie —5.500—7.000 za szt. chromowe 150—400 za funt, jucht —<>oo—700
za funt, giemza 700—800 za funt ((notowania biaostockie podug tyg.

• Przemys i Handel).
Na rynkach warszawskich w brany skórzanej panuje nadal zastój.

Skór zagranicznych z powodu wysokiej taryfy celnej si nie sprowadza,
ale na krajowe te niema popytu. Skóry wiedeskie znowu staniay
z powodu spadku korony austrjackiej.

Drzew o. Ostatnie notowania hurtowlroików warszawskich (,. Prze-

mys i Handel''): metr szecienny sosnowych desek f-co wagon st.

nadawcza 11.000.— mk., desek budowlanych obrzyn. — 12.000.— , desek
stolarskich 14.000.— , kantówka ciosana i tarta — 13.000.— , kloce osikowe
— 6.000.— ,

gonty sosnowe za kop 600 mk., kopalniaki za metr sze.
— 5.000.— f-co wagon, loco las 3.200.—, belki dbowe prima na forniery

—« 1I25.0000.—

.

Ceny elaza ustalone przez Zwizek Polskich Hut elaznych do
31 grudnia r. ub. utrzymuj swoj moc w' cigu dalszych dwóch mie-
sicy, t. j. przez stycze i luty r. b. Cemy te przedstawiaj si jak na-

stpuje za i kg. w markach:

elazo handlowe 120 drut okrgy i kwadratowy

elazo ktowe 120 5'/, do 13 m/m
. , • ,

T , r bednarka 150
elazo uniwersalne 135 blacha od 3 do o88 m/m l85 _20 -

Ceny powysze rozumiej si tylko zasadniczo loco wagon huta

wysyajca przy zamówieniach penowagofnowych.
Ceny elaza hut górnolskich, przyczonych do Polski, S te

-anie co i hut zwizkowych, przyczem cena w markach polskich jest

przerachowywana na marki niemieckie wedug kursu dnia, cena ta nie

moe by jednak nisza, ni 7.000.— mk. niem. za tonn elaza handlo-

wego; w tym samym stosunku rachowane s równie inne gatunki elaza.
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W obecnym czasie huty g6rno.41q.skie maj tyle zamówie, e nie mog
przyjmowa nowych z terminem krótszym ni 3—4 micsice, a dla nie-

których gatunków do 6 miesicy. Skady górnolskie elaza s te
kompletnie wyprzedane.

Pomimo spadku cen obroty elazem w kraju niedue, poniewa
kupcy spodziewaj si dalszej zniki cen. Waciciele hut elaznych na-
rzekaj na brak gotówki. Nie pomoga take zwyka zwyka marki niem.

i w zwizku z tern podroenie konkurencyjnego elaza górnolskiego',
Kupcy w przewidywaniu dalszej zniki cen sprzedaj swe towary niekiedy

poniej ceny hurtowej. Zna oywienie w zapotrzebowaniu elastwa,
które buty chtnie nabywaj. Z Górnego lska nadchodz take za-

mówienia na elastwo. Na inne stare metale szmelcowe may jest popyt.

Na górnolskim rynku hutniczym tendencja ogólna: sytuacja
bya wci wyjtkowo pomylna dla przemysu. Zapotrzebowanie górno-
lskich wyrobów hutniczych jest stale wielkie, nadchodz nowe zamó-
wienia z Woch i Balkanu, gównie na rury i materjal kolejowy. Z po-

wodu wzrastajcej droyzny ycia, w koach przemysowych licz Si'

z koniecznoci podwyszenia zarobków robotniczych, co wpynie oczy-
wicie na ceny elaza.

Tyto i wyroby tytoniowe. W b. dzielnicy pruskiej naj-

tasze papierosy zaczynaj si od 4 ink., najdrosze kosztuj 18 ink. za

szuk. W b. zaborze rosyjskim i austrjackim monopol pastwowy obni-y w okresie sprawozdawczym ceny swych wyrobów o 15%. W handlu
w b. Kongresówce pojawiy si tytonie, importowane z Rosji, w cenie od
600 do 1200 mk. za 100 gr. Papierosy redniej dobroci w Warszawie i w
Krakowie dosta mona po 10 mk., dolne gatunki kosztuj po 20 ink.

Cygara rozpoczynaj si od 20 mk.
Ministerstwo Skarbu zamierza wprowadzi monopol tytoniowy na

obszarze caego Pastwa. Wywouje to ywe protesty ze strony fabryk
tytoniowych naszej dzielnicy, urzdzonych techniczinie wzorowo i obliczo-

nych na wielk produkcj. Protestuj take liczne koa kupców tej

gazi.
Na rynku wyrobów chemicznych, rolin lekarskich i rod-

ków farmaceutycznych panuje chaos, na który fachowcy zwracaj uwag
w prasie warszawskiej, rzucajc zarazem myl otworzenia w Warszawie
giedy chemicznej, która uregulowaaby te stosunki.

W Poznaniu cukier w wolnym handlu kosztuje 600 mk. za 1 kg.

w Warszawie 650 mk., w W Katowicach 10 mk. niem. za funt.

. Szko. Jak podaje ,.Przemys i Handel", pomimo wysokiego ca
na wyroby szklane z Czech i Niemiec, nie robi buty miejscowe wielkich
obrotów. Hurtownicy maj due zapasy i wyprzedaj je nawet niej ceny
w hutach. Huty maj duo zamówie rzdowych.

Wgiel kamienny. Po zawieszeniu przez Rzd zcigania po-

datku w sumie 20% od ceny netto, Zwizek Wytwórców Wgla Kamien-
nego w Polsce ustali nastpujce ceny za tonn loco wagon kopalnia:

Dla Kopal Zagbia Dbrowskiego i Jaworznickiego Gwarectwa:
Gruby i kostka Mk. 10.883 fen. 33
Orzech I i II

Niesortowany
Pospólka i Orzech III
Grysik
Mia z grysikiem
Mia bez grysiku

Dla Kopal Zagbia Krakowskiego, „Siersza", „Libi" i „Bory".
Gruby, kostka I i II, orzech I i II Mk. 13.250

Orzech III i pospólka „ 12.050

Mia „ 6.600

10.450
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Reglementacja handlu wewntrznego. Komisie
do badania cen i zysków w dalszym cigu ukadaj ceny wytyczne.
Kupiectwo wypowiada si przeciwko tym metodom, Stowarzysze-
nie Kupców Polskich w Warszawie rozesao memoria do wadz
miarodajnych, w którym wykazao bezcelowo cen wytycznych
i domagao si ich zniesienia, jako hamulca zdrowej konkurencji
przy wolnym handlu.

Magistrat m. Warszawy, do którego, midzy innemi skiero-

wany by memorja stowarzyszenia kupców polskich, nadesa dnia

31 z. m. odpowied, w której zaznacza, e: „Stojc na gruncie wol-
nego handlu magistrat wypowiedzia si przeciw wprowadzeniu cen
wytycznych".

Jednak komisje dziaaj w dalszym cigu. Ostatnio wyday
one nastpujcy cennik detaliczny:

Artykuy ywnociowe i zboowe za i klg. : mka ytnia
razowa 95 rak., mka pytlowa 50% 150, mka pszenna 60% 200, mka
pszenna 50% 230, chleb razowy 90, chleb pytlowy 70% 120, chleb pytlowy
.50% 140, strucelki pszenne z mki 50% 230, buki pszenne z mki 50%
wagi 50 gr. 235 za i klg., kasza krakowska 244, kasza perowa 281, kasza
manna 293, kasza gryczana 207, kasza jaglana 220, kasza jczmienna 159.

pczak 159, patki owsiane 317. Jarzyny za 1 klg.: ziemniaki 55, kapusta
wiea 85, kapusta kwaszona 170, marchew 60, brukiew 60, groch polny
122, groch Yictorja 207, fasola biaa 170, fasola kolorowa 146, cebula 122.

Nabia i jaja: mleko niezbierane za litr 130, maso mietankowe I gat.

I klg. 2074, mietana kwana za litr 460, ser twarogowy za 1 klg. 293,

ser pótusty za 1 klg. 854, ser mietankowy 1 klg. 854. Miso i w-
dliny za 1 klg.: woowina 378, poldwica woowa 488. cielcina 366,

baranina 378, wieprzowina 439, schab 610, boczek surowy 586, sonina 732 ,

smalce biay 1 171, ój jadalny 537, szynka 830. kiebasa zwyczajna 537,

kiebasa krakowska 586, poldwica wdzona 830, boczek wdzony 732 <

salceson 436. mortadela 537, kiszka kaszana 195. kiszka pasztetowa 537-

Ryby nite za 1 klg.: szczupaki, leszcze, liny, karpie i karasie 732 >

due plocie, okonie i mniejsze szczupaki 430. drobnica 122.

Artykuy kolon j alfie za 1 klg.: Herbata 1757, kawa 1415,

ry 281—317, kakao 732.

Artykuy róne (ocet za litr, ledzie za sztuk, zapaki za pu-

deko, reszta za 1 klg.): cukier 683, sól jasna 95, sól ciemna 60, marmelada
439—488, ocet stoowy 80, ocet do marynat 100, drode 634, cykorja 244.

kawa zboowa 170, ledzie zwyczajne 15, ledzie holenderskie 30, miód
ciemny 976, miód jasny 1098, olej rzepakowy G34, makaron 366—390, za-

paki 10.

Artykuy opaowe za 100 klg.: wgiel gruby i kostka 1830,

drzewo rbane 1.208, loco skad.
N a p o j e w cukierniach i restauracjach: kawa czarna.

z cukrem 40—óo. kawa biaa 50—70, herbata 30—40. Potrawy: obiad

Z dwóch da 150, obiad Z kaw lub herbat i/5. zupa z obiadu 50, pieczy-

Ste z obiadu IOO, kolacja gorca 200, kolacja gorca z kaw lub herbat
zj.},. porcja misna normowana (dyur) 200.

K o n w e n c j a z U d a s k i e m. Od 10 stycznia obszar wol-

nego miasta zosta ju formalnie wczony do polskiego obszaru

celnego. Jednak zawarcie konwencji poczone byo z pewnemi
ofiarami ze strony Polski. Gdask da dla siebie rónych ustpstw,
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motywujc fo potrzeb przystosowania sic. do nowych warunków,
obaw niedostatku i bezrobocia.

Do 1 padziernika r. b. Gdask bdzie móg sprowadza kon-

tyngentowane iloci rónych artykuów. Artykuy te korzysta b-
d do wspomnianej daty z opustu od polskiej taryfy celnej: produkty

spoywcze do 75%, tkaniny do 65%, wyroby skórzane, chemiczne,

artykuy budowlane i instalacyjne — równie do 75%.
Bez kontyngentu i zupenie bez ca Gdask sprowadza moe

do 31 grudnia r. b. maszyny do instalacji, przebudowy i rozbudowy
swoich zakadów przemysowych.

Stale Gdask sprowadza moe artykuy przemysowe, su-

rowce, pófabrykaty i fabrykaty do przerobu uszlachetniajcego

pod warunkiem wywoenia gotowych wyrobów zagranice, a jeli

chodzi o rynek polski, to za ogólnie obowizujcem cem.
Iloci kontyngentowane Gdask bdzie móg wywozi do

Polski bez ca; domniemywa si, e w takim razie gorzej zaspakaja
bdzie potrzeby swej wasnej ludnoci.

Doda jeszcze naley, e ogóln zasad konwencji polsko-

gdaskiej, wynikajc z poszczególnych jej artykuów, jest przyj-
cie wszystkich zapasów, znajdujcych si w Gdasku w chwili za-

warcia konwencji, za objekty, znajdujce si legalnie na obszarze

celnym Rzeczypospolitej.

Obrót towarowy na Górnym lsku. Rokowaniu
gospodarcze z Niemcami w sprawach lskich day w dziale spraw
celnych wyniki nastpujce:

Towary pastw obcych, wysane na teren plebiscytowy przed

dokonaniem podziau, ca nie pac.
W cigu lat 15 „les produits naturels": mineray, drzewo nie-

obrobione, produkty ywnociowe z wyjtkiem misa, jaj i mleka,

a take nasiona — mog by przesyane z jednej czci Górnego
lska na drug bez ca.

W cigu 6 miesicy surowce, fabrykaty i pófabrykaty mog
by przesyane z polskiej czci Górn. lska do niemieckiej i od-

wrotnie równie bez ca. Przerobione jednak artykuy bd clone

przy ich powrocie do strony-dostawcy.

W cigu 3 lat polska cz Górnego lska wysya bdzie
moga swe towary do Niemiec bez ca. Wzamian produkty, po-

trzebne dla jednej czci, a produkowane przez drug, bd wza-
jemnie podug ustalonej listy przesyane bez ca. Dla naszej czci
gra du rol szmelc elazny w iloci jeszcze nie ostatecznie usta-

lonej — 400.000 tonn w cigu 5 lat.

Niemcy maj polityk ce wywozowych. Otó kontrakty da-

wne w cigu roku mog by wykonywane bez ca, nowe za —
zawierane na zasadach najbardziej uprzywilejowanej strony."

Jan Szyc (Pozna).



432 V. Kronika ekonomiczna

4. Stosunki walutowe, bankowe, kredytowe.
(W okresie od i wrzenia 1921 do 31 stycznia 1922).

Tre: Rozwój kursów walut zagranicznych. — Dziaalno PKKP
w dziedzinie walutowej i kredytowej. — Zapotrzebowanie kred.

Skarbu Pastwa. — Bilanse banków akcyjnych. — Statystyka emi-

syjna. — Nowa ustawa giedowa.—Obroty na giedzie warszawskiej.

Zwykowa tendencja kursu walut zagranicznych, wystpu-
jca z maemi jedynie przerwami i wahaniami w cigu 3-letniego

prawie okresu, zaznaczya si ze szczególn si we wrzeniu 1921 r.

przedewszystkiem na skutek spotgowanych spekulacyjnych za-

kupów w celach „ucieczki przed mark polsk". Kurs dolara, który

w cigu pierwszych 8 miesicy 1921 r. wzrós z poziomu 620,— na

2850, czyli przeszo 4-krotnie, podniós si w cigu jednego tylko

miesica wrzenia do poziomu 7000,— , czyli o ca. 150%. W po-

dobnych rozmiarach podniosy si równie kursy innych walut za-

granicznych, osigajc w kocu wrzenia nastpujce kulminacyjne

punkty:
495 m. p. za 1 franka franc.

24500 m. p. za 1 funt sterl.

57 m. p. za 1 mark niemieck.

W cigu miesica padziernika nastpia gwatowna reakcja,

przyczem znika kursu walut wystpowaa z równ szybkoci jak

uprzednia zwyka. W kocu padziernika osigny kursy mniej-

wicej poziom z koca sierpnia, potem przez ostatnie dwa miesice
roku wykazay przy tendencji naogó znikowej wahania nieznaczne,

zasugujce w porównaniu z uprzednimi gwatownymi skokami, ju
na miano zadawalajcej stabilizacji.

Na tak zasadnicz, popraw naszej waluty zoyy si prze-

dewszystkiem trzy czynniki: przyznanie Polsce czci okrgu prze-

mysowego na Górnym lsku, otwierajce perspektyw penego
rozwoju gospodarczego oraz poprawy bilansu patniczego, zarz-
dzenia nowego Ministra Skarbu, zdajcego z nadzwyczajn ener-

gj do uzdrowienia budetu pastwowego, a wreszcie przesilenie

w najwaniejszych gaziach przemysu, wystpujce czciowo
ju jako objaw wtórny, a usuwajce z rynku tych nabywców wa-
lut, którzy uprzednio wystpowali ze specjalnie gwaltownem zapo-

trzebowaniem.
W drugiej poowie stycznia 1922 zaznaczy si znów nieco sil-

niejszy popyt na rynku dewizowym, majcy swe ródo szczególnie

w zwikszonych zakupach na potrzeby przemysu ódzkiego. Po-

pyt ten wywoa zwyk kursów o przeszo 15%. Wiksze roz-

miary zwyki zahamowaa jednake skutecznie dziaalno P. K. K.

P., która ze swych zapasów walutowych, zebranych w uprzednich

miesicach, moga zaspokoi chwilowo gwatowniejsze zapotrzebo-

wanie. W szczególnoci przedstawiaj si najwaniejsze kursy na-

stpujco:
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Data

31; VIII. 21.

30. IX. 21.

31. X. j.
30. XI. 21,

31. XII. 21.

31. I. 22.

Na tle tych waha kursowych zasuguje na szczególn uwag
dziaalno walutowa naszego centralnego banku emisyjnego. Ko-
rzystajc ze zniki kursów w padzierniku rozpocza P. K. K. P.

w intensywny sposób gromadzi waluty i dewizy zagraniczne,

o czem wiadcz nastpujce cyfry z jej bilansów (w tysicach
mk. p.):

$



1
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W okresie sprawozdawczym wesza w ycie ustawa z dnia

20. I. 21. o organizacji gied w Polsce, wprowadzajca nowe zasady

prawne i organizacyjne do ustroju naszych gied. Najwaniejsze
jej postanowienie zawarte jest w art. 4, który opiewa, e „czon-
kami Giedy Pieninej winni by wszyscy handlujcy wartociami,
dopuszczonemi do obrotu na danej giedzie, którzy posiadaj przed-

sibiorstwo w tej samej miejscowoci, gdzie dana gieda si znaj-

duje". Motywem dla tego przepisu byo denie, aby t. zw. „czarn
gied" wycign na wiato dzienne i zmusi tych wszystkich,

którzy wogóle zajmuj si operacjami giedowemi do zawierania

tranzakcyj na urzdowej giedzie i zgodnie ze zwyczajami giedo-
wemi. Wskutek wprowadzenia powyszej zasady w ycie, uzys-

kali wród czonków giedy znaczn przewag liczebn przedsta-

wiciele drobnych przedsibiorstw bankowych i kantorów wymiany,
którzy te przy pierwszych wyborach do wadz giedowych, jakie

si w Warszawie odbyy na podstawie nowego statutu giedowego,
zdoali przeprowadzi list swych kandydatów. Poniewa nie

wszyscy wybrani posiadali wystarczajce kwalifikacje fachowe,

skorzysta Minister Skarbu z przysugujcego mu prawa i omiu
z poród wybranych czonków nie zatwierdzi, tak, i dopiero po

ponownych wyborach Rada Giedowa moga si ostatecznie ukon-
stytuowa.

Obroty, dokonywane na najwikszej naszej giedzie pieninej
w Warszawie wyraaj si w nastpujcych charakterystycznych

cyfrach, ilustrujcych dominujce i wzrastajce znaczenie obrotów
dewizowych:

dewizami i walutami akcjamt papierami lokac. ogóem
O liro ty: w mili. stosunek w milj. stosunek w mil.j. stosunek w milj. stosunok

1921 r. mk. p. procent, mk. p. procent, mk, p. procent. n>k. p. procent.

ae
a

eMnraa 5IK" "*% 3037 35'10/o 126 ] '' V°
,s,;,;5 100°/,v

-

Upiec 1953 78,4 575 22,5 29 1,1 '2557 100
i.io 2546 87,8 :i:i~ 11,6 82 1.1 '2915 100

wniesie 1777 84,6 847 15,0 '25 0,4 5«!9 100
padziernik 4866 89,8 559 10,:i 22 0.4 5487 100

listopad !M,(i 818 5.1 ::i OJJ (>IKl 100
grudzie 5787 95,8 240 4,0 27 1,4 8056 100

Do jakiego stopnia gieda warszawska góruje nad giedami
prow incjonalnemi dowodzi, e np. obroty na giedzie lwowskiej wy-
nosiy ) w cigu caego roku 1921 zaledwie, 1001 miljonów mk. Z su-

my tej przypadao 55% na waluty i dewizy, natomiast 45% na akcje

i papiery lokacyjne.

Z. K.

5. Spódzielczo.

Tre: Projekt ustawy o czeniu si spódzielni. — Prawo <> spó-
dzielniach w Wileszczynie. — Danina Spódzielni. — Rada Spó-
dzielcza. — Zwizek Lustratorów i Instruktorów Spódzielni Rzplitej

Polskiej. — Towarzystwo Kooperatystów w Warszawie. — Spól-

*) Gazeta Bankowa Nr. i str. ió.
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dzielnie wojskowe i sklep}' onierskie. — Spódzielcze osadnictwo

wojskowe na Kresach. — Ruch spódzielni kredytowych na Gór-
nym lsku. — Zebranie przedstawicieli Zwizku Górnolskich Spó-

} e k. _ Zwizek Spóek lskich w Bytomiu. — Koncentracja sit

niemieckich a ruch spódzielczy w polskiej czci Górnego lska.

—

Rozwój spódzielni na Litwie. — Udzia spódzielni zwizkowych
w 5% Polskiej Poyczce Pastwowej. — Udzia „Rolników" w
handlu rolniczym Województwa Poznaskiego i Pomorskiego w r.

1920/21.

Projekt ustawy o czeniu si spódzielni.
Dno do koncentracji ruchu spódzielczego wywoaa potrzeb
stworzenia specjalnych norm prawnych bez koniecznoci uciekania

si do likwidacji jako formy przejciowej. Wedug projektu, który

wszed by ju pod obrady Komisji spódzielczej i niebawem umie-

szczony bdzie na porzdku obrad Sejmu, przebieg poczenia obej-

muje trzy gówne momenty: 1) zapadnicie zgodnych uchwa Wal-
nych Zgromadze czcych si spódzielni. 2) skuteczno po-
czenia nastpujc z chwil wpisania poczenia do rejestru wszy-
stkich czcych si spódzielni. 3) uprawomocnienie uchwa, po

k torem nastpuje wykrelenie spódzielni. Prawn podstaw po-
czenia jest statut spódzielni przejmujcej, a rachunkow podstaw
poczenia stanowi bilanse czcych si spódzielni.

Prawo o spódzielniach w Wileszczynie.
W najbliszym czasie ma by podpisany w Wileszczynie dekret

o spódzielniach, oparty na Ustawie Sejmu polskiego z dnia 29 pa-
dziernika 1920 roku. Przewidziane jest utworzenie Komitetu Mi-
dzydepartamentowego dla prowadzenia spraw, zwizanych z ru-

chem spódzielczym. Równie zostanie zalegalizowany Instruk-

torjat dla spódzielni kredytowych Wileszczyzny. Zadaniem jego

bdzie przeprowadzanie rewizyj buchalteryjnych w spódzielniach

kredytowych, roztoczenie opieki nad niemi oraz niesienie pomocy
w tworzeniu nowych organizacyj.

Danina spódzielni. Ustawa o poborze nadzwyczajnej

daniny pastwowej z dnia 16. 12. 21 r., któr z dniem 7. 1. 22 we-
sza w ycie, nakada obowizek pacenia daniny na wszystkie

spódzielnie, o ile na rok 1921 podlegay podatkowi procederowemu,
z wyjtkiem spódzielni spoywców. Spódzielnie przemysowe
(n. p. budowlane, mleczarskie), opacaj 10% od rzeczywistego

majtku t. j. od kapitau udziaowego, zapasowego i rezerwowego
bez wzgldu na czas powstania. Spódzielnie handlowe i bankowe
(Hanki Ludowe, Rolniki) pac 15% od tyche kapitaów, jeeli po-

wstay przed 1. I. 20 r., 10% — jeeli powstay po tym terminie

Wedug stanu z dnia 7. 1. 1922 r. Ciche rezerwy, tkwice w nie-

ruchomociach, maszynach, narzdziach, produkcji, nabyte przed

rokiem 1920, oblicza si za pomoc przewalutowania w ten sposób,

e mnoy si cen nabycia przez 20,10 i 5 stosownie do czasu na-
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bycia. Spódzielnie dzierawice lokale i mieszkania w miejsco-

wociach o charakterze miejskim, dalej spódzielnie, posiadajce
samochody i ekwipae, opacaj danin wedug norm ogólnie obo-

wizujcych. Jednake spódzielnie obowizane do pacenia dani-

ny na mocy art. 2. cz II., cho posiadaj grunta lub budynki,

nie podlegaj specjalnej daninie gruntowej.

Rada Spódzielcza. Na obradach dnia 27. i 28. stycz-

nia b. r. ustalono ostatecznie instrukcj w przedmiocie rejestru

czonków i przechowywania deklaracji, ukadania przez spódziel-

nie sprawozda rocznych oraz sposobu dokonywania rewizji przez

zwizki. Nastpnie nadano niektórym zwizkom prawo rewizji

zgodnie z wymaganiem art. 68. ustawy o spódzielniach i omawia-
no spraw przeksztacenia spódzielni na spóki innego typu i nie-

prawidowej likwidacji spódzielni, przyczem wobec wyniku dys-

kusji Rada Spódzielcza uznaa za konieczne powierzy rozpatrze-

nie tej sprawy specjalnej komisji, której wnioski bd rozwaane
na penem posiedzeniu w czasie moliwie najbliszym.

Zwizek Lustratorów i Instruktorów Spó-
dzielni Rzeczypospolitej Polskiej. Celem pierwsze-

go w Polsce Zjazdu Lustratorów i Instruktorów spódzielni Rzeczy-
pospolitej Polskiej, odbytego dnia 28. i 29. XII. 1921 r. w Warsza-
wie, byo utworzenie Zwizku Lustratorów i Instruktorów.

Zebrani uchwalili zorganizowa Zwizek Lustratorów i In-

struktorów Spódzielni Rzeczypospolitej Polskiej o celach nast-
pujcych: a) podnoszenie ogólnego i zawodowego wyksztacenia
czonków, b) pogbianie ideologji spódzielczej, c) udoskonalanie

i ujednostajnianie metod pracy, oraz podnoszenie jej wydajnoci,
d) wzmacnianie solidarnoci wród pracowników spódzielczoci

i osabianie tar midzy poszczególnemi jej odamami i organiza-

cjami, e) samopomoc materjalna i obrona zawodowych interesów

czonków.
TowarzystwoKooperatystów w Warszawie,

które byo pierwsz organizacj spódzielcz o charakterze ideo-

wo-propagandystycznym w Polsce i pierwsz ogóln organizacj

spódzielcz na ziemiach byego zaboru rosyjskiego, podje io na

nowo sw dziaalno. Zadaniem Towarzystwa Kooperatystów
jest krzewienie idei i pogbienie wiedzy spódzielczej.

Spódzielnie wojskowe i sklepy onierskie.
Wedug niekompletnej jeszcze statystyki wynosia w Polsce we-
dug „Rzeczypospolitej Spódzielczej":

Ilo sklepów t. i. 21. 157 z tego spó. SO
I. 7. 21. -'<;() Z tego sput. [76

Ilo czonków w spól- Kapita wypoy-
dziclniach 1. 1. 21. 10418 czony 1. 1. 2r. 2 4^5 800 ink.

I. 7- 21. 33876 1. 7. 21. 9671548 ink.



Spód:



440 V. Kronika ekonomiczna

czyy si do Zwizku Spóek lskich, który jako Oddzia Rewi-
zyjnego Zwizku Spódzielni Zarobkowych i Gospodarczych z sie-

dzib w Poznaniu pod wasnym Zarzdem, wykonywa bdzie
czynnoci Zwizkowe i rewizyjne w cisej cznoci z Patronatem
Zwizku Poznaskiego. Sejjmik wzywa spóki polskie na Górnym
lsku, aby zgaszay si do tymczasowego Zarzdu Zwizku Spó-
fek lskich celem przyczenia si do Zwizku".

W projekcie jest zaoenie Banku Centralnego dla Spóek po
stronie niemieckiej, nad czem rozwaa bdzie tymczasowy Za-
rzd Zwizku Spódzielni lskich. W interesie Spódzielni ls-
kich pojedzie do Warszawy delegacja wybrana na Sejmiku Zwi-
zku Spóek lskich.

Na obszarze tej czci prowincji górnolskiej, która pozostaje
przy Rzeszy Niem., zosta utworzony osobny „Zwizek Spóek l-
skich" „Verband oberschlesischer Genossenschaften" z siedzib
w Bytomi u. Dyrektorem Zwizku obrano p. Wiktora Retzlaffa,

dyr. Banku Ludowego w Bytomiu i czonka Patronatu Zwizku
Spóek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Zwizek zo-
stanie zapisany do rejestru i wniesie o przyznanie mu przywileju
wasnej rewizji.

Koncentracja si niemieckich a ruch spó-
dzielczy wpolskiej czciGórnego lska. ywio
niemiecki utworzy jednolit organizacj, w skad której weszy
nastpujce Zwizki: l) der Deutsche Wohlfahrtsbund, 2) der Deu-
tsche Kulturbund, 3) die deutschen Schulvereine. Jako czwarty
Zwizek jest przewidziana niemiecka organizacja gospodarcza,
w szczególnoci Zwizek Niemieckich Banków Ludowych opartych
na podstawie spódzielczej a zcentralizowanych w Banku Zwiz-
kowym, który ma niebawem powsta.

Rozwój Spódzielni na Litwie. Liczba stowarzy-
sze spódzielczych i czonków ich na Litwie Kowieskiej stale

M zwiksza. Obecnie znajduje si tame 315 stowarzysze spo-

ywców, (256 w roku 1919), 25 stowarzysze wytwórczych (w r.

1919 — 5), 76 stowarzysze kredytowych (11 w roku 1919).

Udzia Spódzielni Zwizkowych w 5% P o I-

*kiej Poyczce Pastwowej. W byym zaborze pruskim
spódzielnie zwizkowe wedug dotychczasowego wyniku z dnia

1. i. 1921, subskryboway razem 1 139 335 400 mk.

W szczególnoci:

spódzielnie kredytowi- i 052 717 200
Spódzielnie handl.-rnlii. 21028700
Spódzielnie ziemskie 2567400
Spódzielnie rone 18 461 000 1094774300

Spódzielnie odcite 4 263 300
Spódzielnie lskie 40317 700 44 581 100

1 I39 355 400
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Ogólny wynik subskrypcji w byym zaborze pruskim wynosi
do 1. I. 1921 razem 2 035 385 300 mk., czyli, e spódzielnie zwiz-
kowe podpisany 56% ogólnej subskrypcji w byym zaborze prus-

kim. Z tego wynika, e spódzielnie zwizkowe byego zaboru
pruskiego podpisay nieco wicej, anieli wynosia ogólna subskryp-
cja w Maopolsce w sumie mk. 1 135 000 000.— a przeszo 23 proc.

ogólnego wyniku w bye Kongresówce, która podpisaa ogóem
4 330 974 200 mk. W stosunku do ogólnego wyniku w caej Polsce
spódzielnie zwizkowe byego zaboru pruskiego podpisay przeto

przyezem si zaznacza, e zestawienie nasze nie jest kom-
pletne, i e sumy podpisane po 1. I. 1921 w przewanej czci nie

s uwzgldnione.
Celem porównania podajemy, e udzia spódzielni zwizko-

wych w pierwszej Polskiej Poyczce Pastwowej wynosi we-
dug wyniku z dnia 5. marca 1919 r. w markach 185 miljonów, ru-

blach 722 tys., w koronach 16 tys. Natomiast ogólna subskrypcja
wszystkich banków wynosia w dniu 5. marca 1919 wedug zesta-

wienia Urzdu Skarbowego przy Naczelnej Radzie Ludowej w mar-
kach; 252 360 tys., rublach 3 840 tys., koronach 386 tys.

Spódzielnie pomylnym wynikiem tak pierwszej Polskiej Po-
yczki Pastwowej jak Poyczki Odrodzenia dowiody, e zrozu-
miay w caej peni donioso pomocy finansowej dla pastwa.

Udzia Rolników w handlu Województwa Po-
znaskiego i Pomorskiego. Wedug dotychczasowego
zestawienia, które nie ulegnie wikszej ju zmianie, Rolniki Po-
znaskie i Pomorskie sprzeday w r. 1920/21 m. i. ogóem ziarna
2 319 587 ctr., w szczególnoci:

yta i 553 003 ctr.

Pszenicy 276 112
Jczmienia 257068
Owsa 182006

Razem I 268 189
Ziemniaków 3861680

( Igólna suma przypuszczalnego sprztu ziarna poszczególnych
rolin byej dzielnicy pruskiej wynosia ogóem 23 499 424 ctr.,

w szczególnoci: yta 12194 822 ctr., pszenicy 2 103 300, jczmie-
nie 4 306 752, owsa 4 894 550, ziemniaków 59 883 488 ctr.

Jeeli z powyszych sum odliczymy na siew, pasz i t. d. 25%,
otrzymamy na sprzeda ca. 17 624 520 ctr. W szczególnoci: yta
9 146 116 ctr., pszenicy 1577 474, jczmienia 3 230 018, owsa
3 670 912, ziemniaków 44 912 601 ctr.

Z powyszego zestawienia wynika, e przez Rolniki przeszo
ogoleni ca. 12% ziarna, w szczególnoci: yta 16,9%, pszenicy
17,5%, jczmienia 8%, owsa 4,9%, a ziemniaków 8,6 proc. ogólnej
sprzeday. Obliczenie powysze odnosi si do sprztów wzgldnie
handlu, przypadajcego na obszar bdcy tak w rku polskim jak
i niemieckim. R. K u s z t e 1 a n (Pozna).



VI. Miscellanea.

1. VII. Zjazd prawników i ekonomistów polskich.

W dniach 3, 4 i 5 czerwca 1922 r. odbdzie si w Poznaniu
Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich (w rzdzie polskich zjaz-

dów siódmy z kolei, szósty odby si w Warszawie w 1920 r.)

Program Zjazdu ustali Komitet w sposób nastpujcy,
uwzgldniajc yczenia wyraone przez Wydziay Prawnicze oraz
yczenia Towarzystw Prawniczych i Towarzystw Ekonomicznych.

Pierwszy dzie Zjazdu powicony bdzie obradom w sek-
cjach, za drugi i trzeci dzie obradom plenarnym.

Utworzono nastpujce sekcje: 1) polityczno-administracyjn,
(organizuje Prof. Peretiatkowicz, przewodniczcy komitetu). 2) kar-
n (organizuje Dr. Bossowski, sekretarz komitetu), cywiln (orga-

nizuje Prof. Ohanowicz), 4) ekonomiczn (organizuje Prof. Taylor).

Przedmiotem obrad w sekcjach bd nastpujce przedmioty:

1. w sekcji polityczno-administracyjnej: „Zagadnienie centra-

lizmu",

2. w sekcji karnej: a) „Prawo karne midzydzielnicowe" oraz
b) „Kompetencja sdów przysigych",

3. w sekcji cywilnej: a) „Ograniczenia obrotu nieruchomocia-
mi" oraz b) „Umowy taryfowe",

4. w sekcji ekonomicznej: „Równowaga budetowa Pastwa
Polskiego".

Natomiast obrady plenarne przeznacza sj na roztrzsanie
zagadnienia „etatyzmu" pod wzgldem prawno-politycznym. admi-
nistracyjnym, karnym, cywilnym i ekonomicznym, przyczetn eko-
nomiczn stron problemu (organizuje prof. Brzeski) dzieli si na

dwa tematy, a to:

1. „Pastwo jako przedsibiorca",
2. „Reglementacia prawna i administracyjna stosunków go-

spodarczych".

W Zjedzie wezm równie udzia prawnicy i ekonomici
francuscy (jako czonkowie i referenci). Zgoszenia ju napywaj.
Jzyki Zjazdu: polski i francuski.

Referaty nie bd drukowane tylko tezy zasadnicze zostan
umieszczone w „Ruchu prawniczym i ekonomicznym":
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Wkadka na Zjazd wynosi 1500 marek. Osobom, które nadel
w kadk powysz przed 15. maja i wyra yczenie zapew-

nienia im mieszkania, zostan zarezerwowane pokoje w hotelach,

(na rachunek przyjedajcych). Wkadki naley nadsya pod ad-

resem: Pozna, ulica Sowackiego 27, 3 pitro, Dr. Józef Jan Bos-

sowsk i.

Prezesem honorowym komitetu organizacyjnego jest Prezy-

dent miasta Poznania Dr. Ratajski.

Obok referatów, wymienionych w obecnym zeszycie, podjli

sic referatów: A. Bardzki (Dochodzenie szkód i strat wynikajcych
z reformy rolnej), Dr. Biegeleisen „Etatyzm w reformie rolnej",

Prbf. Benis „Pastwowe górnictwo wglowe w Polsce", Prof. Bu-

zek (Samorzd wojewódzki), Prof. Caro (Etatyzm), E. Sutlinger

(Prawo budetowe formalne), J. (ilass (Ograniczenia obrotu nieru-

chomociami), Prof. Obiski (Etatyzm), Dr. Hilarowicz (Decen-

tralizacja) Prof. Jaworski (Etatyzm), Prof. Kutrzeba (Centralizm

w rozwoju historycznym Polski), Prof. Longchaimps de Berier (Eta-

tyzm w prawie spadkowem), Dr. Maliniak (Centralizm w rozwoju
historycznym), Dr. Stelmachowski (Ograniczenia obrotu nierucho-

mociami), Prof. Strassburger (Podatki polskie), Prof. Wasiuty-
ski (Samorzd gminny), Prof. Waciszakowski (Przejawy etatyz-

mu w reformie rolnej), Dr. Winiarski (Wpyw urzdze administra-

cyjnych francuskich na polskie), Dr. ótowski (Etatyzm), Prof.

Zawadzki (Przedsibiorstwa pastwowe jajco forma organizacji

produkcji).

Z powodu znacznej iloci referentów czas przeznaczony na

wygoszenie referatu wynosi bdzie najwyej 30 minut, w dys-

kusji najwyej 5 minut.

Otwarcie Zjazdu nastpi w sobot, 3. czerwca o godzinie 11-ej

w wielkiej Auli Uniwersytetu (Collegium minus). W pitek 2 czerw-
ca o godzinie 5 po poudniu zebranie towarzyskie uczestników Zja-

zdu w lokalu Koa Towarzyskiego (ul. Nowa 7, 1 pitro, wejcie
w podwórzu na prawo).

Biuro Zjazdu bdzie urzdowa: w pitek 2 czerwca w Zam-
ku na parterze, w nastpne dnie przed sal obrad.

Z powodu zgoszenia si kilkunastu referentów" Francuzów
moliwem jest, i zostanie jeszcze zorganizowany czwarty dzie
Zjazdu (6 czerwca), dzie francusko-polski, po - icony specjal-

nie referatom w jzyku francuskim. Kwestja ta zostanie zdecy' -

waua po dokladnem ustaleniu tematów i referentów francuskich.

2. Irving Fisher o stabilizacji waluty.

W d. 9 i 16 grudnia Irving Fisher, profesor uniwersytetu Yale
w New-Haven (Con., Stany Zjed.), wygosi w London School
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o f E c o n o m i c s) dwa odczyty na temat „Business Depression and
the Instability of Money". 1

) Profesor I. Fisher cieszy si wiatow
saw. Jego podrcznik ekonomji politycznej, jego prace o procen-

cie, kapitale, sile kupna pienidza i tyle, tyle innych, maj donio-

se znaczenie naukowe i zjednay ogromny rozgos ich autorowi.

Znane s powszechnie projekty Fishera w dziedzinie waluty, gó-
wnie w kierunku stabilizacji jednostki monetarnej — dolara w Sta-

nach Zjednoczonych. Irwing Fisher jest zwolennikiem par e x-

cel lence teorji ilociowej, bezwzgldnym przeciwnikiem nomi-

nalistów, których zwalcza na kadym kroku. Jest on dzi naj-

wikszym filarem teoretycznym wyej wskazanej doktryny i jej

najpodniejszym budowniczym. Trzeba przyzna, e teorja ta

ostaa si W czasie wojny, a nawet wysza z niej zwycisko, i cho
nie daje ona nam namacalnych dowodów swej susznoci — to je-

dnak: najlepiej tumaczy nam obecne zjawiska monetarne. By
e, jak wiele innych rzeczy oczywistych, nie wymaga ona me-
tafizycznego ugruntowania.

Z powyszych wzgldów odczyty I. Fishera o depresji han-

dlowej i fluktacji pienidza s niezwykle ciekawe, tembardziej, e
w wywodach swoich Fisher spotyka si w pó drogi z wywoda-
mi prof. Casseira, którego ostatnie 2 Memoranda o Zagadnieniach

monetarnych tyle sprawiy haasu. Wedug Fishera wszystkie nie-

domagania spoeczne, wszystkie t. zw. kwestje spoeczne, wraz
z socjalizmem, s wynikiem fluktuacji pienidza. Jak wiadomo, od
1896 roku ceny rynkowe maj sta tendencj zwykow, a wsku-
tek tego ludzie yjcy nie z zysku, ale z tak zw. staych docho-

dów, oraz wszyscy wierzyciele, ponosz stale wielkie straty na

kupnie. Std rodzi si niezadowolenie z ustroju gospodarczego,

który bez niczyjej winy, jest dla wielu warstw spoecznych tak

niesprawiedliwym. Odwrotnie, kiedy ceny maj tendencj zni-

kow, dunicy trac z powodu podniesienia si wartoci pieni-

dza, i znowu rodzi si niezadowolenie z ustroju gospodarczego, któ-

ry zezwala na, a nawet konserwuje tak niesprawiedliwo, bez

adnej winy ze strony ofiar. W tych warunkach Fisher wyranie
neguje moliwo istnienia procentu, patnego na mocy tak zw.

kontraktów staych. Na przykadzie towarzystwa akcyjnego, które

obok akcyj posiada jeszcze kapita obligacyjny, od którego bi

rzystwo paci stay procent, Fisher wykazuje, e wskutek spadku

wartoci pienidza, przy staej tendencji zwykowej cen, posiada-

cze obligacyj nie otrzymuj faktycznie adnego procentu od po-

yczonej na obligacje sumy realnych wartoci. W najlepszym wy-
padku po roku kapita i procent równe s, co do rzeczywistej

wartoci sumie wypoyczonej.. Odwrotnie, przy tendencji zni-

'; Depresja handlowa a fluktuacja pienidza.
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kowej cen, akcjonariusze towarzystwa wypacaj posiadaczom ob-

ligacyj sum przewyszajc umówiony zgóry procent i zawie-

rajc pewn cz zysku. W pierwszym wypadku powstaje nie-

nawi do ludzi, yjcych z zysku — kapitalistów, w drugim do

wierzycieli.

Prof. Fisher widzi jedyne wyjcie z tej sytuacji w stabilizacji

waluty. Moliwo takiej stabilizacji Fisher opracowa w ksice
p. t. „Why he DolJar is Shrdnlking" i innych.

Stabilizacja tego rodzaju oparta byaby na wadze zota
jednostki monetarnej. Istnieje te inny projekt stabilizacji waluty,

opracowany przez prof. CasselPa, a oparty na kontroli pro-
dukcji zota.

Obydwaj uczeni upatruj w stabilizacji waluty punkt wyjcia
dla odbudowy Europy. Zdaniem Fishera stabilizacja waluty mo-
liw jest przez zaniechanie jednoczesne inflacji i deflacji pienidza.

Uwaa on inflacj i deflacj pienidza jako „twin eils" (bliniaki

za), z których jeden nie jest lekarstwem na drugiego. Pod tym
wzgldem Fisher znowu jest w zgodzie z prof. Cassell'em. Fisher

na przykadzie Stanów Zjednoczonych surowo krytykuje polityk
monetarn, która, miast dy do stabilizacji waluty, posuguje si
inflacj lub deflacj jako rodka do osignicia pewnych arbitral-

nych celów, nie ogldajc si na ze skutki, jakie tego rodzaju poli-

tyka wywouje w spoeczestwie. Pierwszym i kardynalnym obo-

wizkiem rzdu jest, zdaniem Fishera, stabilizacja waluty i dla-

tego rzdy powinny stosowa jedn z metod, które t stabilizacj

potrafi utrzyma, bez ogldania si na wartoci parytetowe cza-

sów przedwojennych, bo jeeli Stanom Zjednoczonym udao si,

stosunkowo wielkim kosztem, wróci przy pomocy deflacji do wa-
luty przedwojennej, Anglii za zbliy si do tego celu w znacz-

nym stopniu, to kraje kontynentalne bez niesychanych ofiar osi-
gn wartoci parytetowych przedwojennych nie s w stanie. Wy-
siki takie tylko powikszyyby ich ciary, dugi i doprowadziy
ich do bankructwa. Dla tego te stabilizacja walut europejskich po-

winna si odby na podstawie waluacji daleko niszej od przed-

wojennej. 1 pod tym wzgldem panuje jednomylno midzy
Irving Fisherem a prof. Cassell'em. Zdaniem prof. Fishera stabi-

lizacj walut powinien zaj si specjalny komitet, powoany do
tego przez Lig narodów. Stabilizacja tego rodzaju mogaby by
przeprowadzona na nastpujcych zasadach:

1. Rozbrojenie, zrównowaenie budetów, zaprzestanie in-

flacji. Powolna deflacj w pewnych wypadkach.

2 Kady kraj zadecyduje o zawartoci zota swej zdewaluo-
wanej jednostki monetarnej.
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3. Zapro(wadzenie wymiany opartej na stosunku do siebie

W powyszy sposób opartych na zocie walut cudzoziemskich. (Roz-
rachunki tego rodzaju stosowane byyby w handlu zagranicznym).

4. Na mocy umowy midzynarodowej, Banki Pastwowe zo-

bowizane byyby do cigego regulowania stopy procentowej

w taki sposób, aby nie dopuszcza do zmiany poziomu cen i nie

dopuszcza do zaburze gospodarczych wywoanych fluktuacj cen.

5. Stabilizacja waluty metalowej, albo przy pomocy kontroli

produkcji zota (projekt prof. CasselTa) albo, jeszcze lepiej, przez

zmniejszenie lub zwikszenie zawartoci zota jednostki monetar-

nej, w zalenoci od odchyle kursowych od ustalonego parytetu

(projekt Tishera).

Aby dopi do celu, Fisher nawouje szerokie warstwy spo-

eczne do wywierania w tym duchu nacisku na rzdy, w których

czstokro ludzie niepowoani traktuj najbardziej zoone zjawi-

ska ekonomiczne, do zrozumienia których trzeba gbokiej znajo-

moci rzeczy. Fisher wzdycha do tej chwili, kiedy kwestje eko-

nomiczne decydowane bd przez ekonomistów.'
Aby wywiera taki nacisk na sfery rzdzce, trzeba, eby sze-

rokie masy wiedziay, o co waciwie chodzi, trzeba zrzeszenia

i propagandy. W tym celu Fisher proponuje utworzenie w ka-
dym krain Ligi stabilizacji wartoci jednostki monetarnej. Liga

taka istnieje ju w Stanach Zjednoczonych, a obecnie powstaje taka

liga w Anglji.

Co sdzi wypada o projektach Fishera, kademu ekonomi-
cie wiadomo. Cz ich jest zupenie wykonaln przy dobrej woli

obecnych rzdów (punkty 1 i 4), inna cz (punkt 5) dotyczca
stabilizacji waluty metalowej, jest w chwili obecnej wci jeszcze

za obokami, ma znaczenie teoretyczne, której wprowadzenie w y-
cie wymagaoby pierwej eksperymentu na mniejsz skal. Niezwy-
kle ciekawe s projekty dotyczce ujednostajnienia wartoci je-

dnostek monetarnych rónych krajów na nowej podstawie i ich

wzajemnego stosunku do siebie (punkty 2 i 3) tego rodzaju pro-

jekty, naukowo zdrowe, mogyby by przyjte po szczegóowej
ich dyskusji przez odpowiedni komisj zoon z rzeczywistych

ekspertów ekonomistów.
W racajc do projefktu prof. Fishera dotyczcego utworzeinia

w kadym kraju Ligi stabilizacji wartoci jednostki monetarnej, za-

pytuj, czy nie czas i u nas stworzy Lig stabilizacji marki pol-

skiej, która zajaby si uwiadomieniem szerokich mas ludnoci

o waciwociach systemu monetarnego, jak równie o rodkach
uzdrowienia. Niechaj ekonomici polscy raz wezm w swoje

te donios spraw, jak równie i inne sprawy ekonomiczne,

i poo kres szerzcej si na tym polu ignorancji.

Dr. S. Janicki, (Londyn).
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3. Lord James Bryce.

W styczniu 1922 r. umar jeden z najwikszych pisarzy poli-

tycznych angielskich, James Bryce. Urodzony w Belfacie w 1838 r.

zwróci na siebie wczenie uwag przez wydanie w 1864 r. dziea

„The Holy Roman Empire". W 1870 r. powoany zosta na katedra

prawa cywilnego w Uniwersytecie Oxfordzkim. Do Izby gmin

wszed w 1880 r. z ramienia stronnictwa liberalnego. Pozosta
w parlamencie do 1907 r., biorc czsto udzia w rzdzie bd jako

minister, bd jako podsekretarz stanu. W 1888 r. wyda swoje

klasyczne dlzieo „The American Commonwcalth", które stanowi do
dnia dzisiejszego najlepsze przedstawienie ustroju i ycia politycz-

nego Stanów Zjedn. W 1907 r. zosta powoany na ambasadora
angielskiego w Stanach Zjedn., gdzie pozosta do 1913 r. W roku

1914 mianowany zosta przez króla parem i powoany do Izby Lor-

dów. W 1921 r. wyda swoje ostatnie dzieo p. t. „Modern Demo-
cracies".

4. Towarzystwo prawnicze i ekonomiczne.

Towarzystwo prawnicze i ekonomiczne w Poznaniu rozwijali

w 1921 r. bardzo oywion dziaalno. Obok dziaa przygotowaw-
czych dla VII Zjazdu prawników i ekonomistów polskich, obok

wspópracy w „Ruchu", Towarzystwo zorganizowao szereg wie-

czorów dyskusyjnych, bardzo licznie uczszczanych.
Odczyty, któremi zebranie zagajano i które daway materja

oraz linje wytyczne dla dyskusji byy nastpujce: Prof. Bos-
sowski „Czynnik ludowy w sdzie karnym", Dr. Winiarski „Polska.

Gdask a Liga Narodów", Prof. Pawowski „Tymczasowe wyniki
spisu ludnoci na Litwie", Dr. Schmidt „Kwestja walutowa w Pol-

sce" i „Program finansowy ministra skarbu". Dr. Kuntze „Wrae-
nia z pobytu w Moskwie (stosunki ekonomiczne i administracyjne)".

Dr. Stelmachowski „Konwencja polsko-gdaska", Pose Dr. Suli-

gowski „W sprawie reformy administracji w Polsce", Dr. Wi-
niarski „Tranzyt przez Polsk".

Na pocztku 1922 r. odbyo si Walne Zebranie Towarzystwa.
na którem postanowiono utworzy w ramach Towarzystwa 2 se-

kcjei: 1) prawnicza i 2) ekonomiczna. W skad nowego Zarzdu
weszli: Prof. Peretiatkowicz, jako przewodniczcy, Prof. Bossów -

ski, jako sekretarz i skarbnik, nadto Sdzia Dr. Kauniacki, Dy-
rektor Adamczewski. Prof. Brzeski, Dr. Rosiski i P. Kuc.

5. Fundusz wydawniczy „Ruchu".

Olbrzymie koszta wydawnicze czasopism (koszta jednego ze-

szytu „Ruchu" wynosz przeszo miljon marek) nie pozwalaj pis-

mu naszemu utrzyma si wycznie z prenumeraty, tern bardziej.
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i oznaczamy prenumerat stosunkowo niska, aeby uprzystpni
nasze pismo szerokim koom inteligencji polskiej i przyczyni si
w ten sposób do rozwoju polskiej kultury prawniczej i ekonomicznej.

Dla modziey uniwersyteckiej prenumerata jest jeszcze nisza.
Trudnoci finansowe nasze s tern wiksze, i obecna tendencja osz-

czdnociowa ze strony Rzdu polskiego redukuje nam coraz bar-

dziej subwencje pastwowe.")

Dlatego zmuszeni bylimy utworzy „Fundusz wydawniczy
Ruchu" i zaapelowa do spoeczestwa o pomoc w przetrwaniu
obecnego okresu przejciowego. Uwaamy ten okres za przej-

ciowy z tego wzgldu, i liczba prenumeratorów „Ruchu" stale

ronie i zczasem bdziemy mogli oprze si na prenumeracie. Obec-
nie jest to jeszcze niemoliwe.

Na fundusz wydawniczy „Ruchu" zoyli:

w 1921 r.

J. Bank Zwizku Spóek Zarobkowych 150.000 mk.
2. Zwizek Producentów rolnych w Poznaniu 30.000 „

3. Centralne Towarzystwo Gospodarcze w Poznaniu 20.000 „

w 1922 r.

1. Bank Zwizku Spóek Zarobkowych 200.000 „

2. Firma B. Kasprowicz w Gnienie 200.000 ..

3. Polski Bank Handlowy 100.000 .,

4. Firma Dr. Roman May w Poznaniu 50.000 „

5. Hurtownia Spóek Spoywców w Poznaniu 25.000 .,

6. Bank Zwizku Mynarzy Zachodnich 20.000 „

Zwracamy si do wszystkich przyjació naszego pisma z usil-

na proba o poparcie, zarówno przez pozyskiwanie nowych prenu-

meratorów, jak równie przez zasilanie Funduszu Wydawniczego.
Wszelkie kwoty, skadane na Fundusz Wydawniczy „Ruchu" (pod

adresem Redakcji) bd na tern miejscu ogaszane.

*) ^Hnisterstwo 1>. dzielnicy pruskiej, które w i<>_m r. zasilao wy-
datnie nasze pismo, u i>;ji r. odmówio wszelkiej pomocy.



DO NABYCIA W KSIGARNIACH:
Brzeski Prof. Dr. „O granicach ekonomji spoecznej", Kraków

Nakad Akad. Umiej., Gebethner.
Jel linek J. „Ogólna nauka o pastwie", ksiga pierwsza, przeoy!

Prof. Dr. Peretiatkowicz, Warszawa, 1921, Hoesick.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (tekst konstytucji, traktat

o prawach mniejszoci, ustawa o obywatelstwie, statut dla lska),
zestawi i wyda Prof. Dr. Peretiatkowicz. Poznali. 102 1. Fiszer
i Majewski (Wende), cena 100 mk.

Ohanowicz Prof. Dr. „Przyrzeczenie publiczne", studjum 2 prawa
cywilnego, Pozna, 1921, Gebethner, cena 100 mk.

Tene. .,Zarys prawa cywilnego b. dzielnicy pruskiej". Cz
pierwsza: Nauki ogólne,' Pozna, 1921, Fiszer i Majewski, str. 89.

Peretiatkowicz Prof. Dr. „Wojna a idea prawa", wyd. 2-gie, Po-
nan, [920. Gegethner, cena 120 mk..

Tene. Encyklopedja prawa, jako wstp dó nauk prawnych. Poznali

1922, Fiszer i Majewski (Wende), str. 80.

Rousseau J. J. „Umowa spoeczna", przeoy i objani Prof, Dr.
Peretiatkowicz, wyd. 2-gie, Pozna, 1920, Gegethne*, cena 240 mk.

Rutkowski Praf. Dr. „Poddastwo wocian w XVIII w. w Polsce
i niektórych innych krajach Europy." 1921, Gebethner.

Tene. „Wasno tabularna w Galicji podug stanu 1921 r". Lwów,
Gubrynowicz, 1918.

Tene „Statystyka zawodowa ludnoci wiejskiej w Polsce w drugiej
poowie XVI w.", wyd. Akad. Umiej., Kraków, 1918, Gebethner.

Stelmachowski Dr. „Zarys poj socjologicznych i prawno-pa-
stwowych", Pozna, 1919.

Taylor Prof. Dr. „Pojcie wspódzielczoci", wyd. Akad. Umiej.,
Kraków, 1916, Gebethner, str. 131.

Tene „Zasady spódzielczoci handlowo-rolniczej w wietle dowiad-
cze Galicji, Kraków, 1918, Gebethner, str. 30.

Tene „Statyka i dynamika w teorji ekonomji", wyd. Akad. Umiej.,
Kraków, 1919, str. 207.

Tene „Reforma podatku gruntowego w Polsce". Kraków, 1919, Krzy-
anowski, str. 117

Tene. „Sprawa robotnicza w owietleniu idei chrzecijaskiej", Po-
zna, 1921, Ksig. w. Wojciecha, str. 14.

Winiarski. „Królestwo Polskie". Dokumenty historyczne dotyczce
prawno-politycznego stosunku Królestwa Polskiego do Cesarstwa
Rosyjskiego, wydali Maciej ks. Radziwi i dr. Winiarski, War-
szawa, 1915, Gebethner.

Tene. „Les institutions politiues en Pologne au XIX sieele", Paris,

1921, Picart.

Zaleski Stefan Dr. „Demographie generale de la Pologne", (str. 301

i 11 map i kartograniów oraz 22 strony wykresów), Lausanne, 1020.

Gebethner.
Tene. „Poland, ber people, history, industries, finance, science, lite-

ratur, art. and social development, by Stefan Zaleski etc. London,
Zoll Fryd. (starszy) ,,Rzymskie prawo prywatne", Tom pity, prawo

familijne i spadkowe, opracowa prof. Dr. Lisowski, Kraków. 1921,

Czernecki.
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FISZER I MAJEWSKI
Ksigarnia Uniwersytecka

T. z o. p.

W POZNANIU

Abraham, W., Prof. Dr., Dante jako polityk i publicysta 200,-
(Jannan, Edwin prof, Bogactwo wraz z dodatkiem o pienidzu przekad z an-

gielskiego p. .1. Puzynianki poi redakcj prof. K. Taylora 1000,-
tiesskowski A., Ojcze nasz. t. 1, wydanie nowe zupene 1200,
Uziegiecka, Promieska, Jezierkotrska, Niemiecko-Polski sownik dla nauczycieli

szkó powszechnych .
'.

. ir»o,

Hlsner (Napolski) Podrcznik stenografii wedug systemu Stolze-Schrey wyd. IV. 1B0,-
Encyklopedja prawa oboirizitjcci/o »»> J'oIhcc, praca zbiorowa przy wspóudziale

prof. uniwersytetów polak, pod redak, prof. Dr. A. Peretiatkowicza (w druku) —
r.wanyelje nu nirtlzielc i wita roku, zebra i krótkim wykadem zaopatrzy!

X. Dr. A. .fakiibisiak '. '
. 200,-

Georffe, H , Nauka ekonomji politycznej ... 800,-
Gde, K . Prof, Zasady ekenomji politycznej wyd. VI. (z XXIII wyd. f, anc. przet.

i opra. prze* Prof. Dr. W. Czerkawskiego i Prof. l>r. B. Taylora) . . . 1800,-
'•oihila, Hi-torja handlu i przemysu (lorneto lska '

200,-
'•rabska. /,.. Sptani, powie r»l(),

Jesiorkowska, i.. Metodyka nauki laehtinków J0O.
•lonisz, St., Judea wojujca (i(),

liostrzetcski, ,/.. prof, Dr. Mapa narodowociowa ziem dotychczasowego zaboru
pruskiego na podstawie urzdowego spisu ludnoci P<V— Wielkopolska w czasach przedhistorycznych z wielu ilustracjami . . . iOO,-— Przedhistoryczne dzie]e Polski (w druku)'

Kowalski, /{., Dr, med, Zarys nauki poonictwa dla uytku poonych l:t2l . . 000,-
Krzy&anowski, A., rrof l>r. Nauka skarbowoci (w druku)
Lutosawski, H., Bolszewizm i Polska wyd. 11 Io0,-

ttajewsk, i'.razm, prof. Kapita, rozbiór podstawowych poj gospodarczych,
wyd. VI skrócone p. autora 000,

Majewski, Bt , Ducb wród materji 700,-
Samysowski, />'., Prof. l>r.. Repetitorjum z anatornji rolin 200,
Ohanowieu, A., Prof., I>r. Wykad prawa cywilnego obowizujcego na ziemiach

byego zaboru pruskiego, I. Nauki ogólne (cz druga w druku) . . . too,

Payaderski, v.. Im-, Katusz. Poznaski 17 ilustracjami H<)0,

Peretlatkottict, A., Prof l>r\, Pastwo wspóczesno wyd. IV. rozszerzono. . . . 480,
— Pilozotja spoeczna .1 .1. B0U8Seau'a wydanie I I. przejrzane i uzupeniono 000,-
— B ja Btzeeay pospolitej polskiej wraz z traktatem o prawach

nu,
i kaw o obywatelstwie i statutem dla iska .... 100,-— Zarys encyklopedii prawa jako wstp <lo nauk prawnych 1922, >tr. 80

Podrcznik dla sanitarjussy i pieegniarsa, opra grono lekarz) poznaskich 5 10,-

Sr/irmiiin, ./., 1 >r. Prof., Podrcznik analizy chemicz. jakociowej, wyd. V. (w druku) —
Sownik techniczna polsko-nlecniecki »<).

Tapor, /.., prol l>r., Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej, 2 tomy . . 1600,-
'/aborki, Fraucinzrk, Pisma zebia i wyda Dr. B. Krzepki
/biur pieni tuil>oini/cli dla dziatwy szkolnej i dorosych wyda k I.. K . . . 80,-
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WILNO, Królewska I. filja ul. Wileska 36 Q
poleca

wydawnictwa wasne i komisowe:

Andrzejowski. Ramoty. starego Detiuka I/III.
^J

Bignon. Polska 1811—13 r. I/II.

Breliiiski. Uniwersytet 'Wileski T/III.

Brensztejn. Przywileje królewskie Merecza.

r^"l Ciechowski. Czasopisma polskie na Litwie. f"^

Dmochowski. Herbarz litewski.

Fedorowski. L hr. Potocki, jego ycie i prace.

Frank. Pamitniki I II.

lJ Gieysztor. Pamitniki I/II. 1,

Gattry. W przededniu wiosny lulów.

Janowski. Wszechnica Wileska.

Kader. Katastrofalna gospodarka.

H Konopczyski. Kartka z dzieiów trybunalskich. -—

.

Korzon. W sprawie listów Kociuszki. l^J

Kozicki-Dunin. Biaystok w XVIII w.

Malinowski. Dziennik.

Melczarska. O paszczynie.

r« Mienicki. Utrata Smoleska. m'\

Obst. Pamitniki polskie w ces. Ermitau w Petersburgu.

Pateloki. Wspomnienia woiskowe 1823—31.

LU Potocki. Wspomnienia o wisoczy Tyszk.

[] Prochaska. Dzieje Witoda. []
„ Wyprawa na Smolesk.

f|'

Rocznik Towarzystwa Przyjació Nauk 1910 t. IV

„ 1911-14 t. V.

|~ Studnicki. Litwa wspóczesna. •'

„ Pastwo Kowieskie.

Swiechowski. ywio polski na Litwie.

Swierczewski. P. O, W. na Litwie.

P^j Szokalski. Wspomnienia i przeszo I/II. r^S

aSzukiewicz. Niektóre wierzenia i przesdy. ••
Wasilewski. Jedno z piln. zada etnograf, polskiej.

Zapaowski. Pamitniki I/II. I I

Li.
r—

T
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1 „GAZETA ROLNICZA" 1
62 ROK ISTNIENIA

PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANE
§g ORGAN CENTRALNEGO TOWARZYSTWA 3
S£ ROLNICZEGO I ZWIZKU POLSKICH OR- §2

J£ GANIZACYJ ROLNICZYCH
g£; Uwzgldnia potrzeby praktyczne gospodarstwa
•£;. wiejskiego, najnowsze zdobycze wiedzy rolniczej,

•£; doniose zjawiska ycia spoeczno-rolniczego oraz

•£; daje kronik ycia rolniczego polskiego i obcego.

•^ Prenumerata jest przyjmowana kwartalnie
i wynosi za kwarta I-szy mk. 1200. —

ZZZ Konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczdnoci No. 548 ^S
tE Adr.: Warszawa — Kopernika 30, gmach C. T. R. 32

TiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiaiiiiiUiiiaiiaiiiiiiaiiiN

coooooao©o»oooooeooooo©oooaoooooeoocooooooooooo»

| WYDAWNICTWA GEBETHNERA I WOLFFA.
O WARSZAWA-KRAKÓW—LUBLIN-ÓD-POZNA-WlLNO

8 (z 1921 i l!'l'2 r ). i
Anusz Aut. — „Ziarno i plewy w ruchu robotniczym" (zbiór artykuów) i" 1) 9

© Balcer O. — „Konstytucja 3-go Maja"
„Z zagadnie ustrojowych Polski" 2*0 O

I
Bibljoteka Skarbowa pod redakcj Dra Rudolfa Lnntrroda. 9

Tom I. Ustawa z dnia 29 maj;i 1920 r. O opodatkowaniu spadków i darowizn, 9
C opracowa systematycznie Dr. A. Roseiiknin/. 1-0 9
C Tom II. Ustawa stemplowa, obowizujca na obszarze byej okupacji niemieckiej, 9

opiacowa Dr, A. Koztiliowski '- 9

i

Tomlli. Ustawa o pastwowym podatku przemysowym w brzmieniu obecnie obo-

wizujcem wraz z rozpor/.d aniami wykdnawc/.emi i Instrukcj Ministra Q)
Skarbu, opracowali Dr. K. BiiTlclliifr i I.fon Iimiirnicki . . biosz: 4<i0 3

3
kari

Bibljoteka Yfjittti Szkoy Handlowej
(iide K. i Kist K. — „Uistorjadoktryn ekonomicznych" w przekadzie M. Kwiat-

kowskiego — tom 1 800 9
Tom II .20 9

Kirardo Dawid. — „Zasady ekonomji politycznej i podatkowania'' w przeka
Dr M. B o r n s t e > u o w e

j
600 9

„Warto*; i cena" — wypisy okoinin czne 1'oy Wl. Zawadzki 3l

Ynle U. V. — ,,Wstp do teorji statystyki- w przekf. Z Limanowsk i ego 9
© Iridel . „Prawo kobiet i maestwo" .... 150 9
© Bujak Pr., prof. — „Uwagi krytyczne o naszej reformie rolnej" ...
© Ccderbaum II. — „Jak napisa teslament" •

© Kcmpnor Nt. A. — „Z dziejów myli socjalistycznej" ' CJ
© Ijureleye Kmil. — „Zasady ekonomji politycznej' 3 3
© Makowski K. - „Prawo karne" ';>" 9
© Kembowskl Al. — „Z ycia konstytucyjnego Ksistwa Warszawskiego" 2 JO 9
© Siemleskl J. — „O polityce, pastwie i obywatelu" CJ
#3 1>j cen ksiek naukowych dolicza sie, 20 pros. d>dati >go

C 9
«Beoeeoeooeeeeecoooooeo«j)€oeoiK»^Qetdeecuoceeoooooeo



Dzia ogosze. IV

Wydawnictwo Ksigarni F. HOESICKA
WARSZAWA, SENATORSKA 22.

(KONTO CZEKOWE P. K. O. 3459.)

I ORZECZNICTWO I

(SDÓW POLSKICH]
REDAKCJA:

I
Dr. TADEUSZ BUJAK, Sdzia Sdu Najwyszego (czo- I

nek Komisji Kodyfikacyjnej).

i MIECZ. KOCZANOWICZ, Sdzia Sdu Najwyszego,

i BERNARD MALJNTAK. Adwokat.
1 CZESAW POZNASKI, Adwokat
I ZYGMUNT RYMOWICZ. Wiceminister Sprawiedliwoci,

|

czonek Komisji Kodyfikacyjnej. M
1 JAN SAWICKi, Prezes Sdu Najwyszego.

KOMITET REDAKCYJNY:
i Dr. Maurycy Allerhand, Adwokat, prof. Uniwersytetu we Lwowie, |

| czonek Komisji Kodyfikacyjnej. Ignacy Baliski, Sdzia Sdu Naj- I

| wyszego. Dr. Wodz. Dbaowski, Sdzia Sdu Najwyszego- Kon- i

| rad Dynowski, Profesor Uniwersytetu w Warszawie, b. senator D-tu |

H kasac. w Piotrogrodzie. Henryk Konic, Adwokat, czonek Komisji Ko- l

| dyfikacyjnej. Aureli Ryszard Leaski, Sdzia Sdu Najwyszego. \

Jan Jakób Litauer, Adwokat, czonek Komisji Kodyfikacyjnej. Karol ||

|
oziski, Sdzia Sdu Najwyszego. Dr- Juljusz Makarewicz, Pro- |

= fesor Uniwersytetu we Lwowie, czonek Komisji Kodyfikacyjnej. Dr. ^
j§ Roman Moraczewski, Sdzia Sdu Najwyszego. Bolesaw Po- =

l
horecki, Prokurator Sdu Najwyszego. Józef Prokopowicz, Proku- §

I rator Sdu Najwyszego. Dr, Szymon Rundstein, Radca Minist. H
H Spraw Zagranicynych. Wadysaw Seyda, Prezes Sdu Najwyszego. §|

|
Dr. Stanisaw liwiski, Konsulent Minist. Sprawiedliwoci. Dr. Br. |

| Stelmachowski, Sdzia Sdu Najwyszeoo Dr. Jerzy Trammer, |i

|
Adwokat, czonek Komisji Kodyfikacyjnej. Dr. Józef Windakiewicz, =

i Sdzia Sdu Apelacyjnego w Krakowie. Stanisaw Wituski, Sdzia |

Sdu Najwyszego, Docent Wolnej Wszechnicy.

i Warunki prenumeraty w Warszawie i z przesyk rocznie Mk. 6000,— s
pórocznie Mk. 3000,—, kwartalnie Mk. 1500,— jf

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll^



V Dzia ogosze.

Nakadem Ministerstwa Przemysu Handlu oraz
f

Skarbu od trzech lat wychodzi w Warszawie tygodnik

Przemys i Handel."
Arh/kllh/

W tygoc*alku s pióra pierwszorzdnych eko-
nl ijl\Ulj nomstów i fachowców polskich.

Materja informacyjny i
jest wyjtkowo bogaty, bo
oparty na ródach urzdowych

W szczególnoci zasuguj na uwag Przegld
[

cen krajowych i zagranicznych, oraz Kronika 1
zagraniczna, sporzdzona na podstawie rapor- |

tów konsularnych.

1 Drnnnmoro+o wynosi: kwartalnie Mk. 600,— , pórocznie 1

i rmiWllerdld Mk. 12OO- i rocznie Mk. 2400,-.

===== Ogoszenia. =====
I
Adres: Warszawa, Elektoralna 2, p .kój nr. 275, te 412-73. :

' ksTTka"
MIESICZNIK POWICONY KRYTYCE I BIBUOGRAFJI

Z DODATKIEM P. T.

PRZEWODNIK BIBLJOGRAFICZNY
Zaoony w 1901 roku przez ksigarni E. WENDE i S-ka (T. Hi i A. Turku)

ZOSTA WZNOWIONY
O STYCZNIA 1922 r. NAKADEM S-ki Z 03RAN. ODP.

ZAKAD BIBLJOGRAFICZNY
pod redakcj J. MUSZKOWSKIEGO i M RULIKOWSKIEGO
Adres Redakcji: Warszawa, Aleja Ró 14. Admin.: Dom
Ksiki Polskiej S. A., Warszawa, PI. Trzech Krzyy 8.

PRENUMERAT PRZYJMUJ WSZYSTKIE KSIGARNIE

3="=r='=^ro^=c
'='="Wfi)^==^——!?]=•=:?= [



Dzia ogosze. VI

„EKONOMISTA"
KWARTALNIK

POWICONY NAUCE I POTRZEBOM YCIA
POD REDAKCJ

STEFANA DZIEWULSKIEGO

Ukaza si z druku tom III — IV ,,Ekonomisty" z 1921 r.

Kwartalnik „Ekonomista" wychodzi od roku 1901 pod redakcj

St. Dziewulskiego i jest jedynem czasopismem od lat 20, sucem
potrzebom ycia gospodarczego Polski. Biecy tom „Ekonomisty"

zawiera szereg artykuów i prac, omawiajcych aktualne obecnie

dla Polski zagadnienia polityki gospodarczej. Dr. Z, Daszyska
Goliska rozwaa moliwo rozwoju w Polsce specjalnego typu

miast, któreby stay si orodkiem ycia politycznego i kulturalnego

polskiej wsi w zwizku z wykonaniem reformy rolnej. PP. Drewnowski

i Fabierkiewicz omawiaj wytyczne polityki gospodarczej Niemiec

oraz jej konsekwencje w stosunku do Polski. P. Szturm de Sztrem

poddaje rozbiorowi przeom w ksztatowaniu si cen zboowych
pod wpywem wprowadzenia wolnego handlu. P. Lubaczewsk 1

podaje materja o handlu zagr. Jugosawji w latach 1918-21.

P, St. Dziewulski rozwaa znaczenie decyzji genewskiej. Prócz prac

pawyszych, biecy tom „Ekonomisty" zawiera szereg sprawozda,

rozbiorów, ocen krytycznych i t. d.

ADRES REDAKCJI I ADMIN. Warszawa Jasna 19.

TELEFON 4664

Prenumerata na rok biecy wynosi Mk 3 000

z odliczeniem 10°/o dla rocznych prenumerato-

rów za Mk. 750 za tom pojedynczy. Koszta

przesyki wynosz 15 Mk, od jednego tomu.

=•
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VII Dzia ogosze.

• TYDZIE POLSKI •

Pismo powicone zagadnieniom ycia politycznego, spceczn. i literackiego

Trzeci rok wydawnictwa.
Wstpujc w trzeci rok istnienia moe Tydzie Polski wskaza na

Obfity dorobek artykuów piór pierwszorzdnych, znamienitych form
i gbi myli. Przedrukowane i omawiane w caej niemal prasie pol-

skiej, wnikay one w spoeczestwo i zmuszay je do zastanowienia si
nad bolczkami narodowemi, dziki jasnemu i przedmiotowemu owietle-
niu tematów. Wolne od wszelkich odcieni liberyjnych, wyzwolone z ko-
niecznoci wypowiadania si podug narzuconych formu, szy w wiat jako
nieskrpowane gosy orawdziwie wolnej, krytycznej i twóiczej myli ludzkie).

Kola przyjació naszego pisma wzmagaj si coraz bardziej, wzmaga
si te ilo i rónorodno wspópracowników tak, e czytelnicy znajd
na lamach Tygodnika Polskiego najdokadniejsze odbicie objawów aktu-

alnego ycia narodu, ujte w ramy spokojne, rzeczowe, wolne od wszelkiej

animozji i osobistych zaczepek.

W przewiadczeniu, e nasze skupienia mieszczaskie powinny ode-
gra w rozwoju pastwowoci pierwszorzdn rol jako rodowiska dzia-

alnoci umysowej i przemysowej, zwrócimy baczn uwag na potrzeby

i warunki bytu miast, na zapory, wstrzymujce ich pochód do wietnej
przyszoci.

Baczniejsz uwag zwrócimy te na odradzajce si po wojnie ycie
literackie i artystyczne.

W ubiegym roku umiecili prace w Tygodniu Polskim nastpujcy autorzy:

Prof. Jan Baudouin de Courtenay, Attillo Begey, prof. Fr. Bossowski,
D r. I. E. Chmielewski, Marjan Dbrowski, A. Dioeky, W. Dzwonkowski,
Julja Dicksteinówna, prof. Jorzy Fiederowicz, Wad. Giinther, Xawery Glinka,
Tadeusz Gruewski, D-r. T. Hryniewski, prof, dr. Józef Joteyko, W. Kara,
St. A. Kempner, Feliks Kierski, S. Koaczkowski, Edward Kozikowski, Leon
Kozowski, I. W. Kosmowska, Jan Kucharzewski, Ludwik Kulczycki, Jerzy
Kurnatowski, Radosaw Krajewski, LacourGayet, czonek Francuskiego
Instytutu, Antoni Lange, Zygmunt ada, Aleksander Lednicki, Jan Lorento-
wicz, Ernest uniski, Bolesaw Lutomski, Wadysaw Mickiewicz, Iza Mo-
szczeska, Jan Parandowski, P. E. Pawolini, Stanisaw Posner, Leon Pq-
czewski, ks. arcybiskup Edward Ropp, Stanisaw Rogosz, Wincenty Riy-
mowski, Gabriel Seaille (prof. Sorbony), Leopold Staff, Maciej Szukiewicz,

Kazimierz Przerwa-Telmajer, prof. St. Wdkiewicz, Adam Zagórski, prof.

Marjan Zdziechowski, prof. Tadeusz Zieliski, d-r. Józef Zieliski, Emil Ze-
gadowicz, prof. Fryderyk Zoll, Jan arnowski.

TYDZIE POLSKI WYCHODZI W SOBOT.
Prenumerata „Tygodnika Polskiego" wynosi kwartalnie 900 mk., mie-

sicznie 300 mk za granic podwójnie. Cena pojedycz. numeru 80 mk.
ContO czekowe I'. K. O. Nr. 1750.

Cena ogosze: za wiersz jednoszpaltowy milimetrowy 60 mk. —
8'rotia ogoszeniowa dzieli si na czieiy szpalty.

ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: WARSZAWA, ORDYNACKA Sm. 4.

Redakcja otwarta od 5— 7 wieez: Administr. od 9—2pp codz. — telefon 286-17.

Zastpstwo na Kraków i Maopolsk; Ruch*, Krakw, ulica Szczepaska nr. 9.

Wydawca: Towarzystwo wydawnicze „Zjednoczenie" Red.: Leon Kozowski.



Dzia ogosze. VIII

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA STRAY KRESOWEJ

„WSCHÓD POLSKI"
MIESICZNIK POWICONY ZAGADNIENIOM POLSKICH ZIEM
WSCHODNICH ORAZ POLSKIEJ POLITYKI NA WSCHODZIE.

Zamieszcza w kadym numerze — oprócz szeregu artykuów zasadniczych,

opracowanych przez najlepszych w Polsce znawców spraw wschodnich —
bogaty i rónorodny materja. dotyczcy politycznego, spoecznego, gos-

podarczego i kulturalnego ycia ziem przywróconych Rzeczypospolitej

na mocy Traktatu Ryskiego, wszechstrony przegld zagadnie poli-

tycznych naszego bliskiego Wschodu, obfity materjak informacyjny do-

tyczcy stanu i ycia naszych wschodnich ssiadów, peny przegld pra-

sy polskiej w kwestjach wschodnich, ródowe materjaly dotyczce
Rosji sowieckiej, krótkie artykuliki omawiajce aktualne zagadnienia

polityczne, ekonomiczne i t. d.

W dziale artykuowym „WSCHODU POLSKI" dotychczas zostay prace

nastpujcych autorów:

Wacinu-a Bittn ra Stanisawa Ifongia. Stomsow/% Gutowskiego, prof. Oskara
lfalcck>ego, pr< J Marcelego Ilandelsmana, Ho n sawa Janikowskiego, prof Wi-
tolda Knmiewei kiego, Tadeusia Kaiclbaslia, Tytusa Komarmekwgo, dgr. Kazi-
mierza Kul /ciecia, Konrada Libickugo, Edward > Lisiewicza. dgr. Seweryna Lud-
kiewicza, prof. Zdzisawa Ludkiewicza, prof. Wincentego Lutosawskiego, Sta-

nisawa oxy, Juljusza ukasiewicza, Edwarda Maliszewskiego, prof. Henryka
Mocickiego . Waci iwa Olszeuwza, Henryk* I asxk>ewic\a, Stanisawa Podwt-
skiego, prof. Eugtnjusza Homera, Jerzego Salskiego, p*of. Józefa S>emieskiego,
Kazitnierza Sochatneuicza, Bolesawa Srockiego, Stanisawa Srokowskiego, Mar-
jana wiechowskiego, Stanuawa Sirxe>elskiegot Wladysaua Studmckiego, prof.

Awomego Sujkowskiego, dyr. Teof>/a Szofy, Jer \ ego Szunga, dgr. Wodzimierza
Wakara, Metchjora Waiikowic\a, Henryka Wierciskiego, Antoniego Zilewskiego.

Prenumerata póroczna Mk. 1200.

Prenumerant przyjmuje Administr.: Warszawa, Nowy-wiat 21 ,tel.258-53,

konto P K 0. Nr. 780, oraz ksigarnie i biura T-wa Stray Kresowej.

Komplety z lat 1020 i 1021 dosta mona w Administracji
Cena rocznika O20 mk. 760; Cena rocznika i<)ji — mk. 1600 (bez oprawy).

Adres Redakcji: Warszawa, Nowy-wiat 21, tei. 114-35.
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Wa

Wa

L'Est Europeen
dwutygodnik ilustrowany

powicony

zagadnieniom politycznym i gospo-

darczym, historycznym i intelektual-

nym Europy rodkowej i Wschodniej

(w jzyku francuskim).

REDAKCJA I ADMINISTRACJA:
WARSZAWA, ul. Nowy wiat 21. Tel. 109-04

CENY PRENUMERATY:
na rok . . . 6000 mk.

na pó roku . 3000 mk.

na kwarta . 1500 mk.

Cena pojedynczego numeru 500 mk.

UWAGA: »L'Est Europeent jest jedynem czasopismem

polskiem wydawanem specjalnie dla zagranicy. Jest dziki

temu jedynem czasopismem, w którem powinny ogasza si
firmy polskie, pragnce wej w stosunki z zagranic.

Et^ii^][^i^[^i^Si^l[^ii^l[^a^SJ



Do P. T. Wydawców!

z JZ^^ ^ f WSZyStkkh Ksi®arni ' Wydawcdwz prob o przysyanie nam egzemplarzy recenzvinvch
wszystkich swoich wydawnictw u"zakresie naZpZwt
spoecznych. Nadesane ksinibi «,„

prawno

bez zwoki J i u
S zawsze recenzowane

fachowi JTf n"SZeg0 PiSma prZeZ °dP°™dnichfachowców. Nadsyanie przeto egzemplarzy recenzvinvchley w interesie Wydawców, ajedLzeL uitwTSS
spenienie jednego z jej celów makowych.

J

Redakcja.
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Tre zeszytu trzeciego.

I. Referaty i tezy na VII Zjazd prawników i ekonomistów polskich.

Gob, Stanisaw. Prot". Dr. Uwagi krytyczne nad projektem
ustawy o ustroju sdownictwa ....... 449

• B a 1 1 o t, Prof. Contrat collectif 457
Bardzki, Atanazy. Dochodzenie w drodze sdowej wynagrodzenia

za szkody i straty, mogce wynikn dla obywateli polskich

przy zastosowaniu i wykonaniu regulujcych obrót ziemi
dekretu, ustaw i rozporzdzenia o reformie rolnej . , . 460

liilarowicz, Tadeusz Dr. Decentralizacja w administracji, a ..ze-

spolenie" Olganów administracyjnych ...... 462
G b i s k i,' Stanisaw, Prof. Dr. Etatyzm a gospodarstwo naro-

dowe \ 464
Zawadzki, Wadysaw Prof. Przedsibiorstwo pastwowe jako

forma organizacji produkcji ........ 470
C a r o. Leopold Prof. Reglamentacja prawna i administracyjna sto-

sunków gospodarczych . ... . . • • • 473
Lewiski, Jan Stanisaw Prof. W sprawie reformy studiów eko-

nomicznych na naszych uniwersytetach ..... 474

II. Przegld pimiennictwa

(rozbiory i sprawozdania).

A. Dzia p r a w n i c z y.

D o b r z y 11 s k a - K y h i c k a. Dr. Chwila obecna, próba analizy

psychologiczno-etycziwej . . . . ... . 481
Znamierowski, Czesaw. Psychologiczna teorja prawa . . 482
Kozowski, W. M. Ku ródom demokracji 483
Stawski. Joseph. Le principe de la majorite 483
Makowski, W. Prof. .Kodeks karny obowizujcy tymczasowo

w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego-

T. I. cz. ogólna. T. II, CZ. II—XIX k. k 486
Banaszak, Antoni. Wykady z prawa karnego i kryminalistyki

dla. funkcjonarjuszów policji pastwowej 401

G 1 a S e r, Stefan Dr. () mocy obowizujcej ustawy karnej pod
wzgldem czasu . . . - . . . . . . . 494

D i e Z u k u iii f t d es S t r a f r e c h t e s . . . 4"4
X a t e r p, Hans Dr. Der Alangel am Tatbcstand (sein Yerhaltnis

zum Yersuch, untauglichen Yersuch und Putativdelikt) u. seine

Strat ba rkeit 4'>5

S o 1 o w j e f f , Wadimir. Das Strafrecht vom Standpunkte der Sitt-

lichkeit ".., .... 406

Das soziale Erend, das Yerbrechcn und der soziale Selhst-

erhaltungstrieb 4'»8

Z b i u r o r z e c z e Sdu Najwyszego. < hzeczenia Izby II (karnej) 499

B, Dzia ekonomi czn y.

Gródecki, Roman. Przywilej menniczy biskupstwa poznaskiego
z r. 1232 502

Zacharski, A. Dziaalno instruktorów gospodarstwa wiejskiego
i pracy spoecznej w Posce ........ 504

Seligman, Edwin R. A. Dr. Currency inflation and public Debts 508
Webb Sidney and Beatrice, '1'lie Consumers Co-operative Moyement 511
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I. Referaty i tezy
na VII. Zjazd prawników i ekonomistów polskich.

1

)

(Cz druga.)

Dr. Stanisaw Gob
Profesor Uniwersytetu Jagielloskiego.
Czonek Komisji Kodyfikacyjnej Kz. P.

Uwagi krytyczne

nad projektem ustawy o ustroju sdownictwa.

Chciabym poczyni kilku uwag o projekcie ustawy
w przedmiocie ustroju sdownictwa, opracowanym wieo
przez wyoniona z Komisji Kodyfikacyjnej specjalna podko-
misje — na podstawie dawno ju przedoonego, doskonaego
referatu prof. Stefki ze Lwowa. Zdaje mi sic bowiem, e re-

ferat ten uleg w kilku przynajmniej punktach poprawkom in

peius — nie wiem zreszt, nie jestem czonkiem wspomnianej
podkomisji, czy i o ile gówny referent zgodzi si bez za-

strzee na poprawki, któych racjonalno musz zakwestio-
nowa. Zaznaczam przytem, e nie chc narusza wr niczem
..Zasad ustroju sadownictwa", uchwalonych ju w Komisji
Kodyfikacyjnej in pleno i ogoszonych ongi drukiem m. i. w
Dzienniku Urzdowym Ministerstwa Sprawiedliwoci. Poru-
szam tylko szczegóy, ale szczegóy natury zasadniczej, idc
kolej artykuów projektu.

i. Wedle art. 5. „Sd Najwyszy ma siedzib w War-
szawie". W motywach do tego artykuu podano, i Sd Naj-
wyszy ..powinien znajdowa si w miejscu rodkowem ca-

ego Pastwa, aby udawanie si do tego Sdu nie byo dla

pewnych okolic kresowych zbytnio utrudnione. Takie poo-
enie geograficzne posiada wanie Warszawa.". Ale równo-
czenie — w motywach do art. 3. — wysza podkomisja z za-

oenia, e „Sd ten powinien by zupenie wolny od prze-
prowadzenia rozprawy nad materiaem procesowym tj. nad
twierdzeniami i dowodami. Jego zadanie winno ogranicza si
wycznie do ocenienia spornego przypadku ze stanowiska
prawnego*'. „Zadaniem jego jest sta na stray jednolitoci

wykadni prawnej".

') Za tre nadesanych na Zjazd referatów i tez dyskusyjnych Re-
dakcja nie bierze adnej odpowiedzialnoci.

30
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Gdzieindziej daje wyraz pogldowi, e wszelkie n a r z u-

canie zdania Sdowi przez jakikolwiek Sd „wyszy" wy-
kracza, choby tylko porednio, przeciw zasadzie sdziow-
skiej niezawisoci. (Art. 77 Konstytucji). Aksamit „jednolito-

ci wykadni prawnej" nie zdoa ani zakry tej prawdy, ani

osoni jej naruszenia, coprawda, tylko w motywach pro-

jektu. Jednolito wykadni sprowadza nagi fakt, e sdzia
niszej instancji, obawiajc si o losy swego wyroku w in-

stancjach wyszych, zastosuje si w wikszej, bez przesady
w najwikszej iloci przypadków, do panujcego szablonu in-

terpretacyjnego, Ale, eby ten szablon mia by ideaem, e-
by potrzeba dawa mu wyraz w uzasadnieniu ustawy, na to

adn miar zgodzi si nie mog. Niewtpliwie kady s-
dzia zapozna si z orzecznictwem i Sdu Najwyszego i in-

nych nawet Sdów, niewtpliwie wiele z niego skorzysta. Nie

uwalnia go to jednak od samodzielnego badania kadej spra-

wy, któr mu sdzi wypadnie, i to nietylko, o ile chodzi
o materja faktyczny, lecz take in puncto kwestji prawnej.

Lecz mniejsza o to. Motywy ustawy nie maj przecie
wicej mocy. Pomin wic te kwestj, czy mona, czy

wskazanem byo, przesdza w nich problem ..zadania
4
' Sdu

Najwyszego. Sam jestem zwolennikiem „kasacji", wic
w duszy godz si na stanowisko motywów7 projektu w tym
wzgldzie. Ale czy z niem zgadza si umotywowanie miej-

sca siedziby Sdu Najwyszego? Jeeli ma by wolnym od

rozpraw nad materiaem faktycznym, to poco strony, choby
najbardziej kresowe, maj „ udawa si" do jego siedziby?

Wszak one nie wpyn chyba na rozstrzygnicie kwestji

prawnej, a adwokatów nie zabraknie w siedzibie tego Sadu.

choby ni nie bya Warszawa!
Centrum geograficzne nie moe tedy samo przez si de-

cydowa o siedzibie Najwyszego Sdu. A nie trudno znale
kontrargumenty przeciw proponowanej siedzibie. Sd.Naj-
v. yszy znale si powinien moliwie daleko zarówno od naj-

wyszych czynników rzdowych, jak i od cia prawodaw-
czych, zdaa od wszelkiej polityki, nie w wielkiem rodowi-
sku wszelkiego rodzaju krzyujcych si interesów, które

z istoty rzeczy nie daje, da nie moe, odpowiednich gwaran-
cyj dla jego orzecznictwa, wymagajcego peni spokoju.

Wszake nawet warunki codziennej egzystencji czon-
ków Sdu Najwyszego nie sa zapewnione w takiem centrum.

i — jak sdzi naley — nie bd zapewnione, w daleka na-

wet patrzc met. Do przytoczy fakt, e najzdolniejsi s-
dziowie wzdrygaia si przed przejciem do Sadu Najwysze-
go w dzisiejszej jego siedzibie. Fakt racy, nie wiadczcy
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zgol o zdrowych stosunkach w tej mierze, ale o ile bardziej

racym jest fakt drugi, i sdzia Najwyszego Sdu na wa-
sn prob przenosi si „na prowincj 4

' jako sdzia sdu ape-

lacyjnego-! Zaprawd dawniej pozornie podobny takt moli-
wym by wówczas tylko, gdy poczono „utile cum dulci*'.

gdy przeniesienie zwizanem byo z równoczesnem uzyska-

niem „prezesury" Sadu, dajcej i „rang pikn" i sodycz
wadzy i lepszy byt matcrjalny. Dzi ostatni decyduje o wszy-
stkiem w myl zasady: Co po tytule (czy stanowisku), gdy pu-

sto w szkatulj!

Trzeba do Sadu Najwyszego cign najwiksz mo-
liwie hczb najlepszych, najpowaniejszych prawników. Trze-
ba podnie n i v e a u Sdu Najwyszego. Naley mu zapew-
ni zupen swobod, zupeny spokój w orzecznictwie, w ro-
dowisku, które si najlepiej do tego nadaje. Nie charakter stoli-

cy, nie adne w zgldy dzielnicowe czy centralne, maj roz-

strzyga o siedzibie tego Sadu. Niekorzyci std pynce, od-
bij si niewtpliwie i na zespole i na spenianiu swych zada
przez Sd Najwyszy". Wic: .... r e s p i c e finem.

2. Niefortunny przepis art. 76 ustp 1. Konstytucji na-

rzuci ustrojowi sdownictwa sdziów pokoju ,,z reguy wy-
bieranych przez ludno*'. Nie bd tu powtarza uwag, które

w tej materji na innem poczyniem miejscu. Uwaam te za
dobr stron projektu, e nie stwarza osobnych sdów po-

koju, lecz traktuje sdziów pokoju jako organy sdów powia-
towych, co wyranie podniesiono w uzasadnieniu. Ale jeli

tak, to jake sdy powiatowe mog rozstrzyga „rodki pra-

wne od orzecze sdziów pokoju** (art. ,54)? Przypomina to

niemal (mimo art. 3 ustp 2. projektu) ow anegdot o sdzim,
który po owiadczeniu strony, e wyroku nie przyjmuje, wy-
chodzi na chwil do drugiego pokoju i wraca stamtd z oz-

najmieniem, e „apelacja" zagodzia kar. Pozatem, sdy po-

wiatowe bd wprost zawalone takimi rodkami prawnemi,
a przecie zakres ich dziaania i bez tego jest niemay. A da-
lej: trudno odgadn z postanowie projektu, czy od takich

orzecze sadów powiatowyelt zapadfych w ,, drugiej"' in-

stancji, jest jeszcze moliwym rodek prawny, i — w razie

twierdzcym — do waciwoci jakiego naleaby Sdu?
Nie daje na to jasnej odpowiedzi ani art. 64 ani motywy do
teeo artykuu. Prawda, e rodki prawne nale do ustawy
procesowej, a nie do ustawy o ustroju sdownictwa. Ale
skoro i w ostatniej ustawie njjs dao si unikn normatywnej
wzmianki o rodkach prawnych, byoby moe wskazanern
uczyni j moliwie jasn. Wprawdzie art. 64. mówi ogólnie
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o rodkach prawnych od orzecze sdów powiatowych, nie

wykluczaby zatem w zasadzie interpretacji, e i od orzecze
tych sadów zatwierdzajcych', uchylajcych lu,b zmieniajr

cych orzeczenia sdziów pokoju, dopuszczalne s rodki pra-

wne do sadu okrgowego (argumento a contrario z art. 69).

ale przeciwko takiej interpretacji przemawaj znów motywy
do art. 3. projektu. Motywy te mówi bowiem jedynie o S-
dzie Najwyszym jako o sdzie III. instancji, gdy tymczasem
Sd okrgowy, rozpoznajcy rodki prawne od orzeczenia s-
du powiatowego, zapadego (wedle projektu) w II. instancji,

byby równie instancj trzeci! Sdz., e to do powane
wtpliwoci, aby nad niemi „z lekkiem sercem" przej do
porzdku dziennego.

Ale moe projekt chciaby usun wszelkie dalsze rodki
prawne od wzmiankowanych orzecze sdu powiatowego?
Wszak odrónia si t. zw. sprawy drobiazgowe, w których
mona nie dopuci adnego rodka prawnego, albo dopuci
go w bardzo ograniczonej mierze i wyjtkowo tylko. Moe.
Jednak wówczas nasuwa si wtpliwo inna: czy mianowi-
cie zakres dziaania sdziów pokoju, tak jak go normuje pro-

jekt, istotnie ogranicza si do spraw cywilnych (sprawy kar-

ne tu pomijam) „najmniejszego znaczenia ekonomicznego
i spoecznego"? Jest to kwcstja wartoci przedmiotu sporu:

suma 3,000 mk., dzi zapewne stosunkowo drobna, jutro — ze

zmian „wartoci wewntrznej" marki polskiej — moe
przedstawia dla pewnych sfer przynajmniej nie „najmniej-

sze" znaczenie. Sdz, e zwaywszy wszystkie okoliczno-

ci suma 1,000 mk. byaby tu odpowiedniejsz.
Z okazji sdziów pokoju dwie jeszcze nasuwaj mi si uwagi:

a) Zbytni — zbyt daleko posunity — liberalizm przeja-

wia si w postanowieniu art. 18. projektu, wedle którego
„nikt nie ma obowizku przyjmowania urzdu sdziego po-

koju". Wic gdy „wybór nie dojdzie do skutku" i nastpi no-

minacja sdziego pokoju przez Ministra Spraw iedliwoci (art.

13. ust. 2. proj.), a sdzia pokoju jej nie przyjmie — co wów-
czas? Remedium przewidziane art. 59 ust. 1. (przejcie wa-
ciwoci na sd powiatowy), bdzie w wielkiej, zbyt wielkiej

iloci przypadków równoznacznem z nieistnieniem sdziów
pokoju. Zapewne, szkoda to niewielka, ale wszak projekt,

stosujc si do cyt. postanówlenia Konstytucji, z innego wy-
szed zaoenia. Minister Sprawiedliwoci musi wic wszel-
kiemi sposobami dy do tego, aby byli sdziowie pokoju,

a skoro ma prawo ich mianowa w przyp. art. 13. ust. 2„ tu-

dzie w przyp. przewidzianym w art. 14 ust. 2 (tj. w razie
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przedterminowego ustpienia), to — jak sadzi wypada — ma
to prawo take wówczas, gdy zamianowany przeze sdzia
pokoju nie przyjmie nominacji. Minister zamianuje wiec wów-
czas nowego sdziego. Ale i ten moe nie przyj urzdu
i szereg nastpnie mianowanych take. Innemi sowy mi-
nister sprawiedliwoci cigle bdz.e miat zajcie: wobec
znanej u nas niechci do przyjmowania obowizków n cha-

rakterze „obywatelskim", nieprz\ noszcych odpowiedniego
„relutum", a podpadajcych pod odpowiedzialno dyscypli-

narna (art. 94. proj.), minister bdzie motorem puszczajcym
w ruch bdne koo ustawicznych, bezcelowych nominacyj.

Czy w tej konkluzji pesymizmu nie za wiele, okazaaby oczy-

wicie przyszo. Mona i dzi broni przeciw nego zdania po-

cieszeniem, e prezes sadu okrgowego, który stawia wnio-

sek na nominacj sdziego pokoju I co prawda wedug pro-

jektu — nie wiadomo dlaczego — tylko w przyp. art. 13 ust.

*2„ nie za w przyp. art. 14. ust. 2.), zapewni si odpowiednio
z góry co do przyjcia urzdu przez nominata. lecz m. zd. at-

w iei i lepiej ni temu zawierzy, byoby skróci czas picio-
letni, na jaki sdzia pokoju ma by w myl art. 13. ust. 1. proj.

wybrany wzgldnie mianowany, a za to wprowadzi przy-
mus przyjcia tego urzdu.

b) Susznie przekazuje projekt sdziom pokoju funkcje

\nagistratur pojednawczych (art. 57). Przy tej sposobnoci
nie byoby moe od rzeczy rozway, czy w pewnych
przynajmniej sprawach — nie wprowadzi przymusowych
prób ugodowych przed sdziami pokoju. ladem Francji

Danii, Norwegji, Szwajcarii i t. d. miayby te próby by
przedsiwzite przed wytoczeniem skargi, a powód pod rygo-
rem jej odrzucenia obowizanym byby wykaza sadowi pro-

cesowemu, e „próba pojednawcza' -

istotnie nastpia. Czy to

nie celowy rodek do zapobieenia do u nas rozwielmo-
nionemu pieniactwu i zarazem do ulenia przecionym posz-

wami sadom?
3) ladem art. 9 i nast. „Tymczasowej Instrukcji Ogólnej

dla Sadów Królestwa Polskiego"" (Dz. Urzd. Dep. Spraw iedl.

Tymcz. Rady Stanu Nr. 2 z r. 1917, Dzia III, poz. 4, str. 65 n.)

wprowadza projekt „ogólne zebranie sdziów" (art. 83 i nast.)

Szczciem, pozwólmy to sobie nazwa szczciem w nie-

szczciu, niema to by ogólne zebranie sdziów z caej Rze-
czypospolitej, lecz tylko „danego Sadu" (art. 85), Atoli i przy
takiej koncepcji aroguje projek dla owego zebrania sprawy,
które powinny nalee do zakresu dziaania sadowej admini-
stracji. Popd do wiecowania w Rzeczypospolitej jest rzecz
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zbyt dobrze znana — jest to niejako popd pciowy wadz pu-

blicznych w Polsce. Na rónych „sesjach", naradach, obra-

dach, konferencjach itp. schodzi czas drogi dla Pastwa, scho-

dz godziny urzdowe, któreby wypeni mona energiczna,

wiadoma celu prac mniejszej iloci inteligentniejszych jed-

nostek, wychodzcych po spenionym obowizku z zadowo-
leniem, zamiast nudy i bólu gowy. Tembardziei wiec pod-

ci naley w zarodku takie „okazje" u sdziów, temwiecej

n i e naley odbiera administracji sdownictwa tego, co jej

z istoty rzeczy przypa powinno. „Oddajcie co jest cesar-

skiego cesarzowi, a co jest boskiego Bogu": rozdzia czyn-

noci miedzy sdziów (art. 83. proj.) powinien by rzecz ad-

ministracji sdowej. Skoro ostatnia ma prawo nadzoru nad

wewntrznym tokiem urzdowania sdów (art. 91), potraf;

te zapewne oceni, któremu z sdziów te lub owe sprawy
przydzieli naley. Zreszt sdzia (prezes, wiceprezes: art.

82 ust. 2 proj.), stojcy na czele wydziau, zrobiby to te nie-

wtpliwie — po co zatem „ogólne zebranie"? Projekt nie zbyt

zreszt cile normuje róne materie, o które tu chodzi mo-
e. Powoana Tymcz. Instrukcja ogólna przekazuje prezesom
sadu, wzgl. przewodniczcym wydziau „podzia spraw mi-
dzy wydziay" (art. 5), natomiast „podzia przewodnicz-
cych i sdziów pomidzy poszczególne wydziay Sdu" na-

ley do posiedze ogólnych poczonych wydziaów Sdu
(art. 11 L. 5). Projekt za milczy o pierwszej z tych kwesty;
a recypuje w nieco zmienionej formie rozwizanie drugiej.

Przeczulenie na punkcie niezawisoci sdziowskiej
(o którem pisz gdzieindziej) mao tu ma, jak sdz, pola do
popisu. Ani bowiem podzia spraw midzy wydziay, ani

przydzielenie do wydziau sdziego nie narusza w niczem za-

gwarantowanej sdziemu niezawisoci w zakresie sprawo-
wania przeze swego urzdu. Jaka to bdzie administracja

sadowa, która obok ogólnikowego prawa nadzoru (art. 91)

i wynikajcych std zarzdze (art. 93), nie bdzie miaa
w swym zakresie dziaania ani rozdziau agend sdowych,
ani nawet „rozpatrywania... sprawozda o ruchu spraw i sta-

nie wymiaru sprawiedliwoci" (art. 84 L. 3) lub ..wydawania
szczególnych regulaminów wewntrznego urzdowania s-
dów w punktach, pozostawionych... do uregulowania przez

sady poszczególne" (art. 84 L. 4 proj.)? Wszystkiem tein zaj
sie ma owo ogólne zebranie, a nadto poruczono mu jeszcze

inne materie, których rozpatrywanie bd nie naley wogóle
do sdziów lub sdów, bd mogoby by snadnie dokonywa-
nem w zwykych lub choby zwikszonych wydziaach (kom-
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pietach) sdowych. Nie nale, nie powinny nalee do sdów
„samoistne wnioski... w sprawach ustawodawstwa" (art. 84

L. 2); na to s inne czynniki w pastwie, aby wysnuwa od-

powiednie konsekwencje polityczno-prawne z orzecznictwa:

sdzia ma sdzi, a nie kodyfikowa. Niei nale dalei do s-
dziów opinje w sprawach „zarzdu sjdowego (choby) na

danie wadz przeoonych." Jeli za chodzi o „opinje

w sprawach ustawodawstwa" lub o „wyjanienie... przepisów

prawa" (art. 84 L. 1 i 5), to — jak wspomniaem — rzecz da

si doskonale przeprowadzi w odpowiednio zwikszonym
wydziale sdowym, nie wymagajc wcale a „ogólnego" ze-

brania sdziów, na którem i tak w myl art. 85 proj. wystar-

cza wikszo gosów „poowy sdziów danego sdu.*'

Jeszcze jedna tu nasuwa si uwaga. J e e 1 i ju staje sic

ma stanowisku celowoci i potrzeby ogólnego zebrania, dla-

czego wyklucza ze sdziów- pokoju (art. 87 proj.)? Mona
nie dopuci ich do gosu stanowczego, mona da im gos
tylko doradczy, albo i tego nie da — ale usuwa ich cako-
wicie z posiedze, na których, idc tokiem myli projektu, mo-
gliby si nauczy czego, coby si im w praktyce sdzenia
przyda mogo, nie widz do uzasadnionej przyczyny.

4) Pomijani ju drobniejsze kwestie: dlaczego do oznacze-
nia zakresu dziaania „osobnych urzdów administracji s-
dowej", jak n. p. urzdu rachunkowego (czy konieczny tu

urzd „osobny"?) potrzeba rozporzdzenia a prezydenta
Rzeczypospolitej (art. 88), podczas gdy do okrelenia „trybu
wewntrznego urzdowania sdów" wystarczy ma rozpo-

rzdzenie ministra Sprawiedliwoci (art. 95) — dalej czy spo-

sób nominacji prokuratorów nie powinien by cile dosto-

sowany do sposobu nominacyj innych urzdników pastwo-
wych, skoro „organy urzdów prokuratorskich znajduj si
w hierarchicznej zalenoci od swych przeoonych" (art. 98

i 101), itp. Podkrel tylko niejasno art. 103 projektu,

który w punkcie 3 przyznaje prawo nadzoru i kierownictwa
„prokuratorom przy sadach apelacyjnych i okrgowych w sto-

sunku do wszystkich organów prokuratorskich podlegego im
okrgu" tak, e niewiadomo, a przynajmniej moe powsta
wtpliwoci czy prawa le przysuguj prokuratorom apela-

cyjnym take odnonie do organów prokuratorskich sdów
okrgowych, wchodzcych w skad okrgu apelacyjnego, czy
przeciwnie ograniczone s cile do organów pokuratury przy
samym tylko sdzie apelacyjnym — tak, e prokuratorowie
okrgowi mieliby w stosunku do prokuratorów apelacyjnych
pen niezaleno. (Niezaleno prokuratorów apelacyj-
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nych od pierwszego prokuratora Saldu Najwyszego jest nie-

wtpliwa: art. 103. p. 2. i 3). Wtpliwo da si oczywicie
usun przez drobn zmian w stylizacji.

5) Ostatnia uwaga dotyczy techniki ustawodawczej pro-

jektu. Wkradfo sie i u nas — za wzorem gównie niemieckim
— w zwyczaj cytowa w poszczególnych artykuach arty-

kuy inne. Unikn tej wady twórca szwajcarskiego kodeksu
cywilnego Huber i — co wicej — uzasadni nieodparcie, dla-

czego jej za wszelka cen unika naley. W „Objanieniach
do projektu wstpnego", zeszyt I, str. 15 — czytamy miano-
wicie, e zaniechano tego postpowania „gdy przez to usta-

wodawca przedsibierze prace, przerastajca jego odpowie-
dzialno, która to prace zatem raczej pozostawi naley ko-
mentarzom tj. praktyce i nauce. Zrobiono dowiadczenie, e
takie odsyacze... zbyt czsto w póniejszem zastosowaniu
prawa nastrczaj trudnoci, gdy atwo zawiera mog luki

albo omyki, które nie atwo zniesie praktyka. Por. np. orze-

czenie Sadu zwizkowego, Tom XXII, str. 347."

Susznoci tego- twierdzenia dowrodzi take nasz projekt.

Oto w artykuach 66 i 68 mylnie powoano art. 60 zamiast
art. 61; w artykule 84 zdanie pierwsze mylnie powoano art.

82 ustp 1 zamiast 83 ustp I; w art. 108 wreszcie mylnie po-

woano art. 105 zamiast art. 106.

W toku obrad nad projektami prawa midzynarodowego
i midzydzielnicowego prywatnego podnosiem te

1 sama
kwestje i obaj referenci (profesorowie: Rostworowski i Zoll)

zaakceptowali ja zasadniczo, skrelajc cay szereg takich

„odsyaczy" w projektach, a pozostawiajc je w paru tylko

miejscach, gdzie — jak sdzili — nie dao sie ju unikn ta-

kiego sformuowania. Huber jednak unikn go wszdzie,
gdy wola, zamiast liczby artykuu, przytoczy w wyraz-
iem zdaniu tre odsyacza. Sdz, e odpow iada to bardziej

deniom do „elegancji" ustawy.

Podniosem tych kilka zarzutów, dotyczcych jak powie-
dziaem na wstpie, tylko szczegóów projeku. Cao uwa-
am za dobr, za postp w stosunku do dzisiejszego stanu.

Byo to zreszt z góry do przewidzenia, gdy tak osoba re-

ferenta, jak i osoba przewodniczcego podkomisji St. Buko-
wieckiego, organizatora sdownictwa w b. Królestwie, da-

way pen gwarancj, e ustrój sdownictwa Rzeczypospo-
litej opracowany bdzie i fachowo i w sposób jasny. .1 a k ocao wic projekt nadaje sie do przyjcia.



Dr. H. Ballot

Avocat, Rjofesseur a 1'Ecolc

dii Genie Civil a Paris.

Contrat collectif.

Le contrat collectif cst une convcntion iritervenant entre

des patrons et des ouvriers, on plus generalement entre des

syndicats patronaux s. ouvriers pour fixer les clauses qui ser-

viront de bases aux contrats individuels futurs. Cest nu con-

trat de tarif.

Cette reglementation prealable s'hnposera au patron et

a l'ouvrier, qui debattront les conditions d'un engagement,
En France, autrefois, la loi Chapelier prohibait les coali-

tions et nieme les ententes entre ouvriers.

Cest a partir de 1830, seulement que se produisirent

quelques essais de contrats collectiis.

La prohibition edictee par la Revolution fnt leve par

la loi de 1864, mais Cest surtout la loi du 21 Mars 1884, qui

en reconnaissant les syndicats, permit le developpement des

cotwentions collectives de travail.

Celles-ci sont d'ailleurs usitees surtout en Angleterre et

en Allemagne. En France, bien que tendant a se repandre,

elles restent, neanmoins, peu nombreuses: en 1910. 252 seule-

ment avaient ete signales a TOffice du Travail a Paris; citons

comme un exemple le tarif-type de la Federation Erancaise des

travailleurs du Livre, la convention d'Arras adoptee
par lindustrie Miniejre dns le Pas-de-Calais, les ci n-

trats adoptes par le Syndicat des Entrepreneurs de Manuten-
tion de Marseille et TUnion syndicale des ouvriers des ports,

docks et similaires, enfin ceux passes dans V Industrie du Ba-
timent a Paris, et dans le departement de la Seine.

La loi du 26 Mars 1919 a donn un statut lega aux con-

ventions collectives du Travail. L'art. 1 les dfinit aussi.

Un contrat relatif aux conditions de Travail conclu, en-

tre. d*une part les Representants d'un syndicat professionnel ou

de tout autre groupement d'employes, et d'autre part les Re-
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presentants d'un syndicat professionnel ou tout autre groupe-
ment d'employeurs ou plusieurs employeurs, contractant a tit-

re personel ou meme un seul employeur.

Les conventions determinent les engagements pris par
chacune des parties e|nvers i'autre et notamment certaines
conditions auxquelles doiyent satisfaire les contrats de travail

individuels ou d'equipe que les personnes liees par la conven-
tion passent soit entre elles, soit avec des tiers.

Ces coiwentions doivent etre ecrites a peine de nullite,

elles ne peuyent etre conclues pour une duree depassant 5 ans.

Les Representants des groupements ouvriers doivent etre

autorises a contracter soit par les statuts de ce groupement,
soit par deliberation speciale, soit par un mandat individuel

des membres du groupement. %

Nous nous trouvons alors en presence du contrat

de mandat.
A defaut de ce mandat les representants du groupe

devront faire atifier la deliberation par une deliberation spe-

ciale du groupe. II s'agit alors d'un quasi contrat de gestion

d'affaires.

La Convention ainsi passee est deposee au Secretariat

du conseil des pruci'hommes; elle engage tous les membres du

groupe, si dans les 8 jours suivant le depót ils ne donnent
pas lcur demission avec notification au Secretariat des

prud'liommes.

Le Contrat Collectif nous apparait comme un traite

conclu entre deux puissances, la puissance Travail et la puis-

sance Capital. La discussion collective permet a la premier
de traiter sur le pied d'egalite et de faire valoir toutes les

raisons professionnelles qui doivent determiner le salaire; on

pcut donc dire que le contrat collectif fait disparaitre toutes

les ingalites que Ton trouve dans le contrat individueL

Le principal reproche qui peut etre adress a ce contrat

est de donner une regle rigide et une iorme qui nc peut etre

applitiuee a tous les ouvriers ni suivie dans tous les ateliers.

Pratiquemment en effet, les, regles qui president a la fixation

des salaires et de Fetablissement des conventions sont essen-

tiellemcnt variables et se modifient joiirnellement au gre des

circonstances et plienomenes economiques.

Cette objection n'a cependant qu'une portee pratique

assez faible car le contrat collectif ne fixe le plus souvent

qu'un tarif minimum, et, ii sera toujours facile, surtout si son
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champ d'ai>Dlication n'est pas trop tendu de faire osciller e
tarif au gre des necessites industrielles.

En 1919, alors que iaisant partie de 1'Armee du General
Haller, nous nous trouvions mobilises a Varsovie, nous eumes
a nous occuper de la guestion sociale en Pologne, a la demande
d'un senateur Francais, Monsieur Deloncle le Senateur de la

Seine, President du Groupe de la Federation de productian.

Dans la partie du territoire polonais flui venait alors

d'echapper a la domination russe, le contrat collectif de travail

etait, m'a-t-il ete afiirme' assez peu en usage; mais ii t

certain que le monde ouvrier en Pologne, comtne ailleurs tend

de plus en plus a adopter ce mod de convention et nous ne
doutons pas que les efforts de Societs (telle que celle do
staticiens dont nous avons pu alors apprcier la competence
et la haute conscience scientifique) ne dirigeRt le proletariat

dans cette voie.

Cette. voie, pour nous ne sera feconde uuc si les conven-
tions collectives sont abordees dans un esprit d'entente et de
^idarite sociale; 1'interet professionnel doit etre la regle et la

Base des conventions et s'il est juste que le apital et le travaifc

doiyent traiter d'egal a 6gal, ii faut se persuader qu*ils ne con-
stituent pas deux puissances ennemies ayant des interets oppo-
ses, mais bien deux rouages intimenient lies Tun a 1'autre et

indispcndalbes au fonctionnement de 1'organisme industriel de
la nation.

II est a souhaiter en cette sorte d'idees que les Repre-
sentants du groupe ouvrier, ayant recu prealablement mandat
de contraeter en son nom fassent eux-memes partie du groupe
et aient acquis en la matiere par un stage assez long dans
1'industrie une competence professionnelle hautement reconnue.

Tant valent les hommes tant les institutions: celle-ci ne>

sera utile que si elle tend non a la lutte des classes, m
a Taccord pour la vie.



Atanazy Bardzki.

Dochodzenie w drodze sadowej wynagrodzenia za szkody
i straty, mogce wynikn dla obywateli polskich przy zasto-
sowaniu i wykonaniu regulujcych obrót ziemia dekretu, ustaw

i rozporzdzenia o reformie rolnej.

1. Pod przewidzianemi w art. 98 konstytucji Rz-tej Pol-
skiej (ustawa z d. 17/111 1921 r. D. U.. Nr. 44 p. 267) „krzywda-
mi i stratami, dochodzenia któryich na drodze sadowej nie

moe zamyka obywatelowi polskiemu adna ustawa, a rów-
nie i pod „szkodami", o których mówi art. 121 teje konsty-
tucji, rozumie, midzy innemi, naley i te krzywdy, strary
i szkody, które obywatelom wyrzdziy organy wadzy pa-
stwowej przez dziaalno urzdow, niezgodna z prawem
i obowizkami suby, choby dziaalno ta wyrazia sit;

w decyzjach i orzeczeniach, ulegajcych zaskareniu do wa-
dzy przeoonej w drodze administracyjnej.

2. Odpowiedzialno za tego rodzaju szkody, krzywdy
i straty, w myl tego art. 121, ponosi pastwo solidarnie

z winnymi organami; a pod skarg przeciw pastwu i urzd-
nikom, o której mówi tene art. (121), rozumie naley nie co

innego, a skarg (akcje) powodowa cywiln, wniesiona do
sdu, z prawem przeprowadzenia procesu w trzech instan-

cjach sdowych.
.1 Wobec przytoczonych danych (a zwaszcza wobec

treci art. 1797 u. p. c.) do tylko co omawianych krzywd,
szkód i strat odnie naley i te, jakie obywatelom mogyby
by wyrzdzone rozporzdzeniami, decyzjami i orzeczeniami
organów Urzdów Ziemskich (Dekr. Rady Reg. Kr. Pol. 1 1 X
1918 r. D. P. Nr. 11 p. 22) przy przeprowadzaniu i wykonywa-
niu przez nic uchwalonych 10 VII 1919 r. przez Sejm. regulu-

jcych obrót ziemia, zasad reformy rolnej, a take ustawy z d.

6 i 15 VII 1920 r. o organizacji urzdów ziemskich i o w \ kona-
niu reformy rolnej (I). U, Nr. 70, p. 401. 402) i wreszcie wyda-
nego przez Prezesa Gównego Urzdu Ziemskiego 12 X 1921 r.

do 1-ej z tych ustaw (poz. 401) rozporzdzenia wykonawczego
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(D. U. 1921 r. Nr. 85, p. 616), majce swoim przedmiotem: 1)

zezwolenie na zawarcie umów o przeniesienie prawa wasno-
ci nieruchomoci ziemskich (I). U. 1919 r. Nr. 73, p. 428, art.

1. 3. 9, i 1921 r. Nr. 85 p. 616 § 26.) 2) przyznanie majtku za

podlegajcy przymusowemu wykupowi (D. U. 1920. Nr. 70, poz.

461, art. 16b i poz. 462 art. 1, 2), 3) oznaczenie obszaru ziemi,

majcego by pozostawionym wacicielowi i oszacowanie ob-

szaru, podlegajcego wykupowi (O. U. 1920, Nr. 70, p. 462,

art. 10), 4) ustanowienie kolejnoci porzdku wykupu oddziel-

nych majtków (D. U. 1920, Nr. 70, p. 462, art. 3). 5) ustalenie,

jakie czci majtku maj wej w skad wykupywanego ob-

szaru, a jakie maj zosta u waciciela (I). U. 1920, Nr. 70.

p. 462, art. 11), 6) ustalenie sumy wykupu (D. U. 1920, Nr. 70.

i>. 462. art. 12. 16) i 7) oznaczenie kwoty ewentualnej odpaty
za prawo rzeczowe uywania i uytkowania, a take za inne

ciary i suebnoci gruntowe i kwoty odszkodowania dzier-

awców 0). U. 1920. p. 462. art. 17).

4. Poszukiwanie wynagrodzenia za tylko co wyliczone
szkody i straty moe by przedmiotem akcji cywilnej w
dzie przeciw skarbowi pastwa (art. 1, 1316— 1336 i 17u7

u. p. c.) i przeszkod do przyznania waciwoci takiego mia-
nowicie trybu dochodzenia strat nie mog suy postanowie-
nia: a) o udziale sdziów: sdu okrgowego — w posiedze-
niach komisji ziemskiej okrgowej i shdu apelacyjnego —
w posiedzeniach komisji ziemskiej gównej (I). U. 1920 r., Nr.

70, i). 416, art. 10, 17), b) o rozstrzyganiu sprawy na skutek
zaalenia przecivy orzeczeniu tej ostatniej (gównej) komisji,
w porzdku kasacyjnym przez Sd Najwyszy (D. U. 1921 r.

Nr. 85, p. 616 § 52) i c) o tern, e prawomocne orzeczenia komi-
syj ziemskich mai znaczenie wyroków sdowych. (D U.
.1920 r. Nr. 70 poz. 461 art. 28.).



Dr. Tadeusz Hilarowicz.

Decentralizacja w administracji

a „zespolenie" organów administracyjnych.

Sprawa decentralizacji w administracji czy -si cile
z kwestia t. zw. ..zespolenia" organów administracyjnych
w obrbie jednego okrgu terytorialnego w jednym urzdzie.
Jeeli bowiem przez decentralizacj w znaczeniu cilejszem
rozumiemy oddawanie czci wadzy publicznej zwizkom
prowincjonalnym samorzdowym, to do decentralizacji w zna-

czeniu obszerniejszem naley* take dekoncentracja w admini-
stracji pastwowej, polegajca na oddawaniu czci kompe-
tencji wadz centralnych — niszym wadzom administracyj-

nym pastwowym. To za pozostaje w zwizku z organizacj
wadz drugiej i pierwszej instancji, która wedug zasad, wy-
tworzonych ju przez polskie ustawodawstwo administracyjne
i odnone rozporzdzenia Rady Ministrów, a usankcjonowa-
nych przez art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, opie-

ra si ma na zasadzie zespolenia; wedug zasady tej poszcze-
gólne dziay administracji pastwowej, z wyjtkiem wyranie
wyczonych (kolej, poczta i telegraf i t. d.) wchodz w skad
w ojewództw wzgldnie starostw i nie s wobec tego osobnemi
wadzami, lecz tylko wydziaami wzgldnie referatami w ob-

rbie tych wadz administracyjrio-politycznych. Poszczególne
ministerstwa resortowe, jak dotychczasowe dowiadczenia
praktyki administracyjnej ucz, czuwaj jednak bacznie nad
tern, aby to zespolenie nie pozbawio podwadnych im resor-

towych wydziaów (wydziay zdrowia publicznego, wydziay
rolnictwa i weterynarii, wydziay pracy i opieki spoecznej
w województwach, okrgowe dyrekcje robót publicznych jako
wydziay województw) i referatów (lekarze powiatowi w sta-

rostwach!) tej samodzielnoci fachowej, która jest ze wzgldu
na dany resort z ich punktu widzenia wskazana; wywouje to

w praktyce nawet pewne tarcia i spory midzy minister-

stwami resortowemi a Ministerstwem Spraw 7 Wewntrznych
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wzgldnie poszczególnymi wojewodami. Z tych wzgldów po-

szczególne ministerstwa resortowe mogyby si ze swego
punktu widzenia obawia znacznego rozszerzenia wadzy
województwa z uszczupleniem zakresu dziaania wadz cen-

tralnych — poniewa mogoby to zmniejszy znaczenie tego
„patronatu" fachowego, jaki kade ministerstwo resortowe
sprawuje nad odnonym dziaem w drugiej i pierwszej in-

stancji. Praktyka wykazuje bowiem, e pomidzy t. zw. w \
-

dziaami fachowymi wzgldnie organami fachowymi, a woje-
wodami, wzgldnie starostami, zachodz czste spory, opie-

rajce si o wadze centralne, a dotyczce granic pomidzy
subow podlegoci a zawodow samodzielnoci. Decen-
tralizacja w znaczeniu dekoncentracji i rozszerzenia zakresu
dziaania województw z uszczupleniem zakresu dziaania
wadz centralnych bdzie wic w caej peni moliwa tylko

w cisej cznoci z takiem dokadnem sprecyzowaniem sta-

nowiska organów fachowych w drugiej i pierwszej instancji

w stosunku do wojewodów wzgldnie starostów, które z jed-

nej strony nie naruszy jednolitoci wadzy terytorjalnej adini-

nistracyjno-politycznej („zespolenie"), z drugiej za zagwa-
rantuje samodzielno zawodow organów fachowych w tym
stopniu, w jakim to jest wskazane celowoci administracyjn.
Dotychczasowe próby regulatywne, przeprowadzone w od-

nonych rozporzdzeniach ministerialnych zadania tego w spo-

sób zupenie zadawalajcy nie rozwizay. Chodzi o konstruk-
cyjne ujcie linji poredniej pomidzy czysto jednostkowym
charakterem wadzy administracyjnej (jaki miao np. dawne
namiestnictwo galicyjskie) a tendencj rozszczepiania wadz
administracyjnych (jaka w pocztkach organizowania naszego
aparatu administracyjnego objawiaa si do poowy r. 1919.)

Cenny materja pod tym wzgldem stanowi przepisy pruskie
o stosunku lekarzy powiatowych do starostów.
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Profesor LTniwetsytettl 1 -wowskiego.

PoseJ na Sejm.

Etatyzm a gospodarstwo narodowe.

Etatyzmem (nazywamy denie pastwa do poddania

swemu kierownictwu i wpywowi wszelkich objawów ycia
narodowego, tak politycznego i spoecznego, jak gospodar-

czego. Pozornie etatyzm jest etapem ku ustrojowi socjali-

stycznemu, w rzeczywistoci jednak prowadzi do szerszej

wolnoci spoecznej, poniewa musi wywoa w spoecze-
stwie reakcj przeciw nieznonemu przymusowi i szkodom,

jakie wyrzdza yciu i rozwojowi spoecznemu. ródem eta-

tyzmu jest bd modo pastwa i konieczno ujcia steru

caego ycia narodowego przez organizatorów i kierowników
pastwa, dopóki spoeczestwo nie doronie do samodziel-

noci: tak 'byo np. w epoce odrodzenia w systemie t. zw.

merkantylnym; bd naiwna ideologia i brak dowiadczenia
ludzi do steru politycznego powoanych: tak jest obecnie

w pastwach, w których cieraj si prdy kolektywistycz-

ne z tradycjami' liberalnemi; bd nadzwyczajne wypadki
i przewroty polityczne: tak byo w caej Europie wskutek
wielkiej wojny wiatowej i przymusowego zatamowania wol-

noci spoecznej w stosunkach zewntrznych i wewntrz-
nych; bd dza panowania i korzyci spoecznych ze stro-

ny politycznych partyj, które do "rzdów pastwowych si
dostay.

Etatyzm w takiem znaczeniu nie ogranicza si na ycie
ekonomiczne, lecz jest deniem ogólnem, pyncem z ogól-

nego nastroju psychicznego wadzy pastwowej. W epoce od-

rodzenia pastwo policyjne byo pastwem merkantylnem.
W nowoytnem pastwie d emokratycznem idea etatystyczna
toruje mu drog do pastwa policyjnego. Zamiast szuka przy-
kadów w historji lub w najbliszem naszem ssiedztwie, wy-
starczy przypomnie, e w Polsce w sferach rzdzcych b-
ka si myl umundurowania funkcjonarjuszów publicznych,
lekceway si i tumi nawet cenne zdobycze samodzielnoci
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spoecznej, pozostae z wysików narodu pod obcem panowa-
niem, jak towarzystwa owiatowe, Szkó Ludowych. Macie-
rzy Szkolnej, Rade Opiekucza i t. >p„ a ministerstwo „sztuk?

i kultury'" zabronio obsadza drzewami owoców emi drogi

publiczne, pragnc zapewni wszechwadne panowanie
w krajobrazie polskim -starej polskiej wierzbie.

Etatyzm, jako system, stanowczo potpi musimy. Spo-

eczestwo i gospodarswo narodowe yje i rozwija si pod

opieka pastwa wasnemi siami twórczemi, których aden.
nawet najlepszy rzd zastpi nie moe. Etatyzm taki pro-

wadzi do zbiurokratyzowania i spoeczestwa, osabienia

] znieczulenia samodzielnoci i si wytwórczych narodu, za-

biera spoeczestw u czsto najdzielniejsze siy techniczne, o-
wiatowe, handlowe, lekarskie, aby, jak dzisiaj w Polsce, mar-
niay przy biurkach urzdowych, a równoczenie wkada na
naród ciar, utrzymywania licznej warstwy funkcjonarju-
szów i pokrywania niedoborów zakadów i przedsibiorstw
pastwowych nieudolnie, 'szablonowo i kosztownie admini-
strowanych.

Nie wszystko jednak jest etatyzmem, co w yciu i w te-

orii i w polityce wolno-handlowej. etatyzmem nazywaj. Eta-

tyzmem nie jest kade wspódziaanie pastwa w produkcji

i wymianie dóbr gospodarczych, nie jest nim wszelkie

ograniczenie lub nawet uchylenie wolnego wspózawodnict-
wa, wszelka interwencja pastwowa w gospodarstwie naro-

dowm. Sprawa etatyzmu w takiem mew aciwem znacze-
niu, czyli czynnej roli pastwa w yciu ekonomicznem naro-

dów, jest zasadniczem zagadnieniem pastwowej polityki

ekonomicznej. Kto zwalcza wszelkie wspódziaanie pastwa
na polu gospodarczem, ten zapoznaje natur pastwa i praw a

i musi w konsekwencji doj do idei anarchizmu, jak w swo-
im czasie Proudhon, zbkawszy sie w labiryncie ekonomicz-
nych sprzecznoci. Midzy pastwem bowiem a gospodar-
stwem narodowem istnieje tak cisy organiczny zwizek, e
niema gospodarstwa narodowego bez pastwa, jak niema
pastwa bez narodowego gospodarstwa. Pastwo jest jed-
nym z podstawowych czynników ycia gospodarczego, które
jest ródem prawa, ale na prawie samo si opiera, mianowi-
cie na dzisiejszym systemie wasnoci i wolnoci, koalicji
i kooperacji, jest w staej zalenoci od <pastwowego syste-
mu pieninego, od systemu komunikacji, skarbowoci pu-
blicznej, ochrony cowej i traktatów midzynarodowych.
Pastwo jest twórc i wykonawc prawa, stróem sprawie-
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dliwoc, a pojcie sprawiedliwoci w pastwie demokratycz-
nem siga w gb ycia spoecznego, nie moe wymin tak-

e spoecznych warunków produkcji i rozdziau dochodu spo-

ecznego. Nierozsdnem i daremnem wic usiowaniem jest

denie do usunicia pastwa poza nawias ycia gospodar-
czego. Szczególnie polski naród, który szczliwie pozby si
nieproszonej opieki zaborców i odzyska samodzielno poli-

tyczn, musi traktowa stosunek pastwa do gospodarstwa
narodowego bez zakorzenionych uprzedze i tradycyjnych
niechci, pamitajc równoczenie o tern, e zadaniem pa-
stwa jest przedewszystkiera siy produkcyjne caego narodu
pielgnowa, wychowywa, ksztaci, ich energj pobudza,
a zarazem zapewni im bezpieczestwo, porzdek prawny,
sprawiedliwe sdownictwo bezstronno wadzy pastwo-
wej. Na polu ekonomicznem do istotnych zada pastwa na-
ley dzisiaj take dostarczenie gospodarstwu narodowemu do-
statecznej iloci dobrych rodków obiegowych o ustalonej

wartoci, a wanie w tej gazi swego „etatyzmu" pastwa
wszystkie w czasie wojny ciko zgrzeszyy, uawiajc sobie

prowadzenie wojny kosztem niezmiernego wstrznienia
w yciu gospodarczem dzisiejszego i przyszych pokole.

Jeeli wic zagadnienie etatyzmu rozwaa bdziemy pod
ogólnym ktem widzenia czynnego oddziaywania pastwa
na kierunek i bieg ycia gospodarczego narodu, to wstrzy-
ma si musimy od ryczatowego potpienia takiego „eta-

tyzmu", poniewa zagadnie polityki ekonomicznej nie mo-
na szablonowo sposobem doktrynerskim rozwizywa! Nie
moemy te w tern rozwaaniu polega, jak czyni niektó-

rzy socjologowie, na socjologicznem przewidywaniu przyszej
ewolucji spoecznej, poniewa ani nauka, ani dowiadczenie
dziejowe, nie daj nam pod tym wzgldem pewnego drogo-
wskazu.

Przewidywania socjologiczne co do tendencyj i kierun-

ku, w jakim dy stosunek ycia gospodarczego, nie s z sob
zgodne. Jedni widlz przyszo w rozwoju indywidualizmu
cznie z altruizmem spoecznym, drudzy nie trac wiary
w zwycistwo kollektywizmu mimo bankructwa tej idei

w praktycznem zastosowaniu dzisiejszej Rosji i Niemiec. Tak.

e kollektyw ici maj pogldy socjologiczne biegunowo prze-

ciwne: Jedni sdz, e pyniemy penemi aglami ku pa-
stwowej socjalizacji ycia gospodarczego, drudzy prze-

ciw nie dopatruj sic ewolucjJ spoecznej w ywiooweni
deniu ku ustaleniu i uteniu systemu wspózawodnictwa
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i wymiany przez wytworzenie wielkich organizacji zawód, na
wzór ceeliów redniowiecznych, ogarniajcych cale spoe-
czestwo i cierajcych si z sob pod powag ipa&twai
i przy jego pojednawczem wspódziaaniu. Dowiadczenie
dziejowe nowoytnego pastwa jest równie jeszcze niedo-

stateczne i pynne. U progu nowej doby dziejowej system
merkantylny powoa pastw o do organizowania i wychowy-
wania si wytwórczych na wzór miast redniowiecznych.
W okresie liberalnym pastwa nowoytnego nastpia ywa
reakcja, przeciwna wszelkiej interwencji pastwowej, ale

niebawem pastwo zyskao rozlegy zakres dziaania w usta-

wodawstwie socjalnem i w kontroli nad jego wykonaniem. Na-
ley wic w polityce ekonomicznej wystrzega si dogma-
tyznui, chocia ogólna zasada gospodarcza wymaga, aby pa-
stw o nie hamowao ycia gospodarczego i nio prowadzio
przedsibiorstw gospodarczych, o ile wane wzgldy gospo-

darcze, spoeczne, polityczne lub skarbowe tego si nie doma-
gaj. Administracja pastwowa bowiem jest cik i koszto-

wna, samodzielno i przedsibiorczo spoeczestwa do-
znaje ogranicze, postp techniczny i handlowy w danej ga-

zi zostaje osabionym, a nadto prawdziwemi pozostan za-

wsze uwagi sdziwego ekonomisty angielskiego (Marshall Al-

fred „Industry and Trade"), e „wpywy interesów zdoine s
skorrumpowa polityków, a wpywy polityczne zdemorali-
zowa interesy (business)."

W szczególnoci pastwo ma szerokie zadania w dzie-

dzinie wymiany i kredytu oraz komunikacji ldowej i wod-
nej.Pastwo nowoytne tworzy system monetarny,
a spoeczestwo nawyko do tego tak powszechnie, e mimo
olbrzymich naduy, popenionych przez niemal wszystkie
pastwa wojujce w tej dziedzinie w wielkiej' wojnie wiato-
wej kosztem caego gospodarstwa narodowego, nie odzywaj
si gosy za odjciem pastwu prawa wybijania monet i emi-
sji pienidzy papierowych, a przeciwnie szereg pisarzy, t. zw.
nominalistów, marzy o uwiecznieniu tych pienidzy bez po-

krycia kruszcowego. Z systemem monetarnym wie si ci-
le system biletów kredytowych (banknotów) i upowanio-
nych do ich wydawania banków biletowych, bd ja-

ko zakadów pastwowych, bd akcyjnych pod cis kon-

trol pastwow a, bd mieszanych na wzór szwajcarski, albo

z administracj pastwow wedle wzoru niemieckiego. Banki
biletowe maj dominujce stanowisko w systemie banków,
jako róda niemal niewyczerpane kredytu wytwórczego.
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maj nadto doniose zadanie zaopatrywania gospodarstwa na-
rodowego w dewizy i utrzymywania korzystnego ich kursu,
maj wielki wpyw na kierunek spekulacji i zapobieganie
przesileniom handlowym i gieklowym. w ogólnoci swem ist-

nieniem jako banki pastwowe i swoja dziaalnoci tworz
wybitny wyom w zasadzie wolnohandlowej, a mimo to y-
cie gospodarcze pogodzio si z istnieniem takich zakadów
take jako pastwowych. Równie pastwowe zakady ko-
respondencyjne i komunikacyjne, mianowicie
monopoliczne poczty i telegrafy, telefony, drogi ldowe i wo-
dne, kanay, take koleje elazne w rku pastw owem maja
ju dzisiaj niewielu zasadniczych przeciwników ze wzgldu
na wane interesy pastwowe, administracyjne, strategiczne
i ogólne gospodarcze, jakie si cza z ich publiczn admi-
nistracj i rozszerzeniem ich sieci w caym kraju.

Wane wzgldy humanitarne, spoeczne i polityczne

pchny pastw o nowoytne na drog usta w o d a w s t w a

s o c j a In ego, obejmujcego zrazu najsabsze warstwy pra-

cujce, dzieci i kobiety, a rozszerzonego na wszystkich pra-

cowników zawisych i sankcjonowanego przez midzynaro-
dowe konferencje, nakoniec przez traktat wersalski z roku
1919 i konferencj waszyngtosk z padziernika roku 1919.

Niektóre postanowienia tego ustawodawstwa o charakter/c
midzynarodowym, n. p. przepis o omiogodzinnym czasie

pracy dla robotników dorosych, s bardzo gboko sigaj-
cym wyomem w systemie wolnej konkurencji, postanowie-
nia o obowizków em ubezpieczeniu na staro i na wypadek
niezdolnoci do pracy, lub o obowizkowych emeryturach,
istniejce ju w szeregu pastw nowoytnych, wprowadzaj
przymusowe normy dla rozdziau dochodu spoecznego, a je-

dnak nie podobna tym objawom etatyzmu odmówi zasadni-

czej racji, lubo mona si spiera o to, czy wszystkie posta-

nowienia i ograniczenia s celowe i uzasadnione. W kadym
razie zapomina nie naley, e kolebk tego ustawodawstwa
iest wolnnhandlow a W. Brytania.

S k a r b o w o pastwowa, zabierajca spoe-
czestwu w rozmaitej formie znaczn cze dochodu spo-

ecznego, prowadzi do daleko sigajcych ogranicze pro-

dukcji i caego ycia gospodarczego. Wpawdzie dy nale)
przez reformy podatkowe do zwolnienia pracy od wizów po-

datkowych, do uchylenia monopolów i uproszczenia systemu
podatków porednich, zawsze jednak pastwo bdzie musiao
si zabezpieczy przed defraudacj i przemytnictwem i za-
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strzec sobie prawo cisej kontroli, poczone z ograniczeniem
penej swobody produkcji, wymiany i wspózawodnictwa.

Tak, e poza powyszymi typowymi objawami uzasad-
nionego etatyzmu pastwowego, niemal powszechnie uzna-
nymi, nie mona odmówi pastwu uprawnienia i powoania
do podejmowania reform spoecznych i wpywania na ycie
gospodarcze w duchu zabezpieczenia porzdku prawnego, sa-

modzielnoci i rozwoju si wytwórczych, wzrostu produkcji
i narodowego bogactwa. Zakres takiego „etatyzmu" stosowa
sic musi do stanu wychowania ekonomicznego narodu. W po-

cztkach rozwoju moe by o wicie obszerniejszym, anieli

w okresie dojrzewania samodzielnoci gospodarczej, nakoniec
mniej jest szkodliwym w spoeczestwach dojrzaych, rozpo-

rzdzajcych obfitoci kapitaów i si dowiadczonych i fa-

chowych. W ogólnoci etatyzm przy niesprawnej maszynie
pastwowej jest najszkodliwszym i najgroniejszym, ponie-

wa nietylko wprowadza zamt w ycie gospodarcze i osa-
bia siy wytwórcze narodu, ale co gorsza, podkopuje wiar
zaufanie spoeczestwa do pastwa. Nakoniec w stosowaniu

etatyzmu liczy sic naley z charakterem narodowym.
W spoeczestwach wychowanych w posuszestwie i kar-

noci w stosunku do wadz pastwowych i ich rozporzdze
i w iele atwiej porzdkowa ycie gospodarcze, anieli w na-

rodzie, wychowanym przez wieki cae w wybujaej wolno-

ci szlacheckiej, a po rozbiorach w naturalnym oporze i lek-

cewaeniu woli i nakazów pastw zaborczych.
Z tych wszystkich przyczyn denia etatystyczne w dzi-

siejszej Polsce, rwcej sic do ycia samodzielnego, nie zapra-

wionej do karnoci obywatelskiej, nie majcej fachowego
i dowiadczonego aparatu urzdniczego ani jednolitego usta-

wodawstwa, maja mniej racji, nia gdziekolw iekindziej. Nale-

y wiec w Polsce etatyzm ograniczy do kierunków i form

powszechnie przyjtych i uznanych, a najwiksza troska oto-

czy spraw rozwoju wszystkich si wytwórczych i bogact-

wa narodu.



Wadysaw Zawadzki.
Profesor Uniwersytetu Wileskiego.

Przedsibiorstwo pastwowe,
jako forma organizacyjna produkcji.

Przedsibiorstwo pastwowe na równi z prywatnein
dy do celów produkcyjnych przez poczenie si wytwór-
czych, nalecych do rozmaitych jednostek gospodarczy cli.

które to jednostki otrzymuj okrelone, na dwustronnem po-

rozumieniu oparte, wynagrodzenie. — Majc te cech
wspóln, dwie te formy organizacyjne przedstawiaj powa-
ne rónice, dotyczce: 1) celu; dla przedsibiorstw pastwo-
wych me moe nim by wycznie, ani nawet gównie, zysk;
2) stosunku do innych jednostek gospodarczych: przedsi-
biorstwo prywatne traktuje je wycznie z punktu widzenia
wasnej korzyci, — wzajemnie, nietylko dopuszcza ono ta-

kie traktowanie siebie przez tych, co z nim maj do czynie-
nia, ale nawet na tern wanie buduje gówne swe moliwo-
ci zysku, przedsibiorstwo pastwowe nie moe ani

traktowa obywateli jako ródo zarobku, ani dopuci po-

dobnego traktowania siebie z ich strony; 3) szczegóów or-

ganizacji: stosunek czynnika decydujcego do samego przed-
sibiorstwa jest bezporednim i natychmiastowym w przed-
sibiorstwie prywatnem, porednim i nieraz bardzo odlegym
w pastwowem; w unormowaniu stosunków pomidzy pra-

cownikami przedsibiorstwa pastwowego znacznie wiksza
role odgrywa (wzgl. sta) przepis, mniejsz za znacznie (bar-

dziej elastyczn) umowa i decyzja kierownika. — Rónice te.

o wiele cilej ze sob zwizane, ni si pozornie wydaje, po-

woduj rónice w funkcjonowaniu przedsibiorstw pastwo-
wych i prywatnych i, co jest szczególnie wanem, w ich zdol-

noci wypeniania funkcji organizacyjnej formy produkcji.

Kunkcie te daj si grosso modo tak uj. I) Funkcje
bezporednie: materialnie uzyska pewne dobra (usugi)
przez najkorzystniejsze poczenie danych si wytwórczych.
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II) Funkcje porednie, wynikajce jako konsekwencja pe-

wnego sposobu penienia pierwszych;

A) Wyzyska posiadane przez spoeczestwo czynnik;

produkcji dla zaspokojenia potrzeb,

B) wspódziaa przy wytworzeniu i utrzymaniu spo-

ecznego podoa produkcji.

Dosy rozpowszechnionem jest zdanie, podug którego

caeteris paribus przedsibiorstwo pastwowe zawsze wy-
twarza dobra lub usugi znacznie mniej sprawnie ni pry-

watne. — Dokadne zbadanie wykae, e tak nie musi by
koniecznie: w pewnych warunkach przedsibiorstwo pa-
stwowe ustpowaoby pod tym wzgldem tylko bardzo nie-

znacznie prywatnemu.
Znanem jest dalej teoretyczne rozumowanie zwolenni-

ków skrajnego liberalizmu, podug którego denie do zysku
i wspózawodnictwo przedsibiorców zapewnia zawsze naj-

lepsze wyzyskanie si wytwórczych i zaspokojenie potrzeb.

atwo jest skrytykowa to rozumowanie i wykaza, e
najczciej nie odpowiada rzeczywistoci. — Z krytyki tej je-

dnak, zwykle bardzo ogólnikowej, wyciga si czsto zbyt
daleko idce wnioski. — Dokadniejsze zbadanie przedmiotu
wykazuje, e w tych warunkach, kiedy przedsibiorstwo pry-

watne bdzie le speniao omawian funkcj, przedsibior-
stwo pastwowe bdzie j najczciej penio jeszcze gorzej.

Wyjtkowe wypadki nie przecz prawidu. Mona udowod-
ni, e w tych wyjtkowych wypadkach przedsibiorstwo
pastwowe zawdzicza zawsze sw wyszo zewntrz le-

cym warunkom, a nie cechom swoim jako formy organiza-

cyjnej produkcji. — Jako takie jest ono w normalnych wa-
runkach wybitnie mniej zdolnem od prywatnego do wyzy-
skania si wytwórczych i dostosowania produkcji do potrzeb.

Mniejsza uwaga bya dotychczas zwrócona na ostatnia

funkcj formy organizacyjnej produkcji. Faktem jest jednak,

e oddziaywa ona w przemony sposób ha spoeczne pod-
oe produkcji, w szczególnoci na psychologi wytwórców

.

Pod tym wzgldem przedsibiorstwo prywatne dobrzc
spenia swe zadanie: z jednej strony budzi ono i utrzymuje
wród mas zdolno do istotnego wykonania przedsiwzitej
pracy, z drugiej strony wspódziaa przy wykonaniu tendencji

posiadaczy si wytwórczych do produkcyjnego ich wyzyska-
nia, gównie przez wpyw swój na utrwalenie utnysowoci
wicej cile pojcia zarobku i siy wytwórczej, tak, e si
siy wytwórcze ujmuje jako ródo zarobku, a powikszenie
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bogactwa, jako rezultat produkcyjnego uycia si wytwór-
czych, — Rzeczony wpyw na psychologii posiadaczy si!

wytwórczych wywiera przedsibiorstwo prywatne jako sku-
tek traktowania ich wycznie z punktu widzenia efektu pro-

dukcyjnego równoznacznego z korzyci przedsibiorstwa.
Przedsibiorstwo pastwowe nie moe si kierowa wycz-
nie ani gównie wzgldem na efekt produkcyjny, nie bdzie te
mogo wywoa ani utrzyma wspomnianej umysowoci. -

Nie ma ono równie danych, aby w inny sposób zapewni ten-

dencj do produkcyjnego wyzyskania si wytwórczych
i zdolno do istotnego wykonania przedsiwzitej pracy.

Prz^ciwiie mona z jego strony obawia si skutków pozy-

tywnie szkodliwych dla psychologicznych podstaw produkcji.

W rezultacie przedsibiorstwo pastwowe stoi jako

forma organizacyjna produkcji niej od prywatnego, przy-

czem niszo ta jest tern wydajniejsz, im bardziej poredni
jest funkcja, któr ma do spenienia w organizmie gospodar-

czym, a wic musi wzrasta bardziej ni proporcjonalnie przy

rozpowszechnianiu si przedsibiorstw pastwowych. Ni-
szo ta jest skutkiem wewntrznej sprzecznoci pomidzy
ide pastwa a ide przedsibiorstwa gospodarczego, któr
;*est wolno zysku. Eliminujc ten pierwiastek, odbiera si
przedsibiorstwu jego sens, a wic uniemoliwia skuteczne

jego dziaanie.

Rozwaany tu fakt niszoci przedsibiorstwa pastwo-
wego nie przesdza ani kwest ji ingerencji pastwa w dzie-

dzin produkcji, ani nawet kwestji posugiwania si t forma

organizacyjn, co w pewnych, mniej lub wicej wyjtkowych
\ ;minkach moe by nieuniknionem.



Dr. Leopold Caro
Profesor Politechniki Lwowskiej.

Reglamentacja prawna i administracyjna

stosunków gospodarczych.

I. Kapitalizm midzynarodowy ma interes w przeprowa-
dzeniu wolnego handlu, we wszystkich pastwach.

II. Pastwo nie moe by ograniczone do zada stróa
noenego, owszem obejmowa winno wszystkie te dziedziny,

w których interes jednostki sprzeczny jest z interesem ogóu
tudzie w których akcja jednostki sie nie opaca, a których
jednak z wyszych wzgldów odogiem zostawia nie naley.

III. Nieudolno etatyzmu gospodarki wojennej, niski po-

ziom etyczny i intelektualny jej wykonawców nie uwacza
wanoci celu ad II. stwierdza tylko blednoe uytych rod-
ków lub czasow niedojrzaoe pewnych kategoryj ludzi, wiec
potrzeb ich wychowania.

IV. Przeprowadzenie zapobiegawczych reform social-

nych, daacyeh do pokojowego rozwikania spraw, których
rozwizanie stronnictwa przewrotowe uwaaj za moliwe
tylko w drodze rewolucji, osigna sie da jedynie przy silnej

ingereneji wadzy pastwowej.



Jan Stanisaw Lewiski
Profesor Uniwersytetu Lubelskiego.

W sprawie reformy studjów ekonomicznych

na naszych uniwersytetach.

Z przykroci stwierdzi trzeba, e w dziedzinie organi-

zacji naszego ycia uniwersyteckiego brak polotu, brak wiel-

kiego rozmachu odczuwa si daje. Nasz statut uniwersytecki
jako jeden z najmodszych powinienby by oparty na najlep-

szych wzorach zagranicznych. Niestety tak n|fe jest. Twórcy
naszego ustroju uniwersyteckiego uprocili so'bie pod tym
wzgldem zadanie. Zamiast szuka nowych dróg, poszli oni

utartym szlakiem, pozostawionym przez wadze austriackie.

Najbardziej ucierpiay pod tym wzgldem nauki spoecz-
ne. Nasz statut uniwersytecki odrbnoci ich zupenie nie

uwzgldnia, traktuje je jako przedmiot podrzdny na wy-
dziaach prawa. Wetlug rozporzdzenia „w sprawie organi-

zacji studjów prawnych w uniwersytetach pastwowych 4 ' 1

)

plan wykadów pbowiajkowycH i wymiar godzin jest nast-
pujcy.

Przedmioty prawne Przedmioty ekonomie

Rok 1.

spoeczne.

Prawo rzymskie f6o godz.

Teorja prawa 40 fi<>dz

Historja prawa polskiego 180 godz.

Historja prawa na Zacho-
dzie Europj 1 -'o godz.

Prawo kocielne

o polityczne
o narodów

500 godz.



W spr. reformy studjów ekonom, na naszych uniwersytetach. 475

Kok 111.

Nauka administracji i prawu
administracyjne 1H0 godz.

Skarbowo* i prawo
skarbowe po godz.

'Prawo karne i postpowanie
karne 120 godz.

Statysfj
Filozofja prawa 40 godz.

340 godz. 150 i

Rok [V.

Prawo cywilne 210 godz.

Postpowanie sdów •

.

cywilnie 150 godz.

Prawo handlowe i wekslowe 90 godz.
Prawo midzynarodowe

prywatne 30 godz.

480 godz.

Kazein na 4-ch kursach 1570 godz. godz.

Tak wic na 1900 godzin .1570 czyli 82,6% przypada na
przedmioty prawne, a tylko 3.30 godzin czyli 17.47° na przed-
mioty ekonomiczno-spoeczne. Ta dysproporcja staje sie je-

szcze bardziej jaskrawa przez to, e na pierwszym i czwar-
tym kursie nauki spoeczne wogóle nie sa uwzgldnione.

Stan taki nie byby wprost tak anormalny, gdyby wy-
dziay prawne przygotowyway wycznie prawników t. i.

sdziów, adwokatów i rejentów,, chocia i dla nich wiksza
znajomo zagadnie spoecznych uwaana jest dzi za nie-

zbdn. Wydziay prawne jednak ksztac jednoczenie przy-
szych urzdników administracyjnych, a nie ulega wtpiw <

-

ci. e pod tym wzgldem jednostronne wyksztacenie pra-

wnicze zgubne musi pocign za sob skutki. Fakt ten

w Niemczech, gdzie dotd wysze stanowiska administracyj-
ne powierzane byy prawie wycznie prawnikom, ogólnie

jest dzi uznany.
Na ostatnim zjedzie Verein fiir Sozialpolitik.

który powicony by kwestji refomy studjów ekonomiczno-
politycznych na uniwersytetach, braki dotychczasowego przy-
gotowania urzdników jednomylnie przez rzeczoznawców
zostay podkrelone.

„Gdy porównywam dziaalno urzdników administra-
cyjnych na polu prawnem i gospodarczem'\ powiedzia mi-
nister spraw wewntrznych Drews „przychodz do przeko-
nania, e poowa jej naley do dziedziny ekonomicznej, pod-
czas gdy druga poowa odbywa si na terenie prawnym.
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Urzdnik administracyjny, który nie opanowa przedmiotów
ekonomicznych, naraony jest na to, e przy penieniu swych
funkoyj, popeni cikie bdy. Musimy dlatego przygotowa-
niu gospodarczemu naszych urzdników nada taki charak-

ter, aby nie jak dotd minimalny tylko odsetek wykadów
przypada na ekonomie polityczn, a prawie 90% na przed-

mioty prawne. Liczc si z rzeczywistym stanem rzeczy,

musimy da, aby poowa studium, z którego korzystaj
przyszli urzdnicy administracji, naleaa do zakresu nauk
gospodarczych, druga za do zakresu nauk prawnych".')
W podobny sposób wyrazi si byy minister Delbriick:

..Nasi modsi urzdnicy pastwowi", pisze on „maja w wik-
szoci wypadków czysto prawne wyksztacenie, i to z zakre-
su prawa prywatnego. Brak im dostatecznych znajomoci na-

szego rozwoiu pastwowo-prawnego, spoeczno-politycznego
i gospodarczego... Jest to wynikiem tego, e na uniwersyte-
tach i podczas póniejszej praktyki, korzystaj oni z tego sa-

nego wyksztacenia co przyszli sdziowie*'/') Deputowany
Braun, zaoyciel kwartalnika Ar eh iv f ii r Sozialwis-
s en sc haft, zaznacza, e niepopularno biurokracji nie-

mieckiej wród szerokich mas ludnoci przypisa naley nic-

tyko jej charakterowi klasowemu, ale i brakowi znajomoci
zagadnie snoeczno-ekonomicznyclr).

Odczenie wyksztacenia polityczno-ekonomicznego od

studjum prawnego jest wobec tego rzecz konieczna. Przygo-
towanie wyszych urzdników administracyjnych wymaga
bowiem obok studjum z zakresu prawa prywatnego uwzgld-
nienia w pierwszej lin ji prawa publicznego i nauk Spoeczno-
Ekonomicznych, przedmiotów, które mniej potrzebne sa s-
../.iom, adwokatom i notariuszom.

Przygotowanie urzdników administracyjnych nie moe
by identyczne ze studiami czysto prawniczemi. Na zachodzie
irganizacja uniwersytetów do tych potrzeb wszdzie si
przystosowaa, przez stworzenie specjalnych wydziaów po-

itvczno-ekononiiczu\ eh albo te przez bifurkaej wydziaów
prawnych.

W Niemczech uniwersytet w Tubindze, jako pierwszy
.v roku 1818 zerwa z tradycja czterech fakultetów, stwarza-

;

i hic Reform der staatswissenschaftlichen Stwlien. Zweiter Teil,

handlugen des Vereins fiir Sozialpolitik in Kici. iojo. str.

) Dic Reform <l<r staatswissehshattlichen Studio.n l
?unfzig liui-

n im Ataftrage <!<•- V
r
ereiftTs fiir Sozialpolitik, herausgi-geben von D,r,

J. Jastrow. 1920. str. 373.
') [b. -tr.
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iac wydzia nauk politycznych. (Staatswissenschaften), obej-

mujcy kurs trzyletni.. Za przykadem Tubingi poszy Mo-
nachium, Frankfurt nad Menem i Kolonja. Na dziesiciu in-

nych uniwersytetach
1
) nauki polityczno-ekonomiczne wyka-

dane s na wydziaach filozoficznych. Na siedmiu uniwersy-

tetach
8
) studium nauk politycznych odbywa sic na w ydziaaci

prawnych, lecz tutaj korzystaj one z daleko idcej samodziel-

noci.
W Szwajcarii spotykamy podobny system jak w Niem-

czech. W Bazylei nauki ekonomiczne wykadane sa na wy-
dziale filozoficznem, w Zurychu, Bernie. Lausannie. Fryburgu
i Neufchatelu istniej specjalne sekcje polityczno-ekonomicz-
ne na fakultetach prawnych, w Genewie za wydzia ,,de>

sciences economigues et sociales".

W Anglji na prawie wszystkich uniwersytetach stwo-
rzone zostay odrbne wydziay ..ot Fconomies and Poitical
Science". Fakultety takie posiada Londyn, Glasgow, Manche-
ster, Oxford i Cambridge,

We Francji ekonoinja polityczna wywalczya sobie tai.

samo niezalene stanowisko. Na wydziaach prawnych ist-

nieje obok doktoratu prawniczego doktorat ekonomiczny ze
•alnym zakresem przedmiotów egzaminacyjnych. W
Zjednoczonych, w Norwegii, Danii. Szwecji i t. d.

tuty uniwersyteckie uznaj równie odrbny charakter nauk
polityczno-ekonomicznych.

Jedynym krajem, który przed wojna na tern polu prze-

starzaym hodowa zasadom, bya Austrja. Ju w roku 1906

fakultet prawny uniwersytetu niemieckiego w Pradze zwró-
ci! sie do ministerstwa owiaty w Wiedniu z projektem
stworzenia specjalnego doktoratu nauk politycznych (Staats-

\ ssenschaften). W roku 1916 uniwersytet w iedeski z podo-
\m wystpi wnioskiem. Starania te dopiero po wybuch

rewolucji odniosy skutek. Trzeba byo widocznie tak silnego
w sirzanienia. aby biurokracje austrjacka pobudzi do czynu.

Jedynie twórcy naszego systemu uniwersyteckiego wy-
kazali na tym polu wiksze poszanowanie tradycyj historycz-
nych. Rozporzdzenie Ministra Owiecenia z 16-go padzier-
nika 1920 r. przewiduje coprawda egzamin doktorski grup\
ekonomicznej, cay program studjów jednak pozostawia bez
zmiany. Kandydaci wszystkich piciu grup (historycznej, eko-

) Berlin, Bonn, Królewiec, Marburg, Erlangen, Giessen, Heidel-

Jena, Lipsk, Rostok,
') Wrocaw. Góttinga, Greifswakl, llalla. Kilonja, Munster, Mai; -
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nomicznej, politycznej, karnej i cywilistycznej) musza uzy-
ska dyplom magistra praw po przesuchaniu identycznego
dla wszystkich programu. Tak wic organizacja naszych wy-
dziaów prawnych jest dzi pewnego rodzaju curiosum-, które
odzwierciadla stan rzeczy, jaki w innych krajach naley do
przeszoci. Jedynie uniwersytet poznaski, który w chwili

tworzenia mia swobod ruchu i inicjatywy, móg zastosowa
bardziej nowoczesny system. Od pocztku swego istnienia

zaprowadzono tutaj podzia' wydziau prawa i nauk ekono-
miczno-politycznych na dwie sekcje: prawnicza i ekonomicz-
no-polityczn. Wolna Wszechnica Polska w Warszawie rów-
nie system -ten na Wydziale Nauk Politycznych i Spoecz-
nych zastosowaa.

Nie ulega wtpliwoci, e jest rzecz podan, aby
i inne uniwersytety poszy za przykadem Uniwersytetu po-
znaskiego i Wolnej Wszechnicy. Zachodzi jednak pytanie,
w jaki sposób najlepiej zorganizowa nauczanie nauk ekono-
miczno-politycznych czy stwarzajc specjalne wykady, czy
te drog bifurkacji wydziaów prawnych. Zdaje nam si, e
drugi system jest bardziej wskazany, ze wzgldu na istnienie

punktów stycznych midzy prawem a naukami ekonomiczno-
politycznemi. Przedewszytkiem prawnikowi potrzebna jest

znajomo ekonomji tak samo, jak ekonomista, bdcy
w praktycznej stycznoci z yciem gospodarczem, bez wy-
ksztacenia prawnego jest bezradnym.

Wobec istnienia takiego wspólnego gruntu byoby rzecz
podana, aby pierwszy lub te dwa pierwsze kursy studjów
byy wspólne dla prawników i ekonomistów. Specjalizacja
nastpiaby dopiero na dalszych semestrach. System taki ju
ze wzgldu na to byby najbardziej odpowiedni, e student,

zapoznawszy si z naukami prawnemi i ekonomicznemi w ci-
gu dwóch lat, dopiero wtedy mógby decydowa si co do
kierunku dalszych studjów

1

).

System taki jeszcze wymagaby zreformowania caego
planu wykadów obowizkowych na uniwersytetach pa-
stwowych, specjalnie na pierwszym roku. Prawo rzymskie
na 500 godzm rocznych wogóle zajmuje tutaj 160, historia pra-
wa za Zachodzie Europy 120, a historia prawa polskiego 180
godzin. Znajomo-tych przedmiotów w takim zakresie, przy-
najmniej dla niepraw nika, jest zbyt wielkim balastem. Dfa-

') W ten sposób zorganizowane s. studjn na Wydziale Nauk Po-
litycznych i Spoecznych Wotoej Wszechnicy. Rok I. stanowi tak zwane
Collegium Politicum obowizkowe dla wszystkich suchaczy. Na ( ' !

semestrze nastpuje podzia na dwie sekcje — prawna i* ekonomiczn.
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tego te wprowadzenie wspólnego kursu dla prawników i eko-

nomistów pocignoby za sob radykalna zmian caego do-

tychczasowego programu. Wtpi naley, czy wadze nasze

na taki radykalny krok bv sie zdecydoway 1

).

Wobec tego pozostaje jedynie podzia na sekcjej prawn
i ekonomiczn, poczynajc od pierwszego roku. System taki

istnieje w Poznaniu. Nie uwaamy rozwizania tego za ideal-

ne, zdaje nam si jednak, e chwilowo- jedynie reforma idca
za tym przykadem liczy moe na urzeczywistnienie.

Program sekcji ekonomiczno-politycznej obejmow a po-

winien nastpujce grupy przedmiotów:

1) przedmioty ekonomiczne jak ekonomja polityczna,

skarbowoc, statystyka, polityka handlowa i spoeczna, poli-

tyka rolna i t. d.;

2) przedmioty prawne:
a) prawo prywatne, cywilne, handlowe i t. d.;

b) prawo publiczne (nauka o pastwie.) prawo admini-

stracyjne, prawo narodów i t. d.;

3) przedmioty historyczno-geograficzne (historia gospo-
darcza, geografja gospodarcza i t. d.)

4) przedmioty filozofiezno-socjologiczne (Filozofia pra-

wa, socjologia i t. d.)
*

5) przedmioty ogólno-ksztacacc.

Pozatem w programie przedmioty praktyczne jak ste-

nografia, rachunkowo, i t. d. powinny by uwzgldnione.
Studenci przy egzaminach powinni wykaza conaimniei zna-

jomo dwóch obcych jzyków. Chodzi tu nie o umiejtno
wadania danym jzykiem, lecz o mono studjowania nau-
kowej literatury zagranicznej. Tak znajomo student moe
wykaza, tumaczc przedoone mu wypisy z dzie i dzie-

dziny nauk prawnych i spoecznych. Tego rodzaju wymaga-
nia stawiane s przy egzaminach na fakultecie ekonomicznym
Uniwersytetu londyskiego. Byoby podanem, aby i u nas
system ten zastosowano. Do samodzielnej i twórczej pracy
zdolny bowiem jest tylko ten, kto orientuje si w literaturze

zagranicznej.

Odpowiednio do si profesorskich i potrzeb naszego ycia
gospodarczego i politycznego na wyszych kursach monaby
wpowadzi pewn specjalizacj. Tak np. na uniwersytecie

]

) Kwestja stworzenia wydziau prawno-ekonomicznego ze wspól-

nemi kursami na pierwszych semestrach porusza profesor prawa na Uni-

werzytecie w Bonn E. Zittelmann. Die Vorbildung der \olkswirt und

Juristen. Schindlera Jahrbucher. 1921. 2-gi zeszyt.
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londyskim studenci na wyszych kursach wydziau ekono--
micznego mog wybiera przedmioty egzaminacyjne z nast-
pujcych grup:

Grupa A. Bankowo i finanse.

Grupa B. i C. Handel.
Grupa D. Przemys.
Grupa E. Transport. (Grupa ogólna).

Grupa J\ egluga.
Grupa G. Transport ldowy. (Kolejnictwo).

W Ecole des sciences politiques w Paryu istnieje rów-
nie szereg sekcyj. U nas stworzenie takiej specjalizacji by-
oby równie bardzo podane.

Tak wi'c otwieraj si przed nami na polu organizacji

wyszego wyksztacenia ekonomiczno-spoecznego bardzo
szerokie perspektywy. Na drog postpu wkroczymy jednak
dopiero, gdy zerwiemy zupenie z nasz przestarza organi-

zacj wydziaów7 prawnych. Dopóki to nie nastpi, nigdy uni-

wersytety nasze odpowiednio wykwalifikowanych urzdni-
ków administracyjnych nie bd mogy przygotowa.

W artykule tym, poruszajc wycznie teorie w \ kszta-
cenia urzdników pastwowych, nie zapomnielimy o tern. e
uniwersytety nie maj li tylko praktycznych zada. Powinny
one by orodkami nauki, gdzie czerpi wiedze przyszli samo-
dzielni badacze na tym polu. Zagadnienia tego nie roztrzsamy
tutaj, poniewa zdaje nam si. e przy odpowiednio zorgani-

zowanych studiach, bibljotekach i t. d. stwarzamy teren, który

sprzyja rozwojowi nauki. Pozatem potrzebna jest tylko jedna

rzecz — silne indywidualnoci wród profesorów i suchaczy.
To jednak niezalene jest od takiego lub innego planu wy-
kadów.



II. Przegld pimiennictwa.

A. Dzia prawniczy.

1. Encyklopedia i filozofia prawa.

Dobrzysk a-R y b i c k a Dr. Docent Uniwersytetu Pozna-
skiego, Chwila obecna, Próba analizy psychologiczno-etycz-

nej. Pozna, 1922, Ksigarnia w. Wojciecha, str. 65.

Jest to pierwsza cz pracy obszerniejszej przygotowywanej
przez autork na temat ,.Wadza nad sob a moc narodu" studja

hodogetyczne.

Studium obecne jest prób stwierdzenia staych cech psy-

chicznych ustrojów indywidualnych na podstawie zjawisk wiado-
moci powszechnej. Autorka wychodzi z zaoenia, i wiadomo
powszechna i indywidualna to zjawisko jakociowo jedno, e
rónice su tylko i 1 o c i o w e, e wiadomo powszechna za-

sadniczo tworzy wyraz tych wszystkich stanów psychicznych,

myli, uczu,' zamierze, które w jednostce maja charakter ogólny,

s wspólne wikszej iloci indywiduów, stanowi jednostajn, za-

sadniczemi podobiestwami natury ludzkiej uwarunkowan reakcj
na jakie zewntrzne podniety lub te s wynikiem stopnia roz-

woju, wypadkow czynników fizycznych i psychicznych danego
okresu ycia.

Chwil obecn uwaa autorka za odpowiedni dla prób ana-

lizy z tego wzgldu, e panuje nad ni jeden przeomowej donio-

soci fakt, który wyzwala cay szereg myli, uczu i poczyna
do jednostajnych, aby mona mówi o mylach, uczuciach, po-
czynaniach do pewnego stopnia ogólnych. Faktem tym jest pow-
stanie niepodlegej Polski, z czem wi si w ognisku wiado-
moci wikszoci spoeczestwa wyobraenia i pojcia ojczyzny,

kraju, pastwa, narodu, narodowoci.
Autorka omawia kolejno cay szereg wspóczesnych zjawisk

i problemów, a wic utylitaryzm i hedonizm doby obecnej, skad-
niki duchowe pojcia ojczyzny, zagadnienie dzielnicowoci, kryty-
cyzm w stosunku do wszystkich przejawów naszego ycia, myle-
nie objektywne i mylenie emocjonalne w naszej wiadomoci na-

rodowej, zagadnienie stronniczoci, nieuczciwo publiczn. Do-
chodzi do wniosku, i naley bada psychiczne skadniki naszej
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natury, e w nich spoczywa punkt cikoci naszych przyszych
powodze i niepowodze. Samowychowanie na podstawie wgl-
dów w nasza natur, oto bezporedni obowizek narodowy ka-
dego, który ma szczcie przeywa odrodzenie si Polski.

Prac charakteryzuje znaczna samodzielno mylenia i bar-

dzo subtelna jakkolwiek moe troch rozproszona analiza zjawisk
wspóczesnych. Brakuje jeszcze syntezy ogólniejszej, któr zape-
wne spotkamy w czciach nastpnych. Obecna ksika ju daje

wiele do mylenia i zasuguje na jaknajszersze rozpowszechnienie.

A. P.

Znamierowski Czesaw, Psychologistyczna teorja prawa.
Analiza krytyczna, Warszawa, 1922, str. 78 (Odbitka z „Prze-
gldu filozoficznego" zeszyt I, rok 1922).

Po krótkich uwagach wstpnych autor przedstawia tezy

psychologizmu spoecznego, nastpnie omawia teorj zjawisk psy-

chicznych Petrayckiego, emocje etyczne w teorji Petrayckiego.
teorj normy prawnej Petrayckiego, teorj normy Hod v. Fer-
necka, teorj normy Bierlinga, kategorj rzeczy w ontologji spo-

ecznej, kategorj rzeczy u autorów wspóczesnych, stosunek
spoeczny i prawny, prawo i obowizek, wasno, podmiot
prawny.

Analiza kwestyj powyszych doprowadza autora do wnio-
sku, e psychologizm z natury swych zaoe podstawowych nie

jest zdolny do poprawnego rozwizania najwaniejszych zagad-
nie ontologji spoecznej. Psychologizm jest przejawem rozpow-
szechnionej w nauce i w pewnych granicach metodologicznie upra-

wnionej tendencji monistycznej, która zniwelowa pragnie wszelka
rónorodno bytu i do jednej kategorji sprowadzi. Lecz wanie
ta tendencja zatrzyma si musi u progu nauk spoecznych, dzie-

dzina rzeczywistoci bowiem, któr te nauki badaj, nie jest ; pc

wnoci jednorodna. Jest to dziedzina specyficznych ukadów, ca-

oci organicznych, w których wprawdzie dyspozycje i przeycia
psychiczne bardzo wan graj rol, które jednak bez reszty do

spraw psychicznych sprowadzi si nie dadz. Teorja psychologi-

styczna nie moe adekwatnie uj zagadnie prawa i caoci ogar-

n. Zamiast zatrzyma si i poprzesta na rozwaaniu zagadnie
psychologicznych ycia prawnego, których traktowanie psycholo-
giczne uprawnione byoby i owocne, psychologizm w tej dziedzi-

nie poprzestaje na atwych ogólnikach, a uwag sw skupia na in-

nych zagadnieniach, zbaczajc na manowce sprzecznoci lub te
zgoa zagadnienia przemilcza.

Przewan cz ksiki (przedstawionej w Uniwersytecie
Poznaskim jako pracy doktorskiej) zajmuje analiza krytyczna
teorji prof. Petrayckiego. Jest to cz ksiki najbardziej inte-
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resujca i najstaranniej opracowana. Ze wzgldu na znaczenie

teorji prof. Petrayckiego na terenie polskim naukowe rozpatrze-

nie tej teorji ze stanowiska nie tylko prawniczego, ale równie
logicznego i psychologicznego zasuguje na uwag i wypenia luk
niewtpliw, nawet abstrahujc od trafnoci wniosków poszczegól-

nych.

Inne teorje psychologiczne s traktowane przez autora mniej

starannie, niektóre — zanadto powierzchownie.. Odnosi si to prze-

dewszystkiem do teorji pastwowej Jellinka, która zostaa przed-

stawiona jako konstrukcja niedojrzaa i fikcyjna. Autor nie zda-

wa sobie sprawy ze znaczenia i wpywu Jellinka na wspóczesn
nauk prawa pastwowego, nie stara si zrozumie i wnikn
w tre jego wywodów, ograniczajc si do logicznego zestawiania

poszczególnych zda, oderwanych od caoksztatu pogldów Jel-

linka.

Natomiast wielk zalet pracy Dra Znamierowskiego stanowi
denie do cisoci oraz znaczna samodzielno mylenia, ten-

dencja do ujmowania zagadnie omawianych w sposób odmienny
od pogldów tradycyjnych. Jest to zaleta w dziedzinie filozofii

prawa szczególnie cenna, Autor posiada niewtpliwy talent filozo-

ficzny i mona go tylko zachci do dalszej pracy w tym kierunku.

A. P.

Kozowski W. M., Ku ródom demokracji, teorje polityczne

Rousseau'a, Pozna, 1922, Ksig. Górskiego str. 31.

Ksieczka powysza zostaa napisana z okazji drugiego wy-
dania pracy Prof. Peretiatkowicza o „Filozofii spoecznej" J. J.

Rousseau'a. Analizie tej ostatniej pracy powicona jest znaczna
cz ksieczki, przyczem autor wypowiada cay szereg wa-
snych pogldów, wiadczcych o gruntownej znajomoci oraz

o kulcie dla doktryny Rousseau'a. R.

Stawski Joseph, Le principe de la majorite, Etude sur la for-

mation de la volonte collectire dans le domaine politique,

Gedani, MCMXX, str. 147.

Ksieczka dzieli si na cz historyczn i cz dogma-
tyczn. W czci historycznej autor rozpatruje wiat staroytny,
w szczególnoci Grecj i Rzym, dalej wiat redniowieczny, oraz
czasy nowsze. Zajmuje si nie tylko faktycznym stanem rzeczy
i faktycznem stosowaniem zasady wikszoci, ale równie ró-
nemi teorjami w tej dziedzinie w rónych okresach historycznych.

W czci dogmatycznej autor stara si umotywowa zasad
wikszoci w yciu politycznem. Rozpatrujc ludzi jako byty po-
dobne w swej istocie, róne za jako indywidualnoci i komórki
spoeczne, dochodzi autor do idei równoci formalnej ludzi.

Analizujc ycie bytów zbiorowych obdarzonych wol autono-

32*



484 II. Przegld pimiennictwa

miezn stwierdza autor konieczno autorytetu spoecznego. Na
powyszych dwóch ideach /opiera si zasada wikszoci. W myl
zasady równoci autorytet jednoci zbiorowej moe by przypi-

sany tylko woli wikszoci czonków. Na takiej podstawie zasada
wikszoci powstaje przed nami jako wielka spryna organizacji

spoecznej. Czyni ona zado demokratycznej idei równoci, za-

chowuje maximuim wolnoci. Wymagajc powicenia jednostek

na rzecz ogóu, czyni ludzi wiadomymi ich roli spoecznej, siy
ich zrzeszenia. Jeeli waciwym jej jest element przymusu, jest on
niezbdnym odpowiednikiem jej wadzy organizacyjnej. Reprezen-
tuje ona rozwizanie pozytywne niezbdne o tyle, i godzi ko-
nieczno spoeczn ze sprawiedliwoci.

Jednake autor uwaa za konieczne ograniczenie zasady
wikszoci w pewnych dziedzinach, w szczególnoci w dziedzinie

wolnoci indywidualnej oraz wolnoci religijnej i narodowej pe-

wnych mniejszoci. A. P.

Abraham Wadysaw, Dante jako polityk i publicysta, Pozna 1921,

Fiszer i Majewski, str. 28.

Cieszkowski August, Ojcze nasz, Wydanie nowe zupene, Tom I.

Wstp poprzedzony traktatem: O drogach ducha, z przedmow
Adama ótowskiego, Pozna, 1922, Fiszer Majewski, str. 224.

Koperska A. Dr. Zasady polityki chrzecijaskiej, Pozna, 1921.

Ksg. w. Wojciecha, str. 137.

Peretiatkowicz Prof., Zarys encyklopedji prawa, 1922, str. 80.

Szerer Mieczysaw, Idea narodowoci w socjologji i polityce, Kraków
1 '122, str. 138.

Carrede Malberg, Contribution a la theorie generale de V Ftat,

Tome II, Paris 1921, Sirey, str. 837, fr. 50.

Franzoni Francois, La pensee de Machiavel, Paris, 192 1. fr. 12.

Gennep Arnold. Traite comparatif des Nationalites, Tome 1: Fes

Flements exterieurs de la Nationalite, Paris, 1921 str. 228, fr. 8.

Grondtn. Fes doctrines politiques de Locke et les origkies de la

declaration des droits cle 1' homme (These), Bordeaux, 1920.

II ob be s Thomas, Leviathan. Tome premier: De 1'homme, traduction

francaise par R. Anthony, Paris, 1921, Giard, fr. 25.

Smyrniadis. Fes doctrines de Jiobbcs, Locke et Kant sur le droit

de V insurrection (These), Paris, 1922.

A s to n W. B. The elements of the duties and rights of citizenship, 4 ed.

1921, str. iii.

Balfour Arthur. Essays speculative and political, London, 1921,

str. 241.

I! a 1 f o u r Arthur. A defence of philosophic doubt, beiftig an essay 011

the foundations of belief, London, 1921, str. 355.

Clyde Lord. The Profession of the Law, tnaugural adress deliyered

to tlie Edinburgh Juridical Society, London, 1021.

Dunning William Archibald. A history of political theorics, From Rous-
seau to Spencer, London, 1921, str. 21.

Figgig John Neyille, The political a&pects of St.-Augustii»e's City of

God, London, 1921, Bh. 132.
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Hadley Arthur. The mora basis of democracy, New-Heven 1921, str.

206.

Heath Arthur George. The mora and social significnce ot the on-
ception of personality, Oxford, 1921. str. 159.

Hobliousc L. T., The elements of social justice, London, 1921, str. 208.

iowe Frederic C. Reyolution aind Democracy, London, 1921, str. 238.

K e s t c r Paul, Conservative democracy, New-York 1921, str. 82.

L a s k L Harold, The fouodations of sovereignty and other essays, Lon-
don, 1921, str. 317.

Lamprccht Sterling, The mora and political philosopliy of John
Loeke, New-York, 1921, str. i()8.

Ludovici Anthony M., The false assumptions of democracy, 1921,

str. 222.

Lord A. R.. The principlcs of politics. A introdution to the Study of

the evolution of political ideas, Oxford, 1921, sli. 8.

Mac Swiney Terence, Principles of freedom, Dublin, 1921, str. 244.

M ontniorency J., Tlie natural history of law, 1920, str. 30.

Pound Roscoe, The spirit of the common law, [921,

Rhys Ernest, The growth of political liberty, ioji. str. 331.

Rowntree Maurice, Social freedom, A study in the application of the

ethics of Jesus to modern social and industrial problems, London,
1921, str. 172.

Snów Alphons, The american philosopliy of government, New-York,
1921.

Storey Moorfie-ld, Problems of to-day, Boston, 1020. str. 258.

Wbite E AL, The philosophy of citizenship, Au introdution to civics

for adults, London, 1921, str. 110.

Wigmore John Henry. Problems of law, its past, present, and futur,

New York. 1920, str. 136.

W ob d James, Democracy and the will to power, New York, 1021, str.

245.

Ciampolini C, 11 valore morale del diritto. Matera, 1920.

C i a 1 1 i <n i Alighiero. Lo stato e i suoi fini social, 1921.

G rop al i Alessandro, Instituzioni di scienza generale del diritto, Ber-
gamo, iQ2i, str. 283.

Mercanti P., Pilosofia e scienza nel diritto penale, Roma, 1920.

Maggiore Ci., Filosofia del diritto, Palermo, 1921.

P aranti P., Jurisprudentia, Contributo a una nova teoria del diritto,

Pontasiere\, 1020, str. 136.

R e n s i G., La filosofia deli' autorka, Palermo, 1920.

R a v a A., Introdu/ione alla filosofia del diritto, Roma, 1919, str. 44.

Yanni L., Lczioni di filosofia del diritto, 4 cd., Bologna, 1921, str. 397-

V e c C h i o Giorgio, Sui principi genera i del diritto, Prolusioe al Corso
di filosofia del diritto, Modena, 192 1, str. 62.

Breuer J., Der Rechtsbegriff auf Grtindlagc der Stanimlerseben Sozial-

philosopie, Berlin, 1921, Reuthcr, mar. 3,60.

Fischer Otto Prof. Dr., Einfiihrung in die Wissenschaft vom Recht
msd Staat, Munchen, 1020, str. 249.

F u c h s Wilhelm, Logische Studien im Gebietc der Jurisprudenz, Heft I

:

Die Arten der Rechtssatze. Unendlichkeitsprobleme im Recht,
Hannover, 1920, str. 80.

<j o m p e r z M., Die Idee der iiberstaatlichen Rechtsordnung, nach iliren

philosophischen Yoraussetzungen kritisch untersucht, \\'ien, 1920,

str. 123.
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II uber E., Recht iJmd Rechtsyerwirklichting, Probleme der Gesetzgebung
und der Rechtsphilosophie, Basel, 1921, str. 463, mar. 25.

Jhering Rud., Die Jurisprudenz des taglichen Lebens, 14 Autl., bearb.

v. P. Oertmann, Jena,' 1921, Fischer.

Ka uf mann Erich, Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie, Tii-

bingen, 1921, Mohr.
K c 1 s e n Hans, Vom Wesen imd Werte der Demokratie. Tiibingen,

1020, Mohr, mar. 3.

Kelsen Hans, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff,

kritische Untersuchung des Vcrhltnisses von Staat und Recht,
Tiibingen, 1922. Mohr, mar. 66.

Laserson Max, Recht, Rechtsseitigkeit und Geradheit. Berlin, tg22,

mar. 9.

Oppenheimer Framz, Die psychologischen Wurzeln von Sittlich-

keit und Recht, Jena, 1921, Fischer, mar. 3.50.

Radbruch Gustav Prof. Dr. Uebcr Religionsphilosophie des Rechts,

1920, str. 25 (Kant-Gesellschaft).

Ru melin Max Prof. Dr., Die Billigkeit im Recht (Redo), Tiibingen.

1921, Mohr, str. 82.

S a u e r Wilhelm Prof. Dr., Grundlagen des Strafrechts nebst Umriss
einer Rechts- und Sozialphilosophie, Berlin, 1921. str. 685.

Sternberg Theodor Dr., Einfuhrung in die Rechtswissenschaft, 1 Teil:

Methoden- und Quellenlchre, Neudruck der 2 neugestalteten Anf-
lage, Samml., Goschen, 1920, str. 190.

2. Prawo karne.

Makowski Wacaw Prof. Kodeks karny obowizujcy
tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. za-

boru rosyjskiego. Tom I. Cz ogólna str. 227. Tom II.Cz II — XIX k. k. str. 429. Warszawa 1921. Instytut wy-
dawniczy „Biblioteka Polska". Data przedmowy: kwiecie
1921.

W pierwszych chwilach po powstaniu naszej pastwowoci
mogo si zdawa, e bliskiem jest stworzenie naszego wasnego
ustawodawstwa, jednolitego dla wszystkich ziem polskich, a za-

razem usunicie dzielnicowych ustawodawstw, narzuconych przez

pastwa zaborcze. Pogld ten okaza si zudzeniem, wynikaja-
cem ze wspólnego caemu spoeczestwu pragnienia, aby odzys-
kanie politycznej samodzielnoci jak najrychlej uzupeni i ukoro-
nowa samodzielnoci porzdku prawnego. Zudzenie opierao
si na niedocenieniu trudnoci zwizanych z pracami ustawodaw-
czemi wgóle oraz na przeoczeniu faktu, e trudnoci musza si
ujawni w szczególnie jaskrawy sposób u nas na progu naszego
pastwowego bytu ze wzgldu na cechy charakterystyczne na-

szego ustroju prawnego. Terytorialna mozajkowo dzielnicowa

pod wzgldem ustawodawczym, odmienna niejednokrotnie w po-

szczególnych dzielnicach terminologio prawnicza, rónice w spo-

sobie zawodowego wyszkolenia prawników w jednej dzielnicy

W stosunku do drugiej lub trzeciej — oto szereg okolicznoci, które
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iu same przez si musza, dzieo jednolitej kodyfikacji znacznie

utrudni. Do tych trudnoci, które monaby nazwa zewntrz-
nemi, bo sa odbiciom minionych form bytu politycznego, naley
doda inne. które monaby okreli jako wewntrzne trudnoci

techniki kodyfikacyjnej czasów obecnych. Nauka idzie naprzód

"krokami olbrzyma, wida zmierzch jednych boyszcz, a urodziny

drugich, podstawowe pojcia przeszoci bd. jutro moe jedynie

objawami szczatkowemi. a za tym rozmachem naukowej myli
zda ustawodawstwo nie bez trudnoci i krokiem powolnym. e
nie zdoa dotrzyma kroku zdobyczom nauki, wynika ze zbioro-

woci cia ustawodawczych, z rozbienoci pogldów, bdcej na-

stpstwem zbiorowoci, oraz z pewnej rezerwy i ostronoci wobec
silniejszych ruchów ewolucyjnych. Dlatego trudne jest stanowisko

Komisji Kodyfikacyjnej, bo musi ona równoczenie stwarza rzeczy

nowe. decydowa, do jakich form myli prawniczej prace swoja

nawiza, czy przekroczy naraz caa przestrze ewolucji, prze-

byta ju przez nauk, czy moe zatrzyma si na razie w po-

owie drogi, a odbycie jej dalszej czci odoy do chwili póniej-

szej, gdy przekonanie spoeczne uzgodni si z charakterem nowych
instytucyj — a nadto musi Kom. Kodyf. stara si wyczu i stwier-

dzi, o ile jej poczynania odpowiadaj pogldom ciaa ustawodaw-
czego i spoeczestwa, aby nie tworzy ustaw obcych psychologii

zbiorowej. l<zecz jasna, e praca kodyfikacyjna w takich warun-
kach podjta wymaga wielu lat. zanim stworzy monumentom aere

perettnius.

Wobec tego jest wykluczonem, aby unifikacja na polu ustawo-
dawczem moga rycho nastpi, a wskutek tego jest naglca po-

trzeba, naukowe opracowanie ustawodawstwa w poszczególnych
dzielnicach, które bdzie obowizywao niezawodnie przez pewna
dusza liczb lat, a nastrcza znaczne trudnoci w objciu jego

caoci i stosowaniu, gdy skada si (w kadej dzielnicy) z gów-
nego zrbu bdcego ustawa pastwa zaborczego i z licznych

(zmieniajcych lub uzupeniajcych ustaw zaborcza) ustaw Pa-
stwa Polskiego, a brak dotychczas naogó wyda, któreby te

zmiany wzgldnie uzupenienia do ostatniej chwili uwzgldniay
w tekcie i tumaczyy ich istotne znaczenie i konsekwencje.

Szczególnie doniose znaczenie ma takie opracowanie co do
obowizujcego w b. zaborze rosyjskim kodeksu karnego z r. 1903,

który w chwili recepcji na ziemiach polskich nie by jeszcze ni-

gdzie w caoci stosowany, i dlatego stosowanie go nie moe si
opiera (odmiennie jak w innych dzielnicach) na wyjaniajcem
orzecznictwie sadów pastwa zaborczego ani na teoretycznych
opracowaniach, bo i tych ostatnich (poza komentarzem Tagancewa,
stworzonym dla rdzennie rosyjskich poj i stosunków) brak
.zupeny. W polskiej literaturze naukowej pojawio si dotychczas
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jedynie systematyczne opracowanie tego kodeksu przez prof. E. St ..

Rappaporta jako zestawienie jego wykadów na Wolnej Wszech-
nicy Polskiej, które osigno cel zamierzony przez autora tj. dao
zwizy przegld kodeksu z uwzgldnieniem orzecznictwa, lecz

zgóry nie zdao do tego, aby wyj poza ramy krótkiego za-

rysu, poytecznego dla studentów i praktyków prawa.

Obecnie wyszy z druku (w odstpie kilkumiesicznym) dwa
tomy wydawnictwa, zakrojonego na szerok miar, które daje we
formie komentarza naukowe, wyczerpujce opracowanie ustawo-
dawstwa karnego materjalnego, obowizujcego w b. zaborze ro-

syjskim — na razie co do czci ogólnej oraz co do czci II—XIX
k. k. Ostatni' tom (III) jest w druku. Autorem jest Prof. Makowski.

Zuytkowanie materjau jest wszechstronne. Obok tekstu

ustawy rosyjskiej, której dotychczasowe tumaczenia poddaje au-

tor rewizji (np. str. 145), przytacza Prof. M. motywy ustawodaw-
cze, ustawy polskie, zmieniajce lub uzupeniajce K. K. R.

1

) oraz

orzecznictwo Sdu Najwyszego, wreszcie objanieniami do po-

szczególnych postanowie czci ogólnej obejmuje cao teore-

tycznego opracowania materjau, nawizujc przytem do prac Kom.
Kod. i do uchwa przez ni ju powzitych; przytaczajc ustawy
polskie, zwraca uwag na rozwaania, które uzasadniay zmian
lub uzupenienie ustawy rosyjskiej, oraz na oznaczenie momentu,
od którego zaczyna si moc obowizujca ustawy.

Bezporednio pio przytoczeniu tekstu K. K. R. podaje analo-

giczne postanowienia ustaw karnych, obowizujcych w dwóch
innych dzielnicach.

Poszczególne ustpy ksiki powoduj nastpujce uwagi,
które nie zamierzaj bynajmniej obnia istotnej wartoci dziea
w caoci, lecz jedynie zwróci uwag na pewne usterki, które

mona zreszt tumaczy trudnociami pracy w obecnych warun-
kach, gdy w kadej dzielnicy jest ustawodawstwo pozytywne wi-
zank dawnych (zaborczych) i nowych (polskich) ustaw, a dopiero
ich splot daje obecn norm prawa.

Przytaczajc ustaw, obowizujc w b. zaborze pruskim,
nie uwzgldnia autor (w tamie I. na str. 65 w § 1 K. K. N. oraz na
str. 205. i 206. w §§ 28 i 29 K. K. N.) zmian dokonanych ustawa
z 18/3. 1921. Nr. 31. Dz. Ust., za przytaczajc ustaw, obowizu-
jc w b. zaborze austrj. (w tomie I. na str. 223. w S 532 K. K. O.
nie uwzgldnia dwukrotnych zmian, dokonanych po raz pierwszy
ustaw z 16/3. 1920. Nr. 26. Dz. Ust., za po raz drugi ustaw
z 25/2. 1921. Nr. 23. Dz. Ust.

') Take materjalne postanowienia ust. w 25/2 1921 Dz. U. Nr. ,50

p. 169.



A. Dzia prawniczy 489

Usterki te mogyby wprowadzi w bd co do kwalifikacji

wystpku wzgldnie wykroczenia w Wielkopolsce i na Pomorzu*
za co do okresu przedawnienia ledztwa w Maopolsce.

Twierdzenie autora (w tomie I. na str. 40), e K. K. N. i K. K. A-
obowizuj bez przepisów pYzechodnich, zatem konieczne zmiany
(wynikajce ze zmienionych stosunków polit. i organizacyjnych) na-

ley wprowadza drog wykadni, mona przyj z tern ogranicze-

niem, e w b. zaborze pruskim opiera si wprowadzenie takich

zmian na rozporzdzeniu Ministra tej dzielnicy, wydanem w usta-

wowym zakresie dziaania, (art. 1. rozp. Ministra, b. dzielnicy pru-

skiej z 15/12. 1919. o organizacji sdownictwa karnego. Tyg..

Urzd. Nr. 70. poz. 185).

W tomie II. nie odpowiadaj sankcje karne N. K. K. groce
grzywn, obecnemu stanowi ustawodawstwa (wskutek nieuwzgl-
dnienia ust. z 18/3. 1921. Nr. 31 Dz. Ust.) W szczególnoci: str. 124.

(§§ 130. 131. 110), str. 125 (S 111), str. 141 ($ 103. a), str. 152

(§ 113), str. 158 (§ 136), str. 162 (§ 114), str. 167 (§ ,m). str. 176-

(§ 132), str. 184 (§§ 134. 135), str. 228 <S 257). str. 240 (S 121), str.

313 (§§ 292. 293), str. 338 (§ 183) oraz str. 340 (§§ 184. 184a 184b.)..

Uwagi autora na str. 200 tomu II., dotyczce badania „miesz-

kaców okolicznych", naleaoby uzupeni wzmiank, e art. 66-

ust. z 25/2. 1921. (Dz. Ust. Nr. 30. poz. 169) uchyli odnone prze-

pisy R. U. P. K.

Co do zestawienia analogicznych postanowie ustawodawstw
dzielnicowych nasuwa si uwaga, e przy art. 417 R. K. K. nalea-
oby przytoczy §§ 96. 97. A. K. K-, za przy art. 418 R. K. K. § 502
A. K. K. (str. 421. tom II.)

Zasadnie mona spodziewa si, e wydanie caoci pod-
jtego dziea bdzie rzeteln zasug prof. M. i wytknite powyej
usterki znikn zapewne w wydaniach nastpnych.

Falken-Plachecki, Direktor des Arbeits- und Landarmen-
hauses in Schweidnitz. Das Arbeitshaus und seine Zukunft.
Czasopismo Liszfa. Tom. 41. Zeszyt 8. str. 724—754.

Rozprawa ta dzieli si na d,wte czci, z których pierwsza,
zajmuje si pytaniem, czy domy pracy w ich dotychczasowej or-
ganizacji speniy swe zadanie, za druga powicona jest omówie-
niu kwestji, jakie zadania przypadn domom pracy w Niemczech
jako rozszerzenie ich zakresu dziaania w zwizku z projektowa-
nemi zmianami obecnego ustawodawstwa. Dla nas wicej intere-

sujc jest cz pierwsza, oparta na zuytkowaniu bezporednio'
obserwowanego materjau i na refleksjach zawodowca i dotyka-
jca ogólnych stron problemu domu pracy, za znaczenie czci
drugiej ogranicza si do przedstawienia konsekwencyj wynikaj-
cych dla ustroju domów pracy z tej lub innej zmiany ustawodaw-
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stwa niemieckiego, zatem nie wychodzi poza ramy ustawodaw-
stwa pozytywnego dla pewnego terytorium pastwowego. Z kart

pierwszej czci wieje pesymizm. Autor przytacza opinje dyrektora

domu pracy Jarockiego, radcy ministerialnego Engelberga i pru-

skiego ministra spraw wewntrznych, (do którego dziau nale
domy pracy), a wszystkie te opinje zgodne s z tein, e wyniki

poprawcze i wychowawcze, jakie daje zatrzymanie w domu pracy,

s niewielkie, gdjy ludzki materja, ulegajcy zatrzymaniu, jest

wpywom dodatnim mao dostpny. Przyczyn, e tak jest, naley
szuka w caym szeregu okolicznoci: obok waciwoci psychicz-

nych, jak zupeny lub czciowy brak wyrobienia ppj moral-

nych i etycznych, mog tutaj zaway pewne waciwoci fi-

zyczne, jak uomno lub stay stan niedomagania, które uniemo-

liwiaj lub utrudniaj zajcie prac osoby zatrzymanej i zabez-

pieczenie jej w przyszoci uczci)wego zarobku, nadto przecitny
wiek mczyzny umieszczonego po raz pierwszy w domu pracy
wynosi wicej ni 40 lat, a w tym wieku wraliwo na wpywy
zewntrzne jest ju stpiona, wreszcie dziaaj trudnoci indywi-

dualnego oddziaywania na kad jednostk zosobna wobec ró-
norodnoci materjau ludzkiego, wynikajcej ju z tego> e wiek
osób zatrzymanych waha si od pierwszej modoci do pónej
staroci. Rysy charakterystyczne obecnej organizacji, na które

trzeba zwróci uwag, s nastpujce: nieima jednolitego typu or-

ganizacji, lecz przeciwnie wystpuj w tym kierunku rónice mi-
dzy poszczególnemi domami pracy, a rónice te dotycz midzy
innemi dozoru nad osobami zatrzymanemi; podczas gdy w jednych

zakadach wykluczone jest zatrudnienie bez równoczesnego do-

zoru wykonywanego przez funkcjonariusza zakadu, uywaj
osoby zatrzymane w innych zakadach znacznie wikszej swo-
body, przebywaj tygodniami lub miesicami poza zakadem u pra-

codawcy, gdzie jedynie odzie zakadowa i dokonywana co pe-

wien czas kontrola przez urzdnika zakadu przypomina im ogra-

niczenie wolnoci, albo te zakad posya je na caodzienne zajcie

do pracodawcy bez dozoru jedynie z pewnemi dokumentami (kar-

tami roboczemi), na których pracodawca potwierdza wykonanie
robót u niego. Bardzo trudny problem wyszukania dla osób za-

trzymanych w domu pracy taki-ego zajcia, aby unikn zarzutu

tworzenia konkurencji dla tej lub innej kategorji wolnych praco-

wników, rozwizano w ten sposób, e w domach pracy wykonuje
si roboty dla pastwa i organizacyj samorzdowych (fabrykacja

mebli, utrzymywanie porzdku w lokalu), oraz porucza si wszyst-

kie funkcje wewntrzne w zakadzie osobom w nim zatrzymanym
tak, e taka osoba jest ministrantem w katolickim kociele zaka-
dowym albo kucharzem, piekarzem, zamiataczem albo wreszcie pie-

lgniarzem lub grabarzem. Autor zwraca uwag na konieczno in-
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'dywidualnego oddziaywania, na grupowanie wedug stopnia ze-

psucia wzgldnie zdolnoci poprawy i na usunicie elementów nie-

zdolnych fizycznie do pracy normalnej tj. rednio cikiej; dotd
wystarcza zdolno do lekkiej pracy domowej, polnej lub ogro-
dowej, a takie niskie okrelenie wymaganej kwalifikacji fizycznej

utrudnia poprawcze oddziaywanie przez prac, (bo nie mona wy-
robi zamiowania do pracy w czowieku uywanym jedynie do
skrobania ziemniaków lub skubania pierza i nie mona zapewni
czowiekowi w ten sposób zajtemu otrzymania uczciwego i do-
statecznego zarobku po opuszczeniu zakadu), i wprowadza do
domów pracy inwalidów, epileptyków i starców.

B a n a s z a k Ant., adwokat i notarjusz. Wykady z prawa kar-

nego i kryminalistyki dla funkcjonarjuszów Policji Pastwo-
wej. Pozna, 1921, str. 125.

Temu podrcznikowi naley powici wicej uwagi. Znacze-
nie jego jest dwojakie: z jednej strony uprzystpnia on funkcjonar-
iuszom Policji Pastwowej znajomo zasad prawa karnego ma-
terjalnekro, a czciowo i procesowego (str. 9. i nast.), kadc na-
cisk na istotnie wane postanowienia, odgradzajc je od postano-
wie drugorzdnego znaczenia i rozwizujc w ten sposób szcz-
liwie moment pedagogiczny, za z drugiej strony uwalnia organy
pastwowe (przynajmniej we wypadkach mniej skomplikowanych)
od potrzeby korzystania z literatury niemieckiej, zwaszcza w za-
kresie kryminalistyki z dziea Hansa Grossa lub krótkich podrcz-
ników Hóplera lub Hellwiga, co oczywicie popiera rozwój pol-

skiego wyrazownictwa zawodowego. Ksika jest powtórzeniem
wykadów, wygoszonych przez autora dla funkcjonariuszy Po-
licji Pastwowej i zachowuje wiernie form ywego sowa; wy-
padki waniejsze ilustrowane s przykadami,, z których autor
wysnuwa praktyczne wskazania. Punkty, co do których monaby
mie pewne zastrzeenia co do pogldów wyraonych przez au-
tora i dróg przeze obranych, s nastpujce:

Autor odstpuje od terminologii ujytej w drugiem wydaniu
tumaczenia niem. kodeksu karnego (wydawnictwo Departamentu
Sprawiedl. Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, przekad Prezesa
Senatu Kauniackiego). uywa w szczególnoci sów: „czyn roz-
mylny" zamiast ..czyn umylny" (str. 43 i 52), „czyn nieuwany"
zamiast ..czyn popeniony z niedbalstwa" (str. 52. 53. 54), „roz-
waga" zamiast „zastanowienie" (str. 49), „uszkodzenie ciaa" za-
miast ..uraz cielesny" (str. 43. 46). W tym punkcie mam zastrze-
enia dwojakiej natury. Naprzód to, e Ministerstwo b. dzielnicy
pruskiej polecio sdom i prokuratorom uywanie terminologii
ustalonej we wydaniu Kauniackiego, a wobec tego stosowanie
odmiennej terminologji! w podrczniku przeznaczonym dla wadz
bezpieczestwa atwo moe doprowadzi do pomieszania poj
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prawnych. Jest to wzgld utylitarny. Drugi wzgld jest natury me-
rytorycznej, mianowicie dotyczy trafnoci wyrae przez autora

proponowanych. Jest faktem nie dajcym si zaprzeczy, e rzdy
pastw zaborczych albo wprost nie dozwoliy si rozwin pol-

skiemu jzykowi w zakresie wyrae odnoszcych si do urzdo-
wania (w Niemczech i w Rosji), albo te polski jzyk w tym za-

kresie skaziy, wtaczajc go we formy i skadni obcego jzyka
(w Austrji). Dlatego obecnie tworzc swobodnie polski jzyk urz-
dowy, musimy nawiza albo do poczucia jzykowego opartego

na jzyku literackim i potocznym albo do jzyka w czasie Polski

niepodlegej, natomiast nie moemy si krpowa zbytnio obcem
wyrazownictwem np. nie moemy przenosi stosunku dwóch wy-
rae w obcego- jzyka do naszego. Z tych powodów trudno mi
zgodzi si na wyraenie „czyn rozmylny" zamiast „czyn
umylny". O dziaaniu „umylnem" mówi dawne prawo polskie,

wspomn tylko o caym szeregu ustpów Statutu Litewskiego

(R. XI. art. 1. T. 9. 21. 22 itd.); dzisiejszy jzyk literacki i potoczny

zna dziaanie „umylne" i „z umysu", a jeeli autor powouje sie

na rónic midzy „Vorsatz" i „Absicht", to czyni zbyt dalekie

koncesje dla konstrukcji obcego wyrazownictwa, przenoszc j na

nasz teren. „Niieuwaga" jest jedn z kategoryj winy nieumylnej
(animum non advertere w przeciwstawieniu do animum avertere)

i dlatego trudno tworzy z tego wyrazu czne pojcie winy nie-

umylnej. Co do zastpienia „zastanowienia" przez „rozwag"
kwestja jest otwarta, ale osobicie odnosz wraenie, e „roz-

waga" wicej zblia si do francuskiego pojcia „premeditation"

art. 296, cod penal), ni do niemieckiego pojcia „Ueberlegung"

(§ 211 niem. k. k.). Wreszcie „uraz" jest uzgodnieniem terminologii

ustawowej z terminologi sdowo-lekarsk i pozwala unikn do-

sownego tómaczenia „kórperliche Beschadigung". Aby nie po-

wraca raz jeszcze do kwestji jzykowej, zaznaczam na tein miej-

scu, e niesusznie uwaa autor (str. 112) wyraz „obwieszczenie"

za rosyjski.

Trafnie i jasno przedstawia p. B. odgraniczenie pocztku usi-

owania od czynnoci przygotowawczej (str. 22) na podstawie mo-
mentów przedmiotowych i zastpuje przytem uywane w nauce

pojcie czciowej realizacji istoty czynu (jako kryterjum pocztku
wykonania) dosadnem i praktycznein okreleniem, e usiowanie
(kradziey) jest wówczas, jeeli przestpca (zodziej) „jest ju
przy robocie", co odpowiada celowi „wykadów", bo uprzystpnia

bez szkody dla rzeczy samej pojcia prawne.

Pogld autora, e pojedynek naleaoby kara jako pospolite

przestpstwo przeciw yciu lub ciau (str. 50), nie da si pogodzi
ze znaczeniem czynnika subiektywnego w obecnej nauce prawa
karnego.
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Bardzo cenne sa wiadomoci z kryminalistyki, zamieszczone

w podrczniku. Przedewszystkiem rzecz zasadnicza, której nigdy

nie mona zbyt czsto i zbyt dobitnie powtarza, e miejsce zna-

lezienia zwok naley cznie z przyleg przestrzeni zamkn dla

publicznoci i zwok nie porusza (str. 54), a perhorrescendo przy-

tacza autor przykad owego sotysa, który kaza zwoki umy.
ogoli i zanie do szpitala, przez co zgóry zniweczy wyniki

ogldzin miejsca i zewntrznych ogldzin zwok; nastpnie zna-

czenie znalezienia wosów lub stwierdzenia wydzielin (str. 58),

wskazanie sceptycyzmu przy dowodzie z alibi (str. 66), znaczenie

i metoda daktyloskopii (str. 89 i nast.), badanie ladów stóp (str.

94 i nast.), szukanie i zabezpieczanie ladów krwi (str. 96 i nast.)

i t. d.

Pragnbym znale w podrczniku pana B. dwa ustpy, któ-

rych brakuje. Pierwszy mieszczcy wiadomo bardzo wan dla

organów bezpieczestwa, e z ksztatu ladów krwi i ze sposobu

ich rozpryskiwania si mona wnosi o kierunku kroków czowie-
ka broczcego krwi (moment pierwszorzdnego znaczenia przy

pocigu za przestpca: charakterystyczne rysunki znajduj si
w kryminalistyce Grossa. 1904. Tom II. str. 112), natomiast drugi

ustp powinienby zawiera najwaniejsze wiadomoci o psycho-

logii zezna, zaznaczy rónic zezna mczyzny — wiadka
i kobiety — wiadka, oraz zwróci uwag na znaczenie zezna
dziecka, które praktyka policyjna i sdziowska czsto niesusznie

lekceway.
Sad o „wykadach" p. B. musi na ogó wypa dodatnio;

ksika okae si niewtpliwie poyteczna i przyczyni si z jednej

strony do wyksztacenia organów pastwowych, dla których jest

przeznaczona, za z drugiej strony do spopularyzowania drog po-

redni poj prawnych w spoeczestwie, które z organami bez-

pieczestwa styka si czciej nir z przedstawicielami innych

wadz i urabia swoje pojcia prawne na podstawie informacyj

udzielonych w konkretnych wypadkach.

G laser Stefan Dr. O mocy obowizujcej ustawy karnej pod
wzgldem czasu. Lublin 1921. str. 45.

Autor zajmuje si tematem wymienionym w tytule, uwzgl-
dniajc materja historyczny, porównawczy, literatur naukow
i powicajc szczególn uwag ustawodawstwom obowizujcym
obecnie na ziemiach polskich. Omawia kolejno publikacj ustawy
jako podstaw oznaczenia momentu, w którym ustawa zaczyna
obowizywa, nastpnie wsteczn moc ustawy, zaznaczajc w tym
punkcie rónic midzy ustaw materjaln i ustaw procesow,
z których ostatniej musi si zawsze przyzna moc wsteczn
w penej mierze, bo zniewalaj do tego wzgldy utylitarne i organi-

zacyjne, wreszcie omawia problem uchylenia* ustawy. Temat ma
w obecnych warunkach znaczenie aktualne.
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Die Zukunft des Strafrechtes. Herausgegeben von
Dr. Fritz Dehnow. Berlin i Lipsk. 1920. Walter de Gruyter
t Co. str. 120.

Na t ksik naley zwróci uwag prawników i niepraw-
ników. Skada si ona z szeregu artykuów, które wyszy z pod
pióra autorów, nalecych do rónych zawodów. Obok prawników
i to profesorów uniwersytetu (midzy innymi zabieraj gos dwaj"

profesorowie szwajcarskiego uniwersytetu w Zurychu) oraz pra-

wników pracujcych w praktycznych zawodach wypowiadaj swe
zdanie co do problemu objtego tytuem: profesor filozofji i peda-

gogii na uniwersytecie wiedeskim (Wahle), lekarz i profesor psy-
chjatrji (A. Forel), radca sanitarny (Hirschfeld), duchowny domu
wiziennego (Dr. phil. H. Seyfarth) itd. Wobec uznania w nowe?
nauce prawa karnego, e na problemy i zjawiska kryminologiczne
nie mona patrze wycznie ze stanowiska prawnego, e w rów-
nej mierze trzeba uwzgldnia momenty spoeczne i ekonomiczne
oraz momenty psychiczne, czce si cile z celowoci kary,

jest rzecz jasn, e praca zbiorowa, dokonana przy wspóudziale
ludzi rónych zawodów, a wskutek tego reprezentujcych od-
mienne sposoby ujmowania problemów kryminologicznych. jest

prac cenn, bo wyrabia w czytajcym wszechstronn (nie tylko

w jednym kierunku, co byo dotychczas regu) orjentacj w przed-
miocie.

Szczupe ramy sprawozdania nie pozwalaj zaj si ob-
szerniej poszczególnemi artykuami; trzeba ograniczy si do cha-
rakterystyki ksiki. Jak j scharakteryzowa? Gdyby y jes

Birkmeyer, niewtpliwie powtórzyby swe sowa, e nic nie po-

zostanie z prawa karnego, gdyby pogldy autorów miay si urze-

czywistni we formie ustaw, ale naogó popeniby t sama po-

myk, jak popeni wobec Liszta, i to tern wicej, e skala kry-
tycyzmu wobec ustawodawstwa pozytywnego jest dosy obszerna:
od gosów wybitnie konserwatywnych, które nie godz si na usu-

nicie krótkich kar pozbawienia wolnoci (Prezydent Senatu v

dzie Rzeszy Dr. Ebermayer), co jest, jak wiadomo, stanowczym
postulatem nowej szkoy, do pogldów, silnie podkrelajcych ko-

nieczno ewolucji w tym kierunku, aby w miejsce prawa karnego
stworzy celem zabezpieczenia kolektywnego bytu spoeczestwa
prawo ochronne, jako uchylajce wprawdzie formalnie dawne
prawo karne, ale w znacznej mierze, a w pewnych granicach, nawet
w szerszym rozmiarze kontynuujce jego funkcje spoeczne
(Forel). Na szczególne wymienienie zasuguje pogld Petzolda
na podmiotowe prawo karania pastwa jako na funkcj biologiczn
organizmu spoecznego, zmierzajc (podobnie, jak w organiz-

mach fizycznych) do zapewnienia staoci obecnego stanu i usu-

nicia niebezpieczestwa.
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Beaulieu odpiera zarzuty skierowane przeciw determiniz-

mowi uwag przyrodnicza, e nie jest wprawdzie win wilka, je-

eli rozedrze jagni, ale ze stanowiska spoecznego jest win ten

sam fakt, e jest wilkiem i jako taki moc naturalnego instynktu

rozdziera jagnita, a to wystarczy do uzasadnienia reakcji ochron-

nej spoeczestwa przeciw niemu. Prof. Kantorowicz zajmuje

si kwestja reformy studjów prawniczych i proponuje zaprowadze-
nie szecioletniego studjum, bdcego jednak stopieniem w jedn
planowo zorganizowan cao studjów uniwersyteckich i prak-

tycznego wyksztacenia, a to w ten sposób, e po dwuletniem stu-

djum wycznie uniwersyteckiem i równie dwuletniem praktycz-

nem studjum w sadzie, miaoby jeszcze nastpowa kocowe stu-

djum dwuletnie na uniwersytecie, czce si jednak z kontynuowa-
niem praktycznej strony wyksztacenia, pogbionej przez danie
wysokiej skali naukowego opracowania.

Naogó jest omawiana ksika zbiorem materiaów dla przy-

szej reformy prawa karnego; nie wszystkie myli w niej rzucone
monaby zuytkowa bez znacznej zmiany lub ograniczenia przy
tworzeniu przyszego prawa karnego; wiele z nich trzebaby zba-

da krytycznie przez „mdrca szkieko i oko", ale wybitna war-
to ksiki polega na tern, e daje obszerny zbiornik surowego
materjau, przez to umoliwia rozumny i celowy eklektycyzm.
a ze wzgldu na rónorodno rodowisk zawodowych i psychicz-

nych, z których wyszli autorowie poszczególnych artykuów, da)e

wiadectwo intensywnoci zainteresowania, jakie budzi w caem
spoeczestwie przysze prawo karne.

Docent uniw. Dr. Józef Jan Bossowski (Pozna).

Dr. Hans Naterp: Der Mangel am Tatbestand (sein Verhaltnis

zum Yersuch, untauglichen Versuch und Putativdelikt) und
seine Strafbarkeit. Breslau: Schletter'sche Buchh. 1921. (VIII.

60 str.) 8° Strafrechtliche Abliandlungen H. 204.

Autor okrela pojcie i analizuje natur prawn t. zw. braku
istoty czynu (der Mangel am Tatbestand) oraz wykazuje, jaka (zda-

niem autora) zachodzi rónica pomidzy brakiem i. cz. z jedne;

strony a usiowaniem i przestpstwem urojonem z drugiei. — Wa-
snej definicji braku i. cz. autor nie podaje a jedynie zaznacza, e
z caego szeregu rónych definicyj naley przyzna pierwszestwo
pojmowaniu wyoonem przez Dohne i Franka (Dohna: brak
i. cz. zachodzi wszdzie tam, gdzie istnieje brak takiej waci-
woci istoty czynu, któraby nie pozostawaa w zwizku przyczyno-
wym do dziaania sprawcy; Frank: brak i. cz. zachodzi wówczas,
jeeli istnieje „brak" nalecej do ustawowej istoty czynu
a zamiarem sprawcy objtei okolicznoci, któraby nie pozo-
stawaa w zwizku przyczynowym do jego dziaania).
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przyczynowym do jego dziaania). — Pomidzy brakiem istoty

czynu a usiowaniem (po myli teorii przedmiotowej) zachodzi,

zdaniem autora, stosunek dwu przecinajcych si wzajemnie kó.
Obu pojciom jest wspólny przestpny kierunek woli oraz nieza-

lstntenie przedstawionego skutku. Rónica za polega w tern, e
przy usiowaniu chodzi o „przydatne" dziaanie skierowane ku
osigniciu skutku przestpnego, przy braku i. cz. natomiast cho-

dzi o przestpny kierunek woli, który nie móg urzeczywistni
ustawowej istoty czynu zamierzonego przestpstwa jedynie dla

braku okolicznoci, nie pozostajcej w zwizku przyczynowym do
dziaania sprawcy. — O usiowaniu mówi autor, e jest nieudolne,

gdy si schodzi w konkretnym wypadku z brakiem istoty czynu.
— Przechodzc do pojcia t. zw. przestpstwa urojonego (Wahn-
verbrechen, d. putativum) widzi autor (wbrew pogldowi Bindinga)

zasadnicza rónic midzy przestpstwem urojonem z jednej

strony, a brakiem i. cz. i usiowaniem nieudolnem z drugiej. —

-

W ostatnim rozdziale stara si autor wykaza, e niesuszny jest

pogld M. E. Meyera, który wypadki braku i. cz. okrela, jako „usi-

owania pozbawione bezprawnoci" i z tego powodu wywodzi ich

bezkarno. — Koczy autor daniem (de leg ferenda) karal-

noci dla wypadków braku i. cz. w myl zasady: „punitur, ne

peccetur".

Krótkie sprawozdanie nie pozwala na wchodzenie w szcze-

góy, rozprowadzanie i rozwijanie myli i rozumowa, na których

autor buduje swe pogldy. Prowadzenie, równoczenie niemal, po-

lemiki z rónymi autorami, zbyt szybkie tempo przechodzenia z je-

dnej kwe*stjL do drugiej przed dostatecznem uzasadnieniem i wy-
koczeniem wyprowadzonego a nie zawsze konsekwentnego wnio-
sku, — oto strona ujemna tej pracy. Mimo to wiadczy ona o grun-

toAvnem zaznajomieniu si autora z niedostatecznie, jak dotd wy-
wietlonem pojciem braku istoty czynu i trafnem ujciu subtelnego

odgraniczenia tego pojcia od pojcia usiowania (a w szczegól-

noci usiowania nieudolnego) i przestpstwa urojonego.

Prof. Dr. S. Glaser (Lublin).

Wadimir S o 1 o w j e f f, der russische Philosoph. Das Straf-

recht vom Standpunkte der Sittlichkeit, iibersetzt und eingc-

Jeitet von Dr. L. Calin, Berlin 1921. (Franz Vahlen).

W serji wydawnictw niemieckich zatytuowanych „Zum
Studium des russischen Geisteslebens" pojawia si w biecym
roku wymieniona rozprawka rosyjskiego myliciela, a z nieduej
ksieczki — str. 37 — bodaj e najciekawszym jest wstp, w jaki

zaopatrzy ja tomacz — niemiecki!

Poczyna sowy: „Przeznaczenie samo wytyczyo zblienie

•obydwóch umysowo i gospodarczo wielkich narodów, rosyjskiego
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i niemieckiego. Potrzebne byy doniose ofiary, morze krwi i ez,

aby w wiadomoci obydwóch narodów urzeczywistni ten kate-

goryczny imperatyw. W czasie gdy narodowi rosyjskiemu odjt
bya mono gbszego wniknicia w niemieck kultur i ycie
umysowe zaprzyjanionego i z istoty pokrewnego (wesensver-

wandt) narodu... niemieccy intelektualici jli z gruntownoci wa-
ciw ich kulturze i duchowi bada rosyjskie ycie umysowe
i kultur rosyjsk" (sic!)

Sztuczny zachwyt, obudna emfaza, powoywanie si na

wspólnot interesów kulturalnych i ekonomicznych, której nigdy

nie byo, pokon w stron wschodniego ssiada, oblene pochleb-

stwo pod paszczykiem wysokiego hodu zoonego filozoficznej

pracy Soowiewa, wreszcie wasna chwalba — wszak to obecnie

nic nowego, jak tylko wpraszanie si do sojuszu z bronszteinow-

sk Rosj — do sojuszu, który by zrazu ideaem komunistów nie-

mieckich, póniej zwabi niemieck buruazj, a obecnie znalaz
gorcych ordowników w niemieckich uczonych, uprawiajcych
dla propagand w naukowych wrzekomo publikacjach „zum Stu-

dium des russischen Geisteslebens"!

Treci dzieka jest rozwaanie, czy sprawiedliwo odwe-
towa czy uobyczajenie, poprawa przestpcy stanowi ma przewo-
dni zasad prawa karania. Wniosek, jakim koczy wywody, opie-

wa: „Opieka (nadzór, czuwanie) nad przestpc wykonywana
przez spoeczestwo w ten sposób, e oddaje si go celem moli-
wej poprawy w powoane rce, jest tern wycznem pojciem „ka-

ry'* czyli pozytywnego przeciwdziaania zbrodni, które pogodzi
si da z zasad obyczajowoci. System karny (penitencyjny).

który na tern si opiera, sprawiedliwym i bardziej ludzkim jest

anieli system obecny, bdzie niezawodnie take o wiele skutecz-

niejszy".

Rezultaty pracy, w której uszanowa musimy rozlega
wiedz autora, sumienne usiowania przedstawienia swych myli
jasno i nadewszystko wiatopogld w etyce chrzecijaskiej g-
boko ufundowany — mimo te walory, niezadowalniaj. Przyczyna
tkwi w rozbienoci pomidzy ródami, z których autor czerpaf
teoretyczn wiedz a wasn ideowoci, — tak pochopn do skraj-

noci i kracowoci umysowoci rosyjskiego myliciela!

To te myl wytyczna autora wielokrotnie si zaamuje, spo-

tykamy duo zastrzee i niedopowiedze, a z drugiej strony
natrafiamy na utopijne konstrukcje, nieliczce si z realnymi wy-
mogami spoecznego wspóycia. Wszak jedyny konkretny wnio-
sek, na jaki zdobywa si autor, opiewa: „Std (sc. z tych rozwa-
a) wypywa dla nas obowizek umieszczenia wszystkich prze-
stpców po równi na warunkach najbardziej sprzyjajcych ich

moliwej poprawie. Pierwszym i najwaniejszym z tych waruu-
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ków bdzie naturalnie, aby u steru zakadów poprawczych sta-

nli ludzie, którzyby sprostali temu wysokiemu a trudnemu zada-

niu, najlepsi (najtsi) prawnicy, psychiatrzy i kapani"!

Ale tu nasuwaj si- jeszcze dwa pytania: pierwsze, jak

wyobraa sobie autor te „penitencyjne zakady", czy to maja by
szkoy, czy sanatoria, czy wizienia, — i drugie, waniejsze. —
czy ci, „najlepsi w narodzie" skonni bd do tego rodzaju spo-

ecznej pracy, a jeeli tak, czy nie byoby raczej wskazane, aby
poruczy tym „powoanym" piecz 'i staranie okoo dorastajcych
pokole wanie w tym celu, aby one wydaway ze swych szere-

gów jak najmniejsz ilo — przestpców!
Na te pytania nie wyczytalimy odpowiedzi!

Prof. Dr. S. Glaser (Lublin).

D a s s o z i a 1 e E 1 e n d, d a s V e r b r e c h e n u n d der s o z i a-

le Selbsterhaltungstrieb. Zeitgemasse Betrach-

tungen von Dr, jur. Hans Schneickert, Dozent an der Univer-

sitiit Berlin etc. Verlag v. A. W. Hayns Erbcn, Potsdam. 1921.

Rozprawka na czasie i wielce poyteczna! Oto pierwsze

wraenie, jakie odnosi czytelnik majcy zrozumienie dla zagadnie
spoecznych, chociaby nie by fachowcem-kryminologiem.

Autor poczyna od okrelenia ndzy spoecznej, która odczu-

wamy, niby ran piekc w organizmie, cho przyzwyczajamy si
do niej jakoby do chronicznego chorobowego stanu. Dalej omawia
zbrodnie, jako konieczne, niedajce si wytpi^ zjawisko spoeczne,

kreli pobienie historj zbrodniczoci, zastanawia si nad walk
z kapitalizmem, któr jednak usprawiedliwia tylko tam, gdzie ka-

pitalizm przeradza si w lichwiarski wyzysk. Okrela nastpnie
gówne zadania polityki socjalnej, które upatruje w zabezpieczeniu

egzystencji bezmajtnych i w popieraniu organizacyj przez two-

rzenie spóek i stowarzysze, które zapobiec maj atomizacji spo-

eczestwa — przyczem susznie zauwaa, e polityka socjalna by-

najmniej nie ogranicza si do kwestji robotniczej, która tylko chwi-

lowo wystpuje dominujco. Potrca o wasno prywatn, której

przyznaje podkad przyrodzony i któr ladem Ahrensa i innych

nazywa pierwotnem i naturalnem prawem kadego czowieka,
a warunkiem jego fizycznego i moralnego rozwoju. - Obszerniej-

sze uwagi powica rodkom wskazanym ku odparciu zbrodniczo-

ci (Abwehrmassnahmen) utrzymujc, e ogóowi zaley gównie
na tern, aby go przed zoczyc ochroni, a tym wymaganiom do-

tychczasowe ustawy karne zgoa nie czyni zado. Kulminacyj-

nym punktem atoli tych wywodów jest wywietlenie cisego sto-

sunku pomidzy polityk socjaln i polityk kryminaln, które ra-

zem wzite stanowi polityk now: socjologi kryminalna.

A w kocu wyraa — wanie na podstawie bada na tym ter-
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nic — przekonanie, e podstaw funkcji karania stanowi koniecz-
no prawnej lub spoecznej defenzywy, która

znów wyflika z powszechnego prawa do samozachowania czyli do
w a 1 k i o w asn moraln i materialn egzystencj!
Ostatnie ustpy — pod nagówkiem dodatku — powiec autor

waciwej dziedzinie swych bada i zabiegów t. j. zwalczania mi-
dzynarodowych zbrodniarzy przez utworzenie nowycli urzdze
techniczno-policyjii.Ych i wydoskonalenie ju istniejcych. A wiec

ewidencja i nadzorowanie przestpców, identyfikowanie zapomoe
antropometrii (daktyloskopia, system rysopisu ikrtillona), uat-

wienie w porozumiewaniu si wadz policyjnych i ledczych rónych
pastw pomidzy sob, gromadzenie i rejestrowanie materjaów
rozpoznawczych po midzynarodowych stacjach centralnych, w tym
wanie celu urzdzonych, sowem: przeciwstawienie midzy-
narodowej przestpczoci, wydoskonalonego a równie umidzy-
narodowionego aparatu rozpoznawczego i ledczego, kontroli gra-

nicznej i paszportowej i t. p. — Nie mamy na to miejsca, aby tu

przytacza ciekawe i nader pomysowe szczegóy, — nawet ju
ustalone na rónych zjazdach i midzynarodowych kongresach, -**

przy wybitnym wspóudziale zasuonego na tern polu autora.

Prof. Dr. S. Glaser (Lublin).

Z b i ó r o r z e c z e Sadu N a j w y s z e g o. Orzeczeni a

I z b y II,(karnej). Kok 1919. Wydawnictwo Ministerstwa

Sprawiedliwoci, Warszawa, str. 173. Cena 250 mk.

W swoim czasie — jak wiadomo — b. podprokurator przy

Sadzie Najwyszym, p. Józef Kuczyski, cznie z b. st. referentem

sekretariatu prawniczego przy tyme Sadzie, Tadeuszem Zylbe-

rem. uoyli „tezy z orzecze Izby II-ej (karnej) i zgromadzenia
ogólnego" Sadu Najwyszego z roku 1919, które nastpnie zostay
wydane przez Ministerjum Sprawiedliwoci w 2-ch zeszytach, od-

dzielnie za kade pórocze.

Zeszyt pierwszy ukaza si w 1920 roku, zeszyt za drugi

opuci pras w roku ubiegym. Wydanie tych tez, aczkolwiek na-

razi bardzo podane, nie mogo wszake w caej rozcigoci
i w penej mierze zaspokoi tego braku dotkliwego, jaki odczuw ay
i odczuwaj obecnie sdy meritum przy stosowaniu nowowprowa-
dzonego przed kilku laty zaledwie w b. Kongresówce kodeksu kar-

nego rosyjskiego z 1903 roku, którego przepisy byy przedmiotem
jedynie czysto teoretycznych, przewanie porównawczych uwag,
kryminalistów rosyjskich, jak Fojnickiego, Poznyszewa, Tagan-
cewa i in. — Tezy te, cho niejednokrotnie wyjaniay sdowi tre
i znaczenie istotne danego artykuu, lecz, bdc tylko urywkiem,
wyjtym z caoci obmylonego i zgbionego rozumowania Sdu
Najwyszego, pozostaway jedynie krótk uwag, dotyczc da-
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nego przepisu, jak si zwykle spotyka w komentarzu, ze wzgl-
dów praktycznych, nie mogcym przekroczy pewnej objtoci. To
te jednoczenie ze znaczeniem, jakie miao narazie wydanie tych

tez, oderwanych zupenie od caoksztatu rozumowania prawnego,
jakim kierowa si Sd Najwyszy, mogy one niejednokrotnie

wprowadza Sdy w bd przy stosowaniu ich w konkretnych

wypadkach.
Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwoci wydao zbiór sa-

mych orzecze Izby karnej z tego 1919 roku. (Orzeczenia

Izby II-ej Sdu Najwyszego z 1918 roku byy ju wydane poprze-

dnio). Na zbiór ten skadaj si 12 wyroki, z których 57 zostay
ogoszone w zwykym skadzie Izby, 15 za — w penym jej kom-
plecie. Nad kadym wyrokiem umieszczono imi i nazwisko oskar-

onego w sprawie, dat orzeczenia, skad kompletu sdzcego
z wymienieniem osoby przewodniczcego, referenta sprawy, pod-

prokuratora oraz numeru akt. •— Wyroki wszystkie p r z y t o-

czono in extenso a wic z motywami bez zamieszczenia jed-

nak — wniosków prokuratora.

Do zbioru doczono: 1) wykaz chronologiczny orzecze,
przy tern oddzielnie dla spraw, rozpoznawanych w komplecie zwy-
czajnym (str. 164—165) i osobno dla tych, które byy sdzone
w komplecie caej Izby (str. 165—166), 2) skorowidz abecadowy
(z nazwiskami oskaronych) i wreszcie 3) skorowidz artykuowy.
W tym ostatnim rozgraniczono: a) artykuy z zakresu prawa
karnego materialnego (a wic z samego kodeksu karnego.

przepisów przechodnich do niego, poszczególnych ustaw, dekretów

i rozporzdze b. wadz okupacyjnych: austriackich i niemiec-

kich) od b) artykuów z dziedziny prawa karnego formalnego,
mianowicie od ustawy postpowania karnego, przepisów prze-

chodnich do niej, przepisów tymczasowych o urzdzeniu sdow-
nictwa oraz dekretów z 9. XII. 1918 r. i 8. II. 1919 r.

Z tych 12 spraw, w których orzeczenia zapade, zostay po-

dane, w referacie prezesa Sdu, p. Franciszka Nowodworskiego
byo spraw 8, w referacie za poszczególnych sdziów Sdu Naj-

wyszego, jak nastpuje: d-ra Leaskiego — spraw 30, obecnego

wice-ministra sprawiedliwoci p. Rymowicza spraw 14, d-ra

Rappaporta — spraw 9, p. Giyckiego — 6, p. Wolskiego — 3

i wreszcie dra Ochimowskiego — 2 sprawy.
Najwicej orzecze pochodzi ze spraw, nalecych do wa-

ciwoci sdów p o k o i u, w drugiej za instancji (apelacyjnej)

rozpoznawanych przez wydziay odwoawcze sdów okrgowych.
— Na te sprawy przypada w zbiorze cznie 45 orzecze.

Ze spraw, podlegajcych waciwoci sdów ogólnych (okr-

gowych), zamieszczono cznie 21 orzecze, z których na sprawy
z Sdu Apelacyjnego w Warszawie przypada — 15 i na Sd Ape-

lacyjny w Lublinie — 12 spraw.
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Skutkiem tejjo mamy obecnie ju wydania urzdowe orze-

cze obu Izb Sadu Najwyszego dla spraw b. Kongresówki: Izby

I-ej cywilnej i Izby II-ej karnej, obejmujce okres czasu od pow-
stania Sadu Najwyszego do dnia 1 stycznia 1920 roku.

Naley aowa jedynie, e zbiory te wychodz z tak znacz-

nem, cho zrozumiaem opónieniem i, e sady meritum na po-

cztku 1922 roku dowiaduj si dopiero o rozwizaniu poszczegól-

nych kwestyj prawnych przez instancj kasacyjn jeszcze w roku
1919. J. St. Konic (Warszawa).

Godecki, T. Prawo karne. Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami.
Warszawa 1922. mk. 90.

Kodeks karny z r. 1903 (przek. z rosyjs.) z uwzgldnieniem zmian
i uzupenie obowizujcych w Rzeczpl. Polskiej z <ln. 1 maja 1921.

Wyd. Min Sprawiedl. Warszawa 1922. mk. 550.

K rzymuski Edmund Dr. Prof. Wykad procesu karnego ze stano-

wiska nauki prawa obow. w 1>. d/icln. anstr. oraz z uwzgl. waniej-
szych rónic na innych ziemiach Polski. Kraków 1022. ink. 1100.

Tagancew X. Kodeks karny (z _'2 marca 1003 r.). Tum. sdzia J.

Dbrowo i sdzia led. I\. Lobmah, T. I!. Cz. II -XIX. art. 73— V>7
Warszawa 't<>2j. mk. [400.

Carpentier. Cod L'Tnstruction Criminelle et Cod penal, Paris 1021.

fr. 10.

01- (
'. Traite elemehtaire de Droil Criminel, Paris 1921. fr. 25.

Donnedieu de Vabres. fntroduction a 1'etude de Droit penal

international. 1'aris n/21, fr. 20.

Garcon E. Cod penal annote, T. I et i-er fac. du tonie TI. Paris

1 02i. fr. 80.

G ar rand. Precis de Droit Criminel. Paris nur. fr. 25.

I e c t i o n o f c a s e s i 1 1 u s t r a t i v e uf e n g 1 i s h c r i m i n a
law, by Courtncy Stanhope Keany. Fifht Edition. Cambridge 1921.

n d i x L. Dr. Die Neuordnung des Strafverfahrens, Berlin 1021.

Coenders Albert Prof. Dr. Ueber die Idealkonknrrenz, ein Vor-
schlag znm neuen Strafgesetz, Greiswald 1921.

Dc li na Aleks, (i raf. Prof. Dr. [Jebungen im Strafrecht und
Strafprozessrecht, Berlin 1921.

Gerloff K. Dr. Das Verbrechen der Vergiftung im geltungen Uecht
und ihrer Behaandlung de leg ferenda, Kostock 1921.

Guckenheimer Ed. Dr. Der Begriff der ehrlosen Gesinming im
Strafrecht, Hamburg 1921.

I.ederer Max Dr. Die strafgesetzlichen nud strafprozessualen Be-
stitnmungen der tschechoslovakischen Republik, Prag->-Leipzig-Wien
1922.

Li ep mann M. Pof. Die Reform des deutschen Strafrechts. Krit.

Bemerkurigen zu d. Strafgesi.tzentv.inf, Flamburg 1922.

Liszt Fra z Prof. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 23 Anfl.

nach d. Tode d. \'erf. hes. von Dr. Eberhard Schmidt, Berlin-

Leipzig 1921.

Saucr Wilhelm Prof. Grundlagen des Strafrechts nebst Umriss
ciner Rechts- und Sozialphilosophie, Berlin-Leipzig 1921.
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Scherf A 1 o i s. Begiinstigung und Hehlerei in der Rechtsprechung
dos Reichsgerichts, Gottingen i<;2i.

S t r a f-ge s t z b u c h fur d a s de u tsc li e R e ic h. 2 Aufl. Berlin

(Carl Heymann) 1922.

Sc hn ster Adolf Dr. Die Rechte des Angeklagten und Verurteilten

im strafrechtlichen Verfahren, Graz, 1921.

B. Dzia ekonomiczny.

i. Teorja ekonomii pol., hisorja nauki ekonomii, specjalne roz-

prawy teoretyczne, encyklopedie, podrczniki.

Brzeski Tadeusz. Psychologiczna teorja gospodarcza w zarysie.

Prace naukowe Uniw. Poznaskiego Nr. 2. Pozna 192-1. 8". str. 304

P h i 1 i p p o v i c h, E ugnjttsz Dr. Zarys ekonomii spoecznej. Ogólna
nauka o gospodarstwie spoecznem. Z 14-go niem. wyd. prze. Dr.

Marja Balsigerowa, Warszawa 1922, Nak. Ksig. F. Hoesicka, 8",

str. W + 400.

De loncie Charles. Capital et trayail. Vers des temps nouveaux.
Paris Perrin 1921. VII + 421 p.

C o n nar d R e n e. Histoire (\cs doctrines conomiues. T. 1: De Pla-

ton a Guernay. Paris. Nouv. libr. nationale.

C a r v c r, Thomas A" ix on. Principlcs of national cconomy. Boston
( nim.

Ma e i v e r Robert Morrison. The elcments of social science.

New-York, Dutton. 8°, W + i8(. p.

Oldershaw L. Analysis oi Mill's principlcs of political economy.
London, Placwell, 8", 143 p.

Seligmann Edwin R o b e r t. Principlcs of economics: with special

reference to American conditions 9 th. ed rev. Nev-York Logmans,
8°, 54 + 71 t p.

I I a 11 d w o r t e r b u c lt d e r S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n. 4 Aut lag
Jlrsg. v. P. Elster, Ad. Weber, br Wieser. Lfg. t,. (Bd. 1. S. [93

288) u. Lfg. 5 (Bd. 1. S. 289—384). Jena G. Fischer 1921.

Tlertwig Oscar. Der Staai ais Organismas. Gedankea zur Ent-

wickelung der M enschheit. Jena, Fischer 1922, 8°, V + 2(14.

Muhs Karl Dr. Forderungen *der Einkommems- und Produktionspo-
litik. Ein Beitrag zum Wieder&nfbau unserer Volkswirtschaft,
Berlin Engelman 1921, 8". str. 104.

Wygodziriski Willi Prof. Dr. Einfuhrung in dic Volkswirtscha£ts-
bhre (Wirtschaft und Bildpng 11').' s Aufl. Leipzig 1022. 8

U

, str. 149.

2. Historja gospodarstwa spoecznego.

Gródecki Roman: Przywilej menniczy biskupstwa pozna-
skiego z r. 1232. (Prace komisji historycznej Pojan. Tow.
Przyj. Nauk Tom II zeszyt 2). Pozna, 1921. str. 41.

Najnowsza praca Dr. Gródeckiego daje znacznie wicej ani-

eli to zapowiada skromny jej tytu. Starajc si naleycie wy-
tomaczy tre przywileju menniczego nadanego biskupowi po-

znaskiemu Pawiowi iirz.cz ksicia wielkopolskiego Wadysawa
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Odonicza w 1232 r., zmuszony by autor zaj si irtnemi analo-

gicznemi przywilejami, pochodzcerni gównie z XIII czciowo
za i XIV wieku, i w zwizku z tern przedstawia zasadnicze etapy

w rozwoju przywileju menniczego w epoce piastowskiej.

Niejako stopniem wstpnym, który by punktem wyjcia wa-
ciwych przywilejów menniczych, byo upowanienie panujcego
do wybicia w mennicy panujcego z wasnego kruszczu pewnej

cile oznaczonej liczby monet wedug obowizujcej stopy i stem-

pla. Rónica midzy realn wartoci monety, a jej kursem obie-

gowym stanowia zysk obdarowanego takim przywilejem. Od ta-

kiego uprawnienia byl ju tylko krok jeden do waciwego przy-

wileju menniczego w jego pierwotnej formie, na podstawie któ-

rego biskupstwa, klasztory i miasta mogy zakada wasne men-
nice i bi w nich nieograniczon liczb monet wedug stopy i stem-

pla przepisanego w tym czasie dla monet panujcego. Dalszy sto-

pie rozwoju przywileju menniczego mamy wówczas, gdy takie

niepastwowe mennice uzyskay prawo bicia monet o wasnym
odrbnym stemplu, jednake wedug stopy monet panujcego.

Wybijane przez tego rodzaju mennice t. zw. specjalne monety
miay w kraju obieg na równi z monetami panujcego.

Prawo „monetam liberam cudere" uzyskane przez biskup-

stwo poznaskie w r. 1232 miao i zdaniem autora jeszcze dalej,

gdy miao ono obejmowa upowanienie do wybijania monet nie

tylko wasnego stempla ale wedug wasnej swobodnie ustalone]

stopy; przymusowy kurs monety te mogy mie oczywicie tylko

w obrbie dóbr ziemskich tego biskupstwa.

Ostatnia ta sprawa nie moe jednak uchodzi za zupenie
wyjanion; skonstatowanie odrbnoci stopy, przy niewielkiej licz-

bie egzemplarzy, wobec ówczesnego systemu bicia monet i rónego
stopnia ich zuycia i póniejszego zniszczenia, jest niezmiernie

trudne i zwykle nasuwa powane wtpliwoci. Wyraenie: „li-

bertatem... in monetam" z r. 1290 'moe oczywicie oznacza to

samo co „monetam liberam" z r. 1232, ale wyjanienie jednego

i drugiego doskonale mieci si w ramach prawa bicia monety
i zupenie nie przesdza dalszych szczegóów przywileju. Inter-

pretacja notatki z r. 1232 na podstawie interpretacji dokumentu
z 1290 z tego powodu jeszcze nastrcza wtpliwoci, i biskup

wrocawski w 1290 r. uzyska w obrbie ziemi nisiesko-otmu-
cliowskiej stanowisko udzielne, a pozycji tej nie mia biskup po-
znaski w obrbie swoich dóbr. R.

3. Nauka o zaludnieniu, polityka ludnociowa, wychodtwo.
M a 1 i s z e w s k i E d w a r cl. Polacy na otwie. Wydawn. T-wa Stray

Kresowej. Warszawa 1022, 8°, str. 34.
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Commission Internationale de l'e m i g r a t i o n. (Geneve,
out 1921): Rapport de la Commission. Geneve 1921, VIII + 164 p.

II i t z e Fra z, Prof. Dr. Geburtenriickgang und Sozialreform M. Glab".

dach, Volksvereinsverlag 1922, 8°, str. VII + 244.

4. Polityka agrarna, rolnictwo, lenictwo, ryboóstwo.

Zacharski A. Dziaalno instruktorów gospodarstwa wiej-

skiego i pracy spoecznej. Wydawnictwo Zwizku Instruk-

torów gospodarstwa wiejskiego i pracy spoecznej w Polsce.

Warszawa, Skad gówny w Zwizku Instruktorów, Koper-
nika 30, 1921 r., str. 54.

Maa, niepozorna z wygldu broszura p. Zacharskiego za-

suguje na wiksz uwag, ni sdzi mona byoby z tytuu. Po-
chodzi to z dwóch powodów. Po pierwsze, poniewa zawiera
ona podan w treciwej formie wzgldnie bogat tre informa-

cyjn, powtórej, e przez jej karty przewieca ideologia Zwizku
Instruktorów, którego nakadem broszur wydano i którego se-

kretarzem jest p. Zacharski.

Znajdujemy w broszurze krótki, dobrze scharakteryzowany
przegld pracy kulturalno-rolniczej na terenie Kongresówki, po-
czwszy od r. 1907, a koczc na r. 1920.

Chcc mówi o pracy instruktorów, zarówno rolniczych, jak

i wspódzielczych, mówi jednoczenie autor o rozwoju pracy spo-

ecznej w ramach przewanie Wydziau Kóek Rolniczych i Biura

Drobnych Stowarzysze Centr. Tow. Roi., a dalej Zwizku Kóek
Rolniczych C. T. R., Central. Zw. Kó. Roln., Wydziau Mleczar-

skiego C. T. R. i t. p.

Poztem w ksieczce znajdujemy w krótkoci przedsta-

wione obowizujce na terenie Kongresówki metody pracy in-

struktorskiej z doczeniem regulaminu pracy dla instruktorów,

oraz regulaminu subowego dla nich.

Z broszury omawianej dowiadujemy si, e Zwizek lustr.

(losp. Wiejsk. i Pracy Spp. powsta w Warszawie w r. 1917. le-

galnie jednak zacz dziaa w r. 1919, gdy nie chciano legalizo-

wa si u okupantów. Narazi rozciga si on tylko na teren

Kongresówki, czy za w sobie instruktorów Centr. Zw. Kó.
Roln., Centr. Tow. Roi. oraz Zwizku Rewiz. Pol. Stów. Roln.

Istnieje tendencja rozszerzenia Zwizku na cay teren Pastwa
Polskiego, utworzenia oddziaów wojewódzkich i t. p. Wej do
Zwizku moe tylko instruktor, posiadajcy pewne kwalifikacje.

W ten sposób Zwizek dy do podniesienia powagi swojej orga-

nizacji.

Zwizek Instruktorów jest zwizkiem zawodowym, zalega-

lizowanym przez M-stwo Pracy i Opieki Spoecznej. A jednak
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z treci broszury p. Zachar.skiego rozpozna atwo, e cele. jakie

on sobie stawia, sa wiele wyszego rzdu pod wzgldem moral-

nym, ni normalne cele zwizku zawodowego. Wprawdzie
i Zwizek Instruktorów dy do pewnej obrony interesów ma-
terialnych swych czonków, na czoo jednak swoich zada wy-
suwa denie do podtrzymania i podnoszenia kwalifikacyj moral-

nych i zawodowych czonków, oraz opracowywanie metod pracy.

Nie koniec na tera. Z ksieczki p. Zacharskiego wyczu mona,
e zrzeszeni instruktorzy, a przynajmniej kierownicy Zwizku ro-

zumiej wysokie samodzielne zadania pracy kadego instruktora.

Tymczasem na terenie Kongresówki, nie biorc pod uwag ostat-

nich paru lat, praca instruktorska niewiadomie przez kierowni-

ków organizacyj rolniczych obniana bya do poziomu zwykej
najemnej pracy, przytem monopol niejako dbania o caoksztat
akcji i o jej ideologi pozostawiany by w rku kierowników z wy-
boru akcji spoeczno-rolniczei. Tern wikszego znaczenia nabiera

wic krzewienie si midzy instruktorami idei odpowiedzialnoci
za cao pracy, za jej wyniki materialne i za kierunek ideowy.

O ile instruktorzy nasi nie zejd z tej drogi, niebawem dojd
oni do speniania szczytnego zadania — brania wybitnego udziau
w kierownictwie duchowym wsi polsk.

Prof. Z. 1. u d k i e w i c z, (Warszaw a).

Daszyska Golis.ka Z. Dr. Miasta rolników jako dopenienie
reformy rolnej w Polsce. Odbitka /. „Ekonomisty" Warszawa i9--\

8°, str. 43-

Szturm de Sztrem Edward. Samowystarczalno Polski pod
wzgldem zboowym. Instytut Gosp. Spoecznego. "Warszawa
1922, 8°, str. 55.

Zagleniczny J. Warunki rozwoju cukrownictwa w Polsce. Nak.
Spóki Przemyl i Handel, Warszawa 1922.

Chauvcau C. La France agricoe et la guerre. Paris Bailiere, 8*.

B o y 1 e James E r n e s t. Agficultural economics. Philadelphia, Lip-

pincoi

.

D u n c a n Jose p li F. Agriculture and the community. London.

David Eduard Dr. Sozialisnius und Landwirtschaft. 2 neugearb. u.

vervollstand. Autl. Leipzig. Quele und Meyer 1022, 8", str. XXVII
•+ 699.

Sabalitscka Theodor Dr. Ueber die Notwendigkeit des Arz-
ncipflanzcnbaucs in Deutschland, iiber seine Rentabilitiit und seine

Vorteile fur die deutsche Volkswdrtschaft und iiber die zweck-
massigste Inangriffnahme der Medizinalpflanzenkultur in Deutsch-
land. Berlin*, Gebr. Bomtrager 1921. 4 , str. V + 86.

6. Handel i komunikacje.
K a der S t e f a n. Szkic zasadniczy podstaw gospodarki kolejowej i za-

stosowanie ich do potrzeb kolejnictwa w Polsce. Siedlce 102 1. str.

239 oraz tabele.
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Lipiski S t a n i s 1 a w. Zasady buchalterjt. Wydanie 1 1 1-e przejrzane

i dopenione. Podrcznik z dziedziny nauk handlowych i ekonomicz-
nych. Warszawa 1932, E. Wende, 8", str. 218.

I.Miiek Tomasz Dr. Teoretyczne podstawy ksigowoci kupieckiej.

Warszawa-Kraków 1922, 8", str. 1 13.

Ma takie w i cz M. Dr. in. prof. wiatowe drogi wodne a regulacja

Wisy.
S e r e d y s k i Marjan prof. Wiadomoci z handlu dla szkó i kur-

sów handlowych. Nak. Ksig. ]. Czerneckiego, Warszawa-Kraków^
8°, str. 129.

pkoyszewski Wiktor in. Eksport drzewa na ziemiach Polski

przed i po wojnie (Lenicy i odbudowa) Warszawa-Kraków, Nak.
J. Czerneckiego ,8°, str. 29.

U m owa za w a r t a m i d z y Polsk a W o 1 m e m Miast e m
Gdaskiem celem wykonania i uzupenienia polsko-gdaskiej
konwencji z dn. 9'NI 1920. Gdask 192 1.

Taussig Frank William. Selected reading in international trade

and tarif problems. Boston, Ginn, 8", 566 p.

R o b e r t s o n J a m e s. Method for export and import trade. London
Scott, Armstrong and Co. 8".

Jar vis sen Kyosti. Der Zahlungsvcrkehr im Aussenhandel Finn-

lands vor der Ausbildung des einheimischen Bankwesens. Fin
Leitrag zur Fntwickelungsgeschichte des internationalen Zahliings-

wesens (Probleme der Weltwirtschaft. Schriften des Jnstituts fur

Seeverkchr und Weltwirtschaft an der Universitat Kie, Heft 3n >

Jena Fischer 1921,. 8", str. XIV + 188.

Len/, Adolf. Der Wirtschaftskampf der Yólker und seine internatio-

nale Regelung. Stuttgart 1921.

M o m bert P a u 1 Prof. Dr. Einfuhrung in das Stadium der Konjunktur.
Leipzig Gloekner 1921, 8°, str. VI -j- 226.

S i c v e k i n g Heinrich Prof. Dr. Schw eizerische Kriegswirtschaft.

Lausanne Libr. Nouvelle 1921, 8", str. VII] + 128.

7. Skarbowo.
G < 1 1 1 f r i c cl Jan Dr. Ustawa o poborze daniny pastwowej wraz z

rozporzdzeniem wykonaWCzem, uoone w brzmieniu obowizuj-
cym w Maopolsce, Lwów 1022. 8". str. 55.

Grzegorczyk M. Danina, objanienie ustawy. Warszawa io-i, Nak.
Ski. Wyd. Rzeczpospolita 8°, str. 64.

empicki Micha. Nasz pierwszy budet pastwowy, uwagi i

wnioski. Odb. z tyg. „Przemyl i Handel'' Warszawa 1022 8", str. 1 10.

Konopiski Bronisaw Dr. Ustawa o poborze nadzw. daniny

pastwowe] w brzmieniu obowizujcym w b. dzielnicy pruskiej.

Pozna 1922, 4". str. 43.

Natanson Wiktor Dr. Nadzwyczajna danina pastwowa. I

kto — ile — jak? Bibljoterzka podrczna obywatela polskiego.

Nak. Ksig. Perzyski, Nikhwicz i Ska, Warszawa 1922, 16",

str. 72.

N a t ans on W iktor Dr. Jak opaca danin pastwow. Biblioteczka
podtczna obywatela polskiego. Warszawa 1922, ióJ

, str. 15.

Pet z Leopold. Nadzwyczajna danina pastwowa. Wydanie obejmu-
jce przepisy dla b, dzielnicy rosyjskiej. Kraków 1922, 8", str. 80.

i.
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( i. L'impót sur le cliiffrc cTaffaires. Toulouse 1921, 8", 209 p.

art I'.. L. War costs and their financing. With ain introd. l>y Rus-

sel C. Leffingwell „Problems of war and ol recostruction" series.

London, Appleton. 8°, 534 p.

Brauer Kart prut. Dr. Die Besteuerung der Kriegsgewinne in den

europaischen Staaten. (Finanz- und vo|ksw. Zeitfragen hrsg. v. Cj.

Schanz Heft 77) Stuttgart Enke 192I 4". str. 124.

Heymann Hans Pr. Die Welt- Kredit- und Finanzreform. En A.uf-

ruf zum Solidarisinus. Berlin 1021, 8°, str. 141.

8. Polityka socjalna, sprawa mieszkaniowa, kobieca etc.

Argon W. Kryzys wiatowej gospodarki kapitalistycznej. Spolszczy

Dr. I). Alski. Nak. Spódz. Ksig. „Ksika" Warszawa 1922, 8',

str. 56.

Czapiski Kazimierz. Bankructwo bolszewizmu, Nak. Ksig.
'Robotniczej. Warszawa [922, 8°, 9tr. 100.

. (i. D. M. i M c Hun W. Socjalizm cechowy. Lwów 1921.

D ;; bro w S k a M a r j a. Spraw a mieszkaniowa a kooperacja (( >db:tka

. Splnoty") Warszawa 1922. 8°, str. 71.

Dobrzyski Wadslaw Dr. Kooperatywy mieszkaniowe. -Wska-
zówki praktyczne. Nakl. Inst. Wyd. „Bbl. Polska". Warszawa 1921,

'8°, str. 284.

S o w i e c k a p o d w z g 1 c d e m s p o l e C z n y m i g ' > S p o-

d a r c z y m. Dzieo zbiorowe pod redakcja, p r o f . L. Krzywic-
kiego. Tom I. Cz I-sza. Tow. Wydawn. Ignis Warszawa
8°, str. 23O.

B a r d o a x Jacues Prof. L' omrier anglais d'aujourd'hui Paris,

chette 192*1, 10", I X -j- 277 p.

Cni -on c. Cours ('.'conomie politiues professe a 1'Ecole pplytech-

niique et a 1'Ecole nfationale des ponts et chaussees. 2-e livre: 1

travail et la uestion ouvriere. Ed. definitive revue et augmentee
Paris. Alcan, 8'. $35 P.

p r es i n t e r 11 a t i o n a 1 de la ProtCC tio n d e l'E n l" a n c e.

Tome 1 Rapports sur les yestions mises a l'ordre du jotir du Con-
gres — 756 pp. Tonu- Tl Rapports sur l'ensemble des mesures prises

pour la protection de 1'enfance dans difterents pays — 534 pp.
Bruxelle 1921, Impr. de 1'office dc publicit.

L er o y M a x i m e. Les techniues nouvelles du syndykalisme. Paris

1921, ' irnier 210 pp.
Trómbert, Albert. La participation aqx bónefices. Publication de

|a Societ pour 1'etude pratiue de la participation du personnel

aux benefices. Paris Chaix 1921, 114 pp.
Toulouse, Dr. La uestion sociale, Paris, La Sirene.

Taylor, (i. R. Guild politics. London 1921. 136 p.

D e a- i e s A. E. Land nationalisation. The key to social reforiri ,,The new
era serie-". London Larsons. 8°, 160 pp.

Leubuscher Dr. Charlotte. Sozialismus und Sozialisierung in

England. Ein Ueberblick iiber die neuere Entwicklung der sozili-

stischen Theorien und iiber die Probleme der Industrieverfassung
in England. Berlin 1921, 8°, str. V + 22<).

Ni -triepke Siegfried. Gewerkschaftslehre. Stuttgart. E. 11. Mo-
ritz 1022. str. VI + 135.
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Daniaschke Adolf. Die Bodenreform. Grundsatliches und Ge-
5>cK'cJ»tlicles zur Erkenninis und Geberwindung der sozialen Not.

Jena Fischer 1922. 8°, str. XVI '+ 484.

V 01 g t A n d r e a s. Das wirtschaftsfriedliche Manifest. Richtlinien einer

zeitgemassen Sozia'1- und Wirtschaftspolitik. Stuttgart, Cotta'sche
Buchli. 1921, 8°, str. XV -i- 168.

9. Zagadnienia kredytowe, walutowe, bankowe i ubezpieczenia.

S e 1 i g m a n Edwin R. A. Dr. phil., Dr. praw i Prot ekonomii
politycznej w Columbia Uniwersity. Currency Inflation and
Public Debts. An historical sketch.

1

) Z przedmowa Alvina

W. Krech, prezesa „The Euitable Trust Company of New
York. Str. 86, 8°.

Nakadem „The Equitable Trust Co of New York" ukazaa
si pod powjyszym tytuem praca prof. Seligmana, jednego z naj-

wybitniejszych ekonomistów i finansistów amerykaskich. Autor
bada tu stosunek inflacji do dugów publicznych. Dug publiczny

oparty jest ria kredycie publicznym — pojcie stosunkowo nowe,
100—200 lat stare. W rzeczywistoci dug publiczny sprowadza
si do zrealizowania obecnego przewidywanych w przyszoci po-

datków i jest z natury rzeczy objawem normalnym, gdy, dziki
staemu wzrostowi bogactwa narodu, dug pastwowy atwo daje

si umorzy. Atoli jest to objaw normalny w normalnych warun-
kach t. j. tam gdzie patnicy podatku s zarazem wierzycielami

pastwa, oraz o ile waluta danego kraju jest dobra. Tam za
gdzie paccy podatki nie s zarazem wierzycielami pastwa,
gdzie w dodatku dug pastwowy jest wielki, silne opodatkowanie
kraju wywouje perturbacje gospodarcze, paraliujcej przemys
] handel, zmniejszajce dochód narodowy. Tam gdzie istniej znaki

papierowe niewymienne, przybywa jeszcze niebezpieczestwo
zwizane z inflacj pienidza. Inflacja jest dzi najmodniejszym
sowem, atoli istnieje w tym pojciu wielki chaos. Nie1 kade,
wielkie nawet, powikszenie iloci pienidzy, jest ich inflacj. Na-
ley tu bowiem odróni inflacj od ekspansji pienidza z jednej

strony, oraz inflacj od deprecjacji z drugiej strony. Stae lub cza-

sowe zwikszenie iloci jednostek monetarnych - nie jest jeszcze

inflacj. Potrzeby gospodarcze mog takiego powikszenia wy-
maga i tego rodzaju ekspansja pienidza jest zupenie nor-

malna. Atoli wszelkie powikszenie iloci jednostek pieninych
ponad t norm stanowi inflacj. Inflacja z drugiej strony nie za-

wsze jest zwizana z istnieniem pienidzy papierowych. Inflacja

zotej monety jest zarówno moliwa (Stany Zjednoczone).

') fnflacja pienidza a dugi publiczne. Szkic historyczny.
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Atoli inflacja niewymiennych znaków papierowych prowadzi

do deprecjacji pienidza. Deprecjacja jest najgorszym obja-

wem inflacji, wywoujc cigy wzrost cen, cigy wzrost dugów
pastwowych, ruin spoeczestwa, jego najdziksz demoralizacj

cywiln i kupieck.
Inflacja pienidza papierowego jest star i skutki jej, jak: de-

precjacja, bankructwo pastwowe i zdziczenie obyczajów, znane

nam s dokadnie od pocztku 18 wieku, kiedy to John Law w e

Francji swemi biletami bankowymi doprowadzi kraj do bankruc-

twa. W poowie 18 wieku w Ameryce pónocnej inflacja wywo-
aa rewolucje i nieznane dawniej rozlunienie moralnoci spoecz-
nej, co niebawem powtórzyo si we Francji podczas Wielk-iej Re-
AVolucji. Wszystkie kraje europejskie i amerykaskie przecho-

dziy w 19 wieku inflacj w wikszym lub mniejszym stopniu i od
stopnia deprecjacji pienidza zalene byy nastpstwa tej inflacji.

Z inflacj cile zwizana jest kwestja cen. Istnieje przesd,
e kady wzrost cen jest wynikiem inflacji, co jest nieprawd.
Prawda jest. e kada inflacja wywouje zwyk cen (abstrahujc

od wszystkich innych czynników ekonomicznych), ale nie kada
zwyka cen jest wynikiem inflacji. Zwyka cen. ogólna

moe by wywoana take zmianami w poday i popycie

bogactw, naprzykad wskutek wojny, kiedy popyt na pewne
towary wywouje wzrost ich cen, a brak poday pewnych
towarów skutkiem przesunicia si systemu produkcyjnego, po-

woduje wzrost cen inny/ch totwarów. Oczywicie najsilniejszy

wzrost cen wywoany zostaje deprecjacj pienidza.

Jeeli inflacja i deprecjacja zwiksza dugi pastwowe, to ka-
de zwikszenie dugu pastwowego zwiksza dalsz deprecjacj,

a do kompletnego bankructwa narodu.

Wyjcia z takiej sytuacji naley szuka w obu kierunkach.

Po stronie dugu pastwowego trzeba, aby ten dug stale zmniej-

sza a do cakowitego umorzenia. Zmniejszenie dugu pastwo-
wego moe si odby drog spaty lub niewypacalnoci. Splata

moe by cakowita lub czciowa nprz. przy pomocy daniny od
bogactwa. Konwersja jest te czciow niewypacalnoci. Na-
stpnie naley dy do równowagi budetowej, zmniejszenia opo-
datkowania, aby tym umoliwi powstanie kapitau produkcyjne-
go. Po stronie za inflacji naley zaprzesta jej, podnie produkcie
krajow i wróci do monety kruszcowej.

Deprecjacja pienidza odbija si jednoczenie na kursie walut
zagranicznych. Spadek kursu moemy nazwa deprecjacj stosun-

kow; ona jest busol zaufania do kraju. Progresywna depre-
cjacja stosunkowa czyni zaduenie pastwa coraz wikszem. Ist-

nieje i w tym kierunku przesd, e tak zdeprecjonowana waluta
jest absolutn przeszkod dla handlu zagranicznego. Otó to jest
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nieprawd. Dopóki istnieje bezpieczestwo w kraju i jest co do

eksportowania — eksport jest moliwy. Pienidzem suy bdzie
waluta zagraniczna, majca ustalon warto.

Naturalnie, e podniesienie gospodarcze kraju, bdce wy-
nikiem deflacji ogólnej i reform budetowych, wpywa na zmniej-

szenie deflacjii stosunkowej, która znów wpywa na poprawienie

si stosunku eksportu do importu w duchu korzystnym dla dobro-

bytu kraju, t. j. albo zwikszajc nadwyk eksportu nadprodukcji,

lub kapitau i zysków, albo zwikszajc nadwyk importu, b-
dcego rezultatem spaty nalenych krajowi procentów od wy-
wiezionego kapitau lub równowanikiem wywiezionych zysków.

' Obecnie pierwszym krokiem do zmniejszenia stosunkowej de-

precjacji jest stabilizacja walut — co moe by uskutecznione tylko

na drodze midzynarodowej.

Tak jest tre ksiki Prof. Seligmana. Naprzód autor usta-

nawia kilka zasadniczych poj teoretycznych, przygotowujc te-

ren do badania, potem opisuje inflacj i jej skutki w cigu 18 i 19

wieku w caym szere,gu pastw europejskich i amerykaskich,
wkocu wyprowadza swoje wnioski. Ciekawy jest jego pogld
na danin od bogactwa jako rodka spacenia dugu pastwowego.
Otó pod tym wrzgldem, wbrew przekonaniu finansistów angiel-

skich, autor uwaa, e rozoenie daniny na szereg lat jest nie-

podane.
Praca prof. Seligmana obejmuje zaledwie 83 str., ale dziki

zwizoci i gitkoci stylu, ksika ta zawiera tre duego tomu.

Trzeba by gbokim znawc spraw ekonomicznych i finansowych,

aby z tak swobod i jasnoci rozprawi si z tym tematem na

5 arkuszach druku. Jest rzecz podan, aby ksika prof. Selig-

mana bya czytana u nas, gdy zawiera on skarbnic wiedzy,

opartej na dowiadczeniu wieków.

Dr. S. Janicki (Londyn).

Ry barski Romaai prof. Marka polska i zloty polski. Nakl. Ksig.
1'erzyski, Niklewicz i Ska, Warszawa 1922, 8", str. 243.

S a ni o r z d y a u b c z p i e c z e 11 i a. Warszawa 1021, Skt. (Slow ny

w Ksig. M. Ostaszewskiej, 8", str. 99.

Cap mai Adrien A. La renaissance des banques locales- et le regio

nalisme bancaire. Montpelier 1921, 8°, XXV + M' p.

Deb zangl es,
l

R. Etude comparee de la Banue cTemissiort et dc la

Banque de dpóts. Bordeaux 1 92 1 , 79 p.

V v <• s (inyot et Raf al o v ich. Inflation et Deflation, Paris.

Alcan.
Pcytel Adrien. I.e cheque. Paris Cres.

fiat /en William A. Volker Clearing. Ein sociolog.-geldtechn. Ver-

such /nr Erklarung und zur Beseitlgung der Weltkrisis. Miinchen

Ant Portas Vcrlag 19421, B*„ »tr.
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II a a s c Bert ho Id Dr. Das Recht der polnischcn Valuta (Dag Recht

der deutschen Grenzgebiete. ttrsg. v. Brunno Weil 3>,. Berlin, Verlag
i". Pofitik tmd Wirtschaft 1921, 8°. str. 128.

Leist FC m i 1 Dr. Der internationale Kredit und Zahlugsverkehr. 2 Aufl.

(Glockners Hand. Bucherei Bd. 31). Leipzlg 1021. 8", str. VI + 144.

3a.r-C.0hn Prof. Dr. Gold- mul Papiergeld. Die Bedeutung der

Goldwahrung im Leben der Gegenwarl Leipzig Voss i ( >-'-\ 8". stryj.
a s

10. Spódzielczo.

Sidney i Beatrice Webb. The Consumers' Co-operative

Movemont (Ruch spódzielczy spoywców) XI, 504 str.

Londyn. 1921. Longmans, Orccn, and Co. Cena 18 sz.

W roku 1891 ukazaa si maa ksika pod tytuem „T li e

C o - o p e r a ti v e Mo v e m ent i n (i r c a t B r i t a i 11". napisana

przez Beatrice Potter, obecna on znanego pisarza, fabianisty

i teoretyka ruchu zawodowego Sidney \Yebb'a. Wyej wzmian-
kowana ksika prdko zdobya sobie rozgos europejski wród
kooperatystów i uwaana bya dugo, troch niezasuenie, za

A. B. C. teorji ruchu spódzielczego. W samej rzeczy ksieczka
ta po raz moe pierwszy wkraczaa z dziedziny opisowej do na-

ukowego ugrutowania tego ruchu. Od tego czasu nauka spó-
dzielczoci ogromne zrobia postpy, sam ruch te rozrós si ko-

losalnie. 1 oto teraz po latach trzydziestu ta sama autorka, do
spóki z Sydney Webb'em, wraca do starego tematu. Jak nas

zapewniaj autorowie, ani jedno sowo z poprzedniej ksiki nie

dostao si do nowej.

Autorzy jej maj za sob trzydziestoletnie dowiadczenie
ruchu spódzielczego w Anglji, a wic ju chociaby z tego wzgldu
ksika ich zasuguje na uwag. Kto s autorowie i jakie jest icli

credo naukowe i polityczne — powszechnie jest wiadomem.
Kady , nawet pobieny badacz spoecznoci angielskiej musia na-

trafi na ksiki Webb'ów. Znane s ich pogldy na kooperacje.

Pogldy te zasadniczo si nie zmieniy. Zreszt, stanowisko swe
autorzy zaznaczaj w przedmowie, gdy mówi: „Dla nas znacze-
nie specjalne i polityczne Ruchu Spódzielczego polega na tern, e
dostarcza on rodków do zastpienia systemu kapitalistycznego

systemem, w którym produkcja przemysowa moe by (i jest

ju do pewnego stopnia) prowadzona pod kontrol demokratyczn,
bez pogoni za zyskiem, lub korzyci materjaln". A wic jest to

punkt widzenia ewolucyjno-socjalistyczny. Autorzy nie s abso-
lutnymi obrocami tej teorji, na wzór niektórych „entuzjastów"
kooperatystów, ale czyni to z zastrzeeniami, o których mowa
bdzie póniej.

Pozostajc w tej samej sferze idei, dla kadego badacza dzi-

siejszego ruchu wspódzielczego bdzie zrozumiaem, e Webb'-
owie wczaj do tego ruchu li tylko kooperacj spoywcz, wy-
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kluczujc ze wszystkie inne formy zrzeszenia gospodarczego, jako

nie podpadajce pod wyej podan definicj ruchu spódzielczego.

Pod tym wzgldem autorowie przechylaj si na korzy teorji,

która, cho nie zostaa jeszcze uznana powszechnie, atoli zdobya
sobie, dziki wielu wysikom teoretyków francuskich, niemieckich

i szwajcarskich obywatelstwo w nauce i bdzie wkocu przy-

jta przez wszystkich. Dzi atoli wiem, e pogld ten spotka si
z silnym protestem, nietylko ze strony stowarzysze rolnych i kre-

dytowych, ale i ze strony teoretyków ruchu spódzielczego.
1

)

Ksika Webb'ów wyranie rozpada si na dwie czci.
W pierwszej, opisowej, majcej trzy rozdziay, mowa jest o „skle-

pie" spódzielczym, jego strukturze, dziaaniu i jego podstawach
ekonomicznych; o zrzeszeniach towarzystw spoywczych, a wic
hurtowni, angielskiej i szkockiej, zwizku stowarzysze spoyw-
czych, banku spódzielczym, towarzystwie asekuracyjnym, etc.

tak pod wzgldem struktury, jak i dziaania tych instytucyj; o sto-

sunku ruchu spódzielczego do pracy wogóle i wasnego personelu

w szczególnoci.

Sprawy tu wymienione s tak doskonale spopularyzowane
w literaturze wszystkich niemal krajów, e nie bd si wdawa
w analiz tej czci ksiki. Zreszt nie zawiera ona nic zasadni-

czo nowego i doniosego, coby zasugiwao na szersze omówienie.

Naogó jest ona saba, sabsza od tego rodzaju analizy, czynionej

przez starszych autorów, jak Lavergne'a, Gide'a, H. Millera, Staud-

niger'a, Rosenquist'a H. Kaufmann'a i wielu innych.

Przechodz odrazu do drugiej poowy ksiki, która zawiera

równie trzy rozdziay. W pierwszym mowa jest o „wpywie
wojny na ruch spódzielczy", w drugim o ,niedomaganiach ruch u

spódzielczego", a w trzecim o „przyszoci ruchu spódzielczego".

Co si tyczy wojny, to zmiany, jakie w tym czasie zaszy w ru-

chu spódzielczym w Anglji, s bardzo doniose i maj znaczenie

zasadnicze dla dalszego rozwoju tego ruchu. Atoli autorowie nie

s w stanie wskaza, o ile zmiany te s bezporedni m wy-
pywem samej wojny. Pod tym wzgldem wic praca Webb'ów
ma warto negatywn. Zdawaoby si, i, skonstatowawszy sam
fakt. naleao dooy wszelkich wysików, aby ten, tak donio-

sej wagi fakt, gruntownie zbada. Webb'owie za ograniczaj si
w danym wypadku do sumarycznego opisu zmian, sprowadzajc
czciowo ich przyczyn do niezadowolenia, powstaego w szere-

gach stowarzysze spoywczych skutkiem nieodpowiedniego trak-

towania tych stowarzysze podczas wojny przez rzd angielski.

Takie ujcie sprawy jest wynikiem braku naukowej metody w ba-

*) Tak naprz. Tuhan-Baranowski w pracy swej „Socjalnyja osnowy
kooperacji" protestuje przeciwko te,n<' rodzaju klasyfikacji.
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daniu zjawisk socjologicznych. Webb'owie zyli si z ruchem lu-

dowym w Anglji, wiedz bafdzto duo o nim, potrafi go systema-

tyzowa i kreli jego historj, rozumiej instynktownie pobudki,

lece u jego podstaw, ale nie umiej zjawiska tego wytumaczy.
Duo miejsca powicili autorzy liczebnemu wzrostowi spó-

dzielczoci w Anglji podczas wojny, co zaznaczywszy, przechodz
odrazu do zmian politycznych. Najwaniejsz z nich jest powsta-
nie w szeregach spódzielczych „samowiadomoci politycznej".

Wyobraenie spoeczne to do r. 1914 nie istniao w kooperacji an-

gielskiej, która do wojny bya apolityczna. Kady wyborca koo-

pcratysta nalea do jednej z trzech istniejcych partyj i tylko

kiedy chodzio o interesy specyficznie obchodzce ruch spódziel-

czy, wszyscy czyli swe wysiki, kady w ramach swej partji,

aby pod wpywem opinii publicznej dobi si upragnionego celu.

W kocu wojny zasza pod tym wzgldem wielka zmiana: koope-
racja angielska staa si prdem politycznym. Jest to objaw pro-

testu nie przeciwko obecnym partjom politycznym, ale rzdowi an-

gielskiemu, który by i jest wrogo usposobiony dla spódzielczoci.
Zreszt rzd koalicyjny t. j. liberalno-konserwatywny uatwi za-

chowaniem swem t transformacj, zrzucajc odpowiedzialno
za nia jednoczenie i na obóz liberalny i na obóz konserwatywny,
tworzc tein samem wiksz przepa midzy koalicj a Labour
Party, która traktowania kooperacji przez rzd nie pochwalaa.

Taktyka rzdu wzgldem ruchu spódzielczego, unaocznia
mu konieczno posiadania wasnych deputowanych w Izbie Gmin.
Nie ulega wtpliwoci, e kooperacja angielska utworzy z Labour
Party jedno stronnictwo polityczne.

Na 506 stowarzysze spoywczych, nalecych w kocu roku
1920 do Partji Spódzielczej, 180 posiada oddziay lokalne tej partji

z wasnen funduszami dla propagandy i wyborów municypalnych,
które prowadz wspólnie. z oddziaami miescowemi Labour Party.
W r. 1919 kooperatywy wystawiy 224 wasnych kandydatów do
rad miejskich, z której to liczby wybrano 151. Prócz tego kandy-
dowao 287 kandydatów wspólnych z Labour Party: wybrano 165.

W r. 1920 odpowiednie cyfry s: 29 na 12 i 59 na 137. Wpyw
agitacji politycznej podczas walki wyborczej jest wielki, zarówno
na zewntrz, jak i na wewntrz kooperacji.

Równoczenie zacienia si te coraz silniej wze przyjani
miedzy kooperacj a zwizkami zawodowemi. Stosunek koope-
racji angielskiej do zwizków by neutralny. Atoli pod wpywem
wzajemnego ku sobie cienia, które zaczo si ujawnia jeszcze
przed wojn, doszo midzy obydwiema organizacjami do porozu-
mienia.

Równoczenie z tern kooperacja angielska zwrócia si prze-
ciwko monopolom i trustom, których pozycja znacznie okrzepa

34
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wskutek wojny i obojtnoci rzdowej. Aby si wyama i pod
kontroli monopolów i trustów, spódzielnie angielskie zakupuj zie-

mi uprawna w Anglji i Szkocji (w 1. 1916—1919) w Kanadzie

(1917), w Zachodniej Afryce (1916/17), kopalnie wgla (1917), oraz

powikszaj stale zakres wasnej produkcji. Tylko na polu

handlu midzynarodowego kooperacja angielska zdziaaa bardzo
mao. Tumaczy si ona opakanym stanem spódzielni spoyw-
czych na kontynencie, co, w rzeczy samej, jest do pewnego stop-

nia susznem. Przed wojna zaoenie hurtowni midzynarodowej
rozbito si o opór niemiecki. Podczas wojny stosunki midzy-
narodowe byy anormalne. Dopiero w r. 1919 stosunki te znów
si poprawiy. Hurtownia angielska w r. 1919 wysaa towaru do

Rosji i Ukrainy na sum 400.000; obydwie hurtownie (C. W. S.

i S. C. W. S.) dostarczyy wyrobów na kredyt Polsce za 275.000

i Federacji Belgijskiej za 100.000.

W sierpniu r. 1919 wybrany zosta komitet, zoony z przed-

stawicieli wszystkich hurtowni dla celów informacyjnych, którego

owoce pracy s, jak dotychczas, znikome.

Rozdzia piaty ksiki powicony jest defektom kooperacji

spoywczej w Anglji — ju tak czsto opisywanym. Omawiane
tu s niedomagania, wynikaja.ee ze sprzeday na kredyt, z pogoni

za wysokiemi dywidendami, cofania si liczebnego spódzielni,

apatji czonków, ich emigracji, korupcji urzdników, faworyzowa-
niu, biurokracji i t. d. Skrupulatny czytelnik znajdzie tu sporo wia-

domoci nowych i ciekawych.
Ostatni rozdzia omawia przyszo kooperacji angielskiej.

Pogldy Webb'ów na przyszo ruchu spódzielczego w Anglii sn

wynikiem ich koncepcji socjalistycznej przyszego ustroju gospo-

darczego. Socjalizm Webb'ów jest ewolucyjny, a koncepcja sama
jest tylko logicznem rozwizaniem tezy tak zw. socjalizmu muni-

cypalnego, opartego na przymusowej kooperacji spoywców, za-

mieszkujcych jeden orodek administracyjny pastwa. W kon-

cepcji tej kooperacja dobrowolna spoywców stanowi raczej uzu-

penienie, dodatek, ni skadow cz. Wida z caej tej kon-

cepcji, e logiczn konsekwencj rozwoju jest socjalizm municy-

palny, a kooperacji dobrowolnej robi si miejsce tylko dlatego, e
rozlewno tego ruchu nie pozwala autorom ignorowa go. Kto

nie ma silnej wiary w przyszo reformatorsk kooperacji dobro-

wolnej, ten z ksiki Webb'ów jej nie nabdzie.
Webb'owie widz w dzisiejszym ustroju socjalnym dwie siy

twórcze, którym dane bdzie ksztatowa stosunki socjalne przy-

szoci. Obydwie te siy maj jeden i ten sam punkt wyjcia;

a jest nim masa spojywców. Jedna z nich — to zjednoczenie do-

browolne spoywców: spódzielnie spoywcze, druga to zjedno-

czenie spoywców przymusowe: zarzd miejski. W organicznym
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zwizku z dwoma temi organizacjami pozostan, zwizki zawo-
dowe, a cao stanowi bdzie wikszo przyszego ustroju spo-

ecznego, który w znacznym stopniu zastpi obecny ustrój kapi-

talistyczny.

Na przeszkodzie szybki.ej ewolucji tak pojtego socjalizmu

stoi — wicej ni cokolwiek bd inne — powolno powstawania
zbiorowej wiadomoci wród najemników.

Kwintesencj ruchu spódzielczego autorowie widzu W tak

z w. „teorii ekonomicznej ruchu spódzielczego", któr wybitni ko-

operatyci kontynentalni rozwijaj ju od duszego czasu. Jak
wiadomo, charakterystycznym rysem tej teorji jest przekonanie,

e spódzielnie spoywcze, przy wspólnej wasnoci wszystkich

narzdzi pracy, oraz produkcji dla spoycia a nie wymiany bo-

gactw, mog usun rent kapitalistyczn w kadej formie, za-

oszczdzajc j dla siebie. Równoczenie znika antagonizm, istnie-

jcy dzi midzy producentem a spoywc, moliwo bezrobocia

i kryzysu handlowego. Jednoczenie caa warto, powstajca
wskutek narastania spoecznoci, staje si dobytkiem w s z y s t-

k i c h czonków tej spoecznoci.
W ramach tylko co wskazanych zasad ekonomicznych Web)'-

owie nie uznaj adnych granic rozwoju spódzielni spoywców.
Atoli kooperacja spoywców dobrowolna ma dla Webb'ów pewne
granice rozwoju, mianowicie, kiedy wkracza ona w sfer dziaania

kooperacji spoywców przymusow.
Istniej potrzeby gospodarcze, których zaspokoi, w sposób

racjonalny, kooperacja dobrowolna nie moe, kiedy interwencja

organów przymusowych jest konieczna; w takich razach koope-
racja spoywców przymusowa musi zastpi dobrowoln. I tak

kiedy chodzi o tego rodzaju przedsibiorstwa jak tramwaje i inne

rodki komunikacyjne, owietlenie, wodocigi, nauczanie, biblioteki,

muzea, parki etc, które wymagaj udziau wszystkich obywateli
danej miejscowoci, Wtedy zarzd miejski musi zastpi stowa-
rzyszenie spoywców. Przymusowa kooperacja jest te konieczn,
kiedy chodzi o zaspokojenie potrzeb gospodarczych spoywców
r o z p r o s z o n y c h, naprz. kiedy chodzi o koleje, poczty, kopal-

nie, a nawet handel zagraniczny. Przemysy te musz by upa-
stwowione i wtedy kooperacja przymusowa pastwowa musi :;&-

stpi kooperacj dobrowoln. Tak tedy wedug \\'ebb'ów kada
z trzech form kooperacji spoywców, dobrowolna, przymusowa
miejska i przymusowa pastwowa, ma sw specjaln dziedzin
dziaania, wszystkie mog wzajemnie wspódziaa dla dobra ogól-

nego, ale kooperacja dobrowolna nie moe zastpi kooperacji

przymusowej w sferze dziaania, poniewa systemem dobro-
wolnym nie da si osiggn. powszechnoci., szczególnie jeeli

chodzi o nakadanie ciarów na czonków gromady. Rozwój gos-
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podarstwa municypalnego we Woszech pozwala autorom mnie-

ma, e zarzdy miejskie, zrzeszajc si, mog tworzy instytucje

.na wzór hurtowni spódzielczych, do czego lepiej jeszcze su przy-

stosowane, znajc dokadniej jakociowo i ilociowo, potrzeby oby-
wateli, zamieszkujcych gminy, bdce pod ich zarzdem. Gra-

nice te, majce doniose znaczenie w sferze podziau bogactw,

znikaj w sferze produkcji, gdy w tym kierunku obydwie orga-

nizacje znajduj si w tych samych warunkach. Webb'owie widz
nawet moliwo wzajemnego wspódziaania zarzdów miejskich

i hurtowni spódzielczych na polu produkcji bogactw.

Akceptujc z rezerw pogldy Webbów na opisane tu granice

midzy kooperacj dobrowoln i przymusowa, zaznaczy musze,

e kwestja ta ma na razie znaczenie akademickie, gdy ycie tej

granicy nie ustalio, a dowiadczenie wykazao, e sprawno gos-

podarcza kooperacji dobrowolnej jest wysza od kooperacji przy-

musowej. Co si za tyczy przymusu spoecznego, to Webbowie
niesusznie upatruj ródo tego przymusu li tylko we wadzy
pastwowej i municypalnej. Przymus spoeczny ' niezawsze jest

wyrazicielem siy fizycznej. Jest to zbyt materjalistyczne pojmo-

wanie zjawisk socjalnych. Spoeczno jest mas, która przyciga

i wchania mniejsze masy, i okoo której grawituj jednostki bez

przymusu siy fizycznej, zewntrznej. Jest to przymus spoeczny
zdezorganizowany, daleko silniejszy od przymusu zorganizowa-

nego. Czowiek, wyaniajcy si z pod jego wpywu, ginie, nie

od kuli, miecza lub wizienia, ale od braku odpowiedniej atmo-

sfery. Kooperacja moe si sta ogólnie przymusow bez fizycz-

nego przymusu. Ksika Webbów wogóle grzeszy brakiem zna-

jomoci ostatnich wyników bada socjologicznych w dziedzinie

wyobrae spoecznych. Koncepcje w niej zawarte, s zbyt ma-
terjalistyczne, bez ujcia socjologicznego badanych przez si zja-

wisk spoecznych.
Ciekawy jest pogld Webbów na stosunek kooperacji angiel-

skiej do rzdu. Proponuj oni oddzielenie sfery politycznej od

ekonomicznej rzdu i powierzenie tej ostatniej specjalnej organi-

zacji") (National Boards), w której kooperacja miaaby swych
przedstawicieli. Midzy t organizacja a hurtowniami spódziel-

czemi moliwe byoby cilejsze wspódziaanie na polu ekono-

micznem.
Analiza stosunku ruchu spódzielczego spoywców do-syndy-

kalizmu ewolucyjnego, zamyka dzia dyskusyjny ksiki. Wedug
autorów syndykalizm nie moe zastpi kooperacji dobrowolnej.

W caej pracy Webbów zna wpyw literatury kontynental-

nej. Od pierwszej ksiki, wydanej trzydzieci lat temu, do dru-

* Rzecz dawno ju proponowana przez socjalistów belgijskich

(Vandervelde/. *-
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giej, jest skok wielki. Wogóle ksik t naley uwaa za wielki

postp w literaturze spódzielczej angielskiej, gdy dotychczasowa
wiedza spódzielcza tego kraju nie przekraczaa ram literatury

opisowej. Chocia zna, e Webbowie zapoznali si z badaniami
kontynentu na polu kooperacji, to mam jednak wraenie, e uczynili

to w stopniu niedostatecznym, i dlatego ksik sw nie wnieSli

nic nowego do tych bada. Wykad wszdzie jest jasny i lo-

giczny, jzyk prosty i potoczysty.

Ksika ta stanowi dobry podrcznik dla ludzi, którzy, za-

poznawszy si pobienie z faktami ruchu spódzielczego spoyw-
ców, pragn pogbi nieco i usystematyzowa nabyte wiadomoci.

Dr. S. J a n i c k i (Londyn).

Adamski K s. fal run. „Rolniki a rolnictwu'' referat Wygoszony
na jubil<ibZD ,\ yin Sejmiku Zwizku Spódzielni Zarobkowych i

(

podarczych. Nakadem Zwizku Spódzielni Zarobkowych i Gospo-
darczych. Czcionkami „Poradnika Gospodarczego" w Poznaniu.
Pozna 1922, >tr. 23.

Janowicz TI. Spódzielczo robotnicza w Posce. Rzut oka na sy-

tuacj obecn. Warszawa 1922. Nk. Robi Stów. Spo. w
nowcu. 8°, str. 39.

P r ogr a m w y k 1 a d ó w kursów rolniczo-spoecznych krótkotermino-
wych i lotnych. Wydawnictwo Centralnego Zwizku Kóek Rolni-

mczych. Warszawa ioji, str. 34.

Rzd Antoni. Spódzielnie kredytowe a kasy szkolne. Nakadem
Polskiego Zwizku Rewizyjnego Spódzielni Kredytowych w .War-
szawie. Warszawa [921.

G e g e n v. ar tiger S t a u d u n d k ii n f t i ge A u f g a h e n genos
s enschaCftlicher Viehverwertung i n Deutschlan d.

Nach Berichten der Zentralgenossenschaften for Viehverwertung
bearbeifcet von Generalsekretar Brening-Berlin; (Heft 2 gennossen-
schaftlicher Schriften, herausgegeben vom Reichsausschuss der deu-
tschei Landwirtshafts Abteilung tur Genossenschafts- und Kredit-
w esen. Berlin, str. 1 u.

K a uf mann Jl ci nr ich. Kin konsumgcnossemischaftlicher Blick in

die Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunit des konsum-
genossenschaftlichen Grosseinkaufs. Hamburg [921.

Ne ud orf er Otto Dr. Grundlagen des Genossenscbaftswesens. Wien
1921.

Oberst Lr. Rev-huonsverband Gewe^rblicher Genossenschaften in Schle-
sien zu Breslau. Das Genossenschaftswesen in Schtesien. Breslau
1919.

11. Statystyka.
Kasiski F a u s t y u. Statystyka pracowników pastwowych Rzplitej

Polskiej podug list z dn. 1 marca 191. Warszawa HJBI.
Yule Udny ( r, Wstjp do teorji statystyki 2 53 figurami i diagra-

mami. Z drugiego wydaniu angielskiego przeoy Z. Limano-
wski. Bibljoteka Wyszej Szkoy Handlowej. Nak. Gebethnera
i Wolfa, Warszawa [922, 8". str. XIV + 446.
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12. Varia.

Gsioro w s k a X a t a 1 j a. Polska na przeomie ycia gospodarczego
1764— 1830. Warszawa 1922 Nakf. Polsk. Skadnicy Pomocy Szkol-
nych, icr, >tr. 129.

Grabski Stanisaw. Naród a Pastwo. Lwów [922. Nak. S-ki

\\'y<l. Sowa Polskiego, 8", str. 54.

Studnicki Wadysaw. Wspóczesne ParistWo Litewskie i jego
stosunek do Coaków. Warszawa io_'2. Gebethner 1 Wolff. 8",

str. 107.

S z c r er Mice /. y s } a w. Idea narodowoci w socjologii i polityce.

Kraków iojj. 8", str. n8.



III. Przegld prawodawstwa.

1. Prawo i proces karny.

(Zmiany dokonane w II. III. i IV. kwartale 1921.)

II. kwarta r. 1921.')

A. Obowizuj na caym obszarze Rzeczy-
pospolitej:

1. Ustawa z 18/3. 1921. (I)z. Ust. Nr. 30. poz. 177) o zwal-
czaniu przestpstw z chci z y s lt.ltt, p o p e I n i o n y c li

przez u r z d n i k ó w.

Ustawa ta, która wesza w ycie z dniem jej ogoszenia (6 4),

uchylia ustaw z 30/1. 1920. (I)z. Ust. Nr. 11. poz. 60), dotyczca
reakcji karnej na tesame przestpstwa; jednak co do przestpstw,
popenionych przed wejciem w ycie nowej ustawy, naley
stosowa d a w na usta w , o ile przepisy nowej ustawy n i e

przepisuj a modniejszej kar y (art. 14). Nowa ustawa uchy-
lia równie rozporzdzenia, dotyczce poddania przestpstw, po-

penionych przez urzdników z chci zysku, orzecznictwu sadów
doranych (art. 17). Wikszo postanowie jest identyczna w obu
ustawach: zmiany, dokonane nowa ustawa, s w gównych za-

rysach nastpujce"):
a) Nastpio sprecyzowanie i zagodzenie odpowiedzialnoci

karnej osób, nie bdcych urzdnikami, które dawna ustawa na-

zywaa niezbyt szczliwie „osobami cywilnemi". Dawna ustawa
przyjmowaa odpowiedzialno karn takich osób we wypadkach
udziau w przestpstwie urzdnika oraz we wypadkach kary-

godnego przekupienia urzdnika w celu skonienia go do pope-
nienia przestpstwa. Nowa ustawa przeja odpowiedzialno we
wypadkach udziau, a przepis, dotyczcy wypadków karygodnego
przekupienia urzdnika, zastpia dwoma przepisami, wedug któ-

rych ulega karze: aa) skanianie choby bezskuteczne do pogwa-
cenia obowizków urzdowych lub subowych oraz bb) skania-

')J)o którego kwartau ustawa naley, oznaczam na podstawie daty

oguszenia ustawy w Dz. l
T
st., a nie na podstawie daty uchway

sejmowej, gdy ta ostatnia data jest najczciej jedynie historycznym
momentem.

'"') Zasady dawnej ustawy przedstawiem w Nrze 3 ..Kuchu" z r.

'1'j2i, str. 530 i nast. i
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k-

nie choby bezskuteczne do przyjcia korzyci majtkowej, danej

lub obiecanej bez zamiaru skonienia do pogwacenia obowizków.

Równoczenie nastpia zmiana kwalifikacji prze-
stpstwa i zmiana w surowoci sankcji karnej; jedno

i drugie w kierunku zagodzenia. W szczególnoci nadawaa dawna
ustawa wszystkim ni objtym dziaaniom przestpnym „osób cy-

wilnych" charakter zbrodni i grozia za nie takie mi sa-

rn e m i karami, jak za dziaanie przestpne urzdnika, za nowa
ustawa kwalifikuje skanianie choby bezskuteczne do przyjcia

korzyci majtkowej, danej lub obiecanej bez zamiaru skonienia

do pogwacenia obowizków, oraz udzia w przyjciu lub daniu
takiej korzyci majtkowej przez urzdnika jako wystpki,
a tylko inne dziaania (udzia lub skanianie choby bezskuteczne

do pogwacenia obowizków) jako zbrodnie, przyczem we wy-
padkach zbrodni przewiduje kar mierci tylko we wypadkach do-

puszczenia si przestpstwa zowodowo, a w zwykych wypad-

kach cikie wizienie (dom karny) od lat 4—15.

Jeeli przestpstwo jest delictum sui generis, polegajcem na

bezskutecznem skanianiu urzdnika do przestpstwa, moe
by podmiotem przestpstwa zarówno urzdnik, jak osoba nie h
dca urzdnikiem;

b) Dawna ustawa miecia postanowienie, e z pod jej dzia-

ania wyjci s urzdnicy (o osobach nie bdcych urzdnikami

nie wspomina), którzy w chwili popenienia przestpstwa n i c

ukoczyli lat 21 (art. 10); w nowej ustawie jest mowa wogóle

o „osobach" (bez rónicy zawodu), a zastosowalno ustawy roz-

szerzona jest take do osób poniej tej granicy wieku we wypad-

kach wystpku (art. 10).

c) Nowa ustawa dopuszcza stosowanie postpowania uprosz-

czonego; poza wypadkami tegq postpowania ma rozstrzyga we
wszystkich instancjach (zgodnie z dawn ustaw) trzech sdziów
pastwowych. W b. dzielnicy ros. wyroki sdu I. inst. s o s t a-

t e c z n ei i mona je zaskary jedynie w drodze kasacji. Po-

stanowienia dawnej ustawy (art. 14 ust. 2), e wyrok jest prawo-

mocny z chwil ogoszenia, wzgldnie, jeeli wydano go w b. za-

borze ros., z chwil ogoszenia sentencji, a to we wypadkach

jednomylnego orzeczenia winy w pierwszej instancji, nie przy-

jto do nowej ustawy (art. 13 nowej ust.).

2. Ustawa z 24/5. 1921 (Dz. Ust. Nr. 42. poz. 261) w przed-

miocie amnestji z powodu uchwalenia Ustawy Konsty-
tucyjnej Rzplitej Polskiej z dnia 17/3. 1921. (t. zw. amnestia

konstytucyjna).

Poniewa ta ustawa ma znaczenie przemijajce i w chwili,

gdy niniejszy referat ukae si w druku, okres jej zastosowalnoCi



Prawo i proces karny. 521

bdzie (poza nielicznemi wypadkami) nalea do przeszoci, ogra-

niczam si do przedstawienia jedynie najwaniejszych postanowie.

Amnestia dotyczy przestpstw, nalecych do waciwoci
sadów karnych, zarówno powszechnych, jak wojskowych,, jedna-

kowo z wyczeniem caego szeregu przestpstw, wymienionych
w ustawie, które z powodu natury swojej bdto ze wzgldu na
motyw popenienia czynu karygodnego (np. wyzysk lichwiarski,

cignienie zysku z nierzdu drugiej osoby) bd .te ze wzgldu
na ywotne interesa Pastwa (np. szpiegostwo) na wyjtkowy akt

aski nie zasuguj; nadto dotyczy amnestia przestpstw, nale-
cych do waciwoci wadz administracyjnych, jednakowo z wy-
czaniem przestpstw, popenionych z chci zysku i z wycze-
niem wszystkich spraw, nalecych do waciwoci wadz karno-
skarbowych oraz kar porzdkowych lub dyscyplinarnych za prze-

winienia subowe.
1

)

Warunkiem stosowania amnestji jest, aby przestpstwo po-

peniono przed dniem 17/3. 1921.; orzeczenie kary po tym dniu

n i e wyklucza amnestji.

Amnestia jest albo abolicj postpowania karnego, bdcego
w toku, albo darowaniem (zupenem lub czciowem) kary ju
prawomocnie orzeczonej.

3. Ustawa z 18/3. 1921. (Dz. Ust. Nr. 46. poz. 278) w przed-

miocie oznaczenia okresu organizacji sdownictwa.
Okres zmian w organizacji sdów, w cigu którego wolno

sdziów przenosi na inne miejsca lub stanowiska subowe, na
caym obszarze Pastwa tudzie w stan spoczynku b e z

wzgldu na ustanowione w ustawach ograniczenia, upywa
z kocem roku 1921, jednak Rada Ministrów jest uprawniona prze-

duy ten okres najdalej do koca r. 1922. Stao si to rozp. Rady
Ministrów z 1/12. 1921. (Dz. Ust. Nr. 102. poz. 735).

Dla organizacji wadz, wykonywujacych piecz prawn w za-

kresie prawa karnego, wanem jest postanowienie, e Minister Spra-
wiedliwoci moe poruczy sdziemu za jego zgod czasowe pe-
nienie urzdu prokuratora.

4. Ustawa z 31/5. 1921. (Dz. Ust. Nr. 50. poz. .302) o u 1 g a c h

co do kwalifikacji na urzd s d z i o w s k i' i proku-
ratorski.

Ustawa ta zmierza do ujednostajnienia wymogów kwalifika-

cyjnych dla caego obszaru Pastwa, a nadto celem pozyskania
niezbdnie potrzebnej liczby sdziów i prokuratorów obnia skal

) Wniosek posa GrzdzieJskiego, aby równoczenie z niniejsz
ustaw uchwali ustaw w przedmiocie amnestji dla przewinie porzd-
kowych i dyscyplinarnych pracowników pastwowych, spotka si ze sta-

nowcz opozycj Rzdu i wikszoci Komisji prawniczej. Motywa -
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wymaga i uatwia uczestnikom innych zawodów (adwokackiego,

sdowo-wojskowego) przejcie do suby sdziowskiej i prokura-

torskiej.

W szczególnoci:

Na urzd sdziowski lub prokuratorski w kadej dziel-
nicy moe by mianowany petent, który zoy w którejkol-
wiek dzielnicy egzamin sdziowski lub posiada egzamin za-

stpczy'); aplikacj sdow, potrzebn do dopuszczenia do egza-

minu sdziowskiego, mona odbywa w rónych dzielnicach.

Ustawa upowania Ministra Sprawiedl. na przecig 5 lat do

skrócenia na ohszarze b. zaboru austrj. sdziowskiej su-
by przygotowawczej z trzech lat (obecna norma) do pótora
roku, co czy si z uwolnieniem od dostarczenia pracy domowej
przy egzaminie sdziowskim. Z upowanienia tego skorzysta Mi-

nister w rozp. z 16/6. 1921. (Dz. Ust. Nr. 53. poz. 339), stwarzajc
mono dopuszczenia zdolnych i pilnych kandydatów do egzaminu

sdziowskiego na podstawie pótorarocznej suby przygotowaw-
czej i bez dostarczenia pracy domowej.

Uatwienia w uzyskaniu posady w subie sdziowskiej i pro-

kuratorskiej stwarza ustawa dla kandydatów adwokac-
kich, (którym w razie, jeeli przejd do takiej suby w cigu
roku po wejciu w ycie niniejszej ustawy, policz si w razie

powrotu do zawodu adwokackiego czas spdzony w sdzie lub

w prokuraturze bez wzgldu na to, w której dzielnicy t sub
penili) oraz dla osób, które zoyy z dobrym wynikiem egzamin

przepisany dla suby w ojskowo^ -sdziowskiej (od ta-

kich osób wymaga ustawa jedynie zoenia egzaminu uzupe-
niajcego z prawa i procesu cywilnego), wreszcie dla absol-

wentów wydziau ekonomicznego politechniki petersburskiej (któ-

rych ustawa dopuszcza do aplikacji, o ile zoyli przepisane na

tym wydziale egzamina i zgosz si do aplikacji w cigu lat trzech

od wejcia w ycie niniejszej ustawy).

Ustawa wesza w ycie z dniem ogoszenia (18/6).

B. Obowizuje w b. zaborze pruski m

:

Ustawa z 18/3. 1921. (Dz. Ust. Nr. 31. poz. 181) w przedmiocie

zmiany przepisów o wymiarze grzywien, nawizek
i w y n a g r o d n e g o w b. dzielnicy pruskiej.

') Aplikacj sdow i egzamin sdziowski zastpuje: egzamin

adwokacki lul> notarjany, zoony w 1>. /al>. austrj., egzamin sdziowski,

adwokacki lub notarialny, zoony przed r. list. i<)i8 w innycb czciach
I) A ii>trji lub w Bosnji i Hcrcogowinie, wreszcie egzamin na starszego

kandydata do posad sdowych, zoony przed i. kwietnia I9I7 w 1>. ce-

arstwie rosyjskiem. (art ->. ust. 1. ust.).
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Celem tej ustawy jest dostosowanie przepisów ustawowych
do zmienionych stosunków walutowych; to samo zadanie spenia
w h. zaborze ros. ustawa z 25/2. 1921. Dz. Ust. Nr. 30. poz. 169'),

za w b. zaborze austrj. ustawy z 16/3. 1920. Dz. Ust. Nr. 26. poz.

158 oraz z 25/2. 1921. Dz. Ust. Nr. 23 poz. 125').

Ustawa obejmuje prawido ogólne o podwyszeniu kwot pie-

ninych, a nadto szereg szczegóowych postanowie, okrelaj-
cych, jakich zmian dokonuje w poszczególnych postanowieniach

N. K. K., niem. ust. o ustroju sadownictwa itd.

I. Prawido ogólne: podwysza sie d z i e s i c i o-

krotnie kwoty pienine, które okrelaj wedug ustaw i roz-

porzdze niemieckich i pruskich, wydanych przed dniem 8/1. 1919:

a) najwysze granice wymiaru lub stay wymiar g r z y w i e u

pojedynczych i zbiorowych, nawizek i wynagrodnego
lub najwysza granic upowanie organów wadzy dyscypli-

narnej do nakadania grzywien w drodze d y s c y p 1 i n a r-

n e j (porzdkowej).
Wymieniajc grzywny, wspomina ustawa, e powysze po-

stanowie nfe* odnosi si do nich bez rónicy, czy stosuje si je jako

rodki karne, dyscyplinarne, porzdkowe, sadowo-egzekucyjne lub

administracyjno-egzekucyjne.

II. Szczegóowe p o s t a n o w i e n i a.

AA) Zmiany w N. K. K.

a) Przesuwa si granic midzy wystpkiem i wykroczeniem,
oparta na wysokoci zagroonej grzywny, w ten sposób, e wy-
stpkiem jest czyn, zagroony grzywna powyej tysica pi-
ciuset marek. (Dotychczas tworzya granic kwota 150 mk.;

zmiana ust. 2. i 3. §u 1);

li) Grzywn orzeczona za wystpek mona w razie jej nie-

cigalnoci zamieni na areszt (a nie na wizienie) wówczas, je-

eli naoona grzywna nie przewysza szeciu tysicy mk.
(Dotychczas bya granica zamiennoci na areszt kwota 600 mk.;

zmiana ust. 2. si 28);

c) W razie zamiany niecigalnej grzywny na kar pozbawie-
nia wolnoci jest 150 mk. górn granic kwot, które ustawa poleca

sdziemu uwaa za równe jednodniowej karze na wolnoci. (Do-
tychczas bya t granic kwota 15 mk.; zmiana ust. 1. §ti 29). Zatem
klucz zamiany wynosi: 3— 150 mk. przy grzywnie naoonej z po-

wodu zbrodni lub wystpku, za 1—150 mk. przy grzywnie nao-
onej z powodu wykroczenia;

d) Prawomocna kara grzywny przedawnia: aa) w dziesi-
ciu latach, jeeli grzywn wymierzono powyej s z e d z i e-

') p. niej pod C. I. ] II.

*) p. 3. zeszy .,Ruchu" z r. 1021. str. 551. i nast.
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s i c i u tysicy marek (dotychczas: powyej 6.000 mk.: zmiana
ust. 1. 1. 4. §u 70); _

bb) W p i c i u 1 a t a c h, jeeli grzywn wymierzono powy-
ej tysica piciuset do szedziesiciu tysicy marek. (Do-

tychczas: powyej 150 do 6.000 mk.; zmiana ust. 1. 1. 5. §u 70);

cc) W dwóch lata h, jeeli grzywn wymierzono do t y-

s i ii c a piciuset marek (dotychczas: do stupidziesiciu ma-
rek; zmiana ust. 1. 1. 6. §u 70);

W ustawie brak wyranego wymienienia podwyszenia kwoty
150 mk. do wysokoci 1.500 mk. w ust. 1. 1. 5. §u 70., jednak ta zmian
jest konieczn konsekwencj identycznego podwyszenia kwoty
w ust. 1. 1. 6. §u 70.

BB) Zmiany w niem. ustawie o ustroju sdownictwa.

a) Waciwo sdów awniczych uzasadniona jest w spra-

wach o wystpki, zagroone grzywn co najwyej szeciu ty-
sicy marek (dotychczas: najwyej szeciuset mk.; zmiana 1. 2.

§u27);
b) Jeeli waciwo sdu awniczego ograniczona jest war-

toci rzeczy wzgl. wysokoci szkody (we wypadkach kradziey,
sprzeniewierzenia, oszustwa i uszkodzenia rzeczy), jest granic
wartoci wzgldnie najwysz wysokoci szkody kwota t y s i -
ca piciuset marek (dotychczas kwota tysica mk.; zmiana
1. 4. 5. 6. 7. §u 21 w brzmieniu p. 4. art. 1. rozp. Minist b. dzieu.

pruskiej z 23/6. 1920. Dz. Urzd. Nr. 34. poz. 304);

c) Jeeli waciwo sdu awniczego ograniczona jest war-
toci rzeczy albo wysokoci szkody (we wypadkach kradziey,
sprzeniewierzenia, oszustwa i uszkodzenia rzeczy), moe sd aw-
niczy przeprowadzi ca rozpraw i wyda wyrok, choby wy-
szo na jaw w toku rozprawy gównej, e warto rzeczy lub wy-
soko szkody przewysza kwot tysica piciuset m a r e k.

(dotychczas: 150 mk.; zmiana Su 28), a winien uzna si niewaci-
wym jedynie w tych wypadkach, jeeli inne przyczyny uzasadnia-

yby odroczenie rozprawy;

d) Uprawnienie prokuratora do zawnioskowania przeprowa-
dzenia rozprawy gównej przed sdem awniczym w sprawach
o wystpki nalece do waciwoci izby karnej (z wyjtkiem spraw
zastrzeonych wycznie do waciwoci izby karnej) rozsze-

rza si do wypadków, gdy nie naley si spodziewa wymiaru na-

wizki powyej kwoty pit nas tuty si cy marek (dotychczas:

powyej tysica piciuset marek; zmiana Su 29 w brzmieniu ustawy
o uproszczeniu wymiaru sprawiedliwoci w sprawach karnych
z 21/10. 1917. l)z.. Ust. Rzeszy str. 1037; maksymalny wymiar
rodków karnych, dopuszczalny w razie skierowania sprawy przed
^d awniczy, nie doznaje zmiany).



Prawo i. proces karny. 525

Równoczenie uchyla si postanowienia niem. ustawy o upro-

szczeniu wymiaru sprawiedliwoci z r. 1917., wedug których (ust.

2 i 3 art. III) ustawa ta traci moc z upywem roku po ukoczeniu
stanu wojennego, a maj z t chwil wej ponownie w ycie zmie-

nione przez ni lub przez nia uchylone przepisy w dotychczasowen:
brzmieniu.

CC) Zmiana pruskiej ustawy o wydawaniu policyjnych rozpo-

rzdze karnych z powodu wykrocze z 23/4. 1883 (zb. ust. str. 65).

Rozszerza si uprawnienie wadzy policyjnej do wymiaru kar
pieninych do wysokoci trzystu marek (dotychczas: trzydzie-

stu marek; zmiana ust. 3. §u l).

DD) Zmiana pruskiej ustawy o kradzieach lenych z 15 "4.

1878') (Zb. Ust. str. 222).

W razie niecigalnoci grzywny poleca ustawa uwaa kwot
od jednej do pidziesiciu marek (dotychczas: od jednej do
pitnastu mk.: zmiana ust. 2. §u 13) za równ jednodniowej karze
wizienia.

EE) Zmiana pruskiej ustawy o policji polnej i lenej z 14. I§80,

(Zb. Ust. str. 230).

Zastosowanie tej ustawy rozszerza sie do wypadków, jeeli

warto zabranych przedmiotów lub rozmylnie wyrzdzona szko-

da nie przewysza stu marek (dotychczas; dziesiciu mk.; zmia-
na .^u 6)

J

).

Nowela wesza w ycie z dniem 1/6; 1921.; tekst jej uwzgld-
niono w tumaczeniu ustawy karnej, dokonauem przez Kau-
niackiego. (Pozna 1921).

C. O b o w i a z u j a w b. z a b o r z e r o s.:

1. Ustawa z 25 2. 1921. (Dz. Ust. Nr. 30. poz. 169) w przed-
miocie zmian w usta w o d a w s t w i e karne m, o b o-

w i a z u j c e m w b. zaborze r o s.

Zmiany dotycz w przewaajcej czci prawa procesowego,
a jedynie w maej mierze prawa materialnego. Cele ustawy s na-

stpujce: 1) odcienie sadów karnych i prokuratur; 2) dostoso-
wanie tekstu dotychczasowych ustaw do zmienionych warunków
politycznych i ekonomicznych oraz poprawki redakcyjne tekstu:

3) stworzenie postanowie dotyczcych materyj nie dotknitych
dotychczasowemu ustawami. Poniewa znaczenie poszczególnych
zmian dla struktury ustawodawstwa jest nader róne, a najblisze
wydanie ustaw, obowizujcych w b. zaborze ros., uwzgldni
w tekcie cao naweli, ogranicz si do przedstawienia tych prze-
pisów . które dotycz zasadniczych momentów lub s nowoci nie-

znana dotychczasowym ustawom.

') W l)z. Ust. mylnie podany rok 1876.
') Odnosi si to do zabrania i rozmylnego uszkodzenia rzeczy,
iplecznictwa w stosunku do obu tych czynów i do paserstwa w stQ-

SUJlku do zabrania rzeczy*.
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I. Prawoprocesowe,
AA) Wprowadzenie t. zw. dochodze prokurator-

skich (art. 26 now. wzgl. art. 287^7-287 u. p. k. w nowym ukadzie

oraz art. 53 now. wzgl. art. 846 cz. 2. u. p. k. w nowym ukadzie).

W dotychczas obowizujcej ustawie by jedynie zacztek tej

instytucji; nowea stworzya dla niej szerokie ramy
1

). Zasad jest,

e w dochodzeniach prokuratorskich nie chodzi o zebranie mater-

iau szczegóowego, lecz jedynie o zorientowanie proku-
ratora, czy naley wnie akt osk., czy te spraw umorzy lub

zawiesi; natomiast bdem byoby pojmowa te dochodzenia jako

przerzucenie pracy ze sdziego ledczego na prokuratora'). Prze-

prowadzenie dochodze prokuratorskich wykluczone jest

w sprawach o zbrodnie z wyjtkiem wypadków, gdy oskar-

ony, ujty na gorcym uczynku, przyzna si do czynu (art. 38

now. wzgl. art. 544 u. p. k. w nowym ukadzie; p. niej pod lit. EE.).

Prokurator przeprowadza dochodzenia albo osobicie albo (co

jest regu) przez wadze policyjne; o przeprowadzenie poszcze-

gólnych czynnoci ledczych moe zwraca si do sdziów led-

czych lub sdziów pokoju, a w szeregu wypadków, wymienionych
wyczerpujco w ustawie, (w szczególnoci jeeli zachodzi potrzeba

badania pod przysig, przeprowadzenia rewizji i sekwestracji

przedmiotów lub zatrzymania i ogldzin korespondencji pocztowej

lub telegraficznej, zastosowania lub zmiany rodków zapobiegaw-

czych, wreszcie ukarania za nieusprawiedliwione niestawiennictwo)

nie moe prokurator dziaa ani sam ani przez wadze policyjne,

lecz musi zwróci si do wadz sadowych z wnioskiem o wyko-
nanie czynnoci. Pozbawienie wolnoci w toku dochodze prokura-

torskich ograniczone jest co do czasu trwania: nie moe trwa du-
ej, ni i e d e n miesic, jednak z wanych przyczyn moe sd
okrgowy przed upywem miesica powzi decyzj na posiedzeniu

gospodarczem, e przedua si ów termin o dwa tygodnie; po

upywie terminu naley wnie oskarenie lub prowadzi docho-

dzenia przy zmianie rodka zapobiegawczego w taki sposób, aby
umoliwi oskaronemu odzyskanie wolnoci, albo wreszcie prze-

kaza spraw na drog ledztwa wstpnego"). W 1 a s n a w I a-

dz moe prokurator w toku dochodze prokuratorskich: 1) uchy-

li rodek zapobiegawczy; 2) umorzy oraz 3) zawiesi postpo-

wanie). Z powodu umorzenia lub zawieszenia postp, poszkodo-

') Za wzorem ustawodawstwa wgierskiego (1896), nkmiiei

•11*77) i woskiego (lOi.l) p. Motywy str. l8.

*) Motywy str. 26.

•) Wyjtkowe wypadki, w których prokurator nie moe v.

w};h]/;| umorzy lub zawiesi postp., wymienia art. 287" u. p. k. w no-

wyni ukadzie, (w szczególnoci: jeeli przeprowadzono badanie stanu

omyiowego oskaronego oraz gdy zachodzi potrzeba postpienia w ryl
art. 38. k. k.)
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wany moe (w cigu dni 14 po zawiadomieniu) wnie zaalenie do

prokuratora sdu apelacyjnego, a decyzj tego prokuratora moe
zaskary (w takim samym terminie) do sdu apelacyjnego przez

wniesienie skargi incydentalnej.

BB) Wprowadzenie t. zw. postpowania uproszczo-
nego (art. 52 no w. wzgl. art. 845'—845'° u. p. k. w nowym uka-
dzie; art. 55 now. wzgl. art. 892

1

u. p. k.)

Istota tego postpowania polega na tern, e w sprawach na-

lecych do waciwoci sdu okrgowego przeprowadza rozpraw
gówn i orzeka jeden sdzia sdu okrgowego, jeeli prokurator

wniesie o przeprowadzenie postpowania uproszczonego. Poste

powanie to nie jest nigdy obligatoryjne; jest wykluczone
w sprawach o przestpstwa, cigane z oskarenia prywatnego,

oraz we wypadkach pogwacenia przepisów ochraniajcych religj,

nadto we wypadkach zdrady stanu, rozruchu oraz przestpstw
w subie pastwowej i spoecznej, za w innych sprawach jest

fakultatywne t. j. prokurator zgosi (zamiast zoenia aktu

osk.) wniosek o zarzdzenie postpowania uproszczonego wów-
czas, jeeli 1) przyj naley, e nie wypadnie wymierzy kary su-

rowszej ni grzywn i kar pozbawienia wolnoci
u i e p o w y e j d w ó eh lat lub jedn z tych kar albo 2) gdy
wymierzenie kary surowszej nie jest w ustawie przewidziane.

Wskutek wniosku sdzia sdu okrgowego albo przeprowadzi roz-

praw albo zasignie decyzji sdu okrgowego; druga ewentualno
zachodzi wówczas, jeeli sdzia ma wtpliwoci, czy postpowanie
uproszczone jest dopuszczalne lub wskazane, nadto jeeli uwaa
przeprowadzenie ledztwa wstpnego za wskazane, wreszcie jeeli

zdaniem sdziego zachodz okolicznoci wymienione w art. ^27

w nowym ukadzie (t. j. brak dostatecznych poszlak winy oskar-

onego, powody do umorzenia lub zawieszenia sprawy, wszczcie
sprawy niewaciwym trybem lub niewaciwo sdu); wówczas
sd okrgowy na posiedzeniu gospodarczem albo zarzdzi rozpraw
gówn przed jednym sdzi, (jeeli jego wtpliwoci nie podziela),

albo przekae spraw na drog postpowania zwyczajnego, (jeeli

uwaa postpowanie uproszczone za niedopuszczalne lub niewska-
zane), albo powemie decyzj po myli art. 527 w nowym ukadzie
(t. j. umorzy lub zawiesi postpowanie albo przekae spraw sto-

sownie do waciwoci). Sdzia wyrokujcy w postpowaniu
uproszczonem nie moe wymierzy kary surowszej ni grzywn
i kar pozbawienia wolnoci nie powyej dwóch lat cznie lub od-

dzielnie; jeeli jednak podczas rozprowy ujawni si okolicznoci,
uzasadniajce wymiar surowszej kary. sdzia z wasnej inicjatywy
lub na w"niosek prokuratora powemie decyzj o przekazaniu spra-

wy na drog postpowania zwyczajnego. Tak sama decyzj po-
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wemie sdzia, jeeli w toku rozprawy uzna postpowanie uprosz-

czone za niedopuszczalne; tak decyzj moe powzi nawet wów-
czas, jeeli sprawa bya poprzednio w tym kierunku badana przez

sd okrgowy, bo sdziego wie jedynie decyzja sdu okrgowe-
go, nakazujca rozpisanie rozprawy gównej.

1

) Skargi na decyzje

sdziego w postpowaniu uproszczonem, zapade przed wydaniem
wyroku, rozstrzyga sd okrg, na posiedzeniu gospodarczem,

za skarg na wyrok rozstrzyga sd apel., który moe w dwóch
wypadkach uchyli wyrok i przekaza spraw sdowi okrgowe-
mu do przeprowadzenia zwyczajnego postpowania, a mianowicie:

1) jeeli sdzia nie uwzgldni wniosku prokuratora o przekazanie

sprawy na drog zwyczajnego postpowania z powodu ujawnienia

na rozprawie nowych okolicznoci, a sd apel. jest zdania, e
wniosek ten naleao uwzgldni oraz 2) jeeli odwoano si z po-

wodu niedopuszczalnoci postpowania uproszczonego, a sd apel.

uzna postpowanie uproszczone za niedopuszczalne.

Poza uproszczeniem samej struktury postpowania uchyla no-

wela dla postpowania upro^czonego ukadanie pyta na pimie
oraz odrbne ogaszanie wyroku motywowanego i wprowadza mo-
liwo pominicia pisemnych motywów wyroku (na podstawie

art. 130 w nowym ukadzie, dotyczcego sdów pokoju; motywo-
wanie pisemne moe odpa, jeeli wyrok nie jest zaoczny, a adna
ze stron nie zada umotywowania w cigu 3 dni od daty ogosze-

nia wyroku, natomiast motywowanie pisemne jest obligatoryjne

wówczas, jeeli wyrok jest zaoczny oraz jeeli wniesiono apelacj).

Wprowadzenie postpowania uproszczonego zmierzao we-

dug motywów (str. 30) do usunicia elementu awniczego ze sadów
okrgowych, a e na utworzenie kompletów wycznie ze sdziów
zawodowych nie pozwalaj obecnie wzgldy gospodarczo-pastwo-

we, za przekazanie sdom pokoju znacznej iloci spraw, dotd na-

lecych do waciwoci sdów okrgowych, zmniejszyoby zakres

bezporedniej ingerencji prokuratora przy rozprawie gównej, byo
powierzenie znacznej iloci spraw jednemu sdziemu zawodowemu
najwicej celowem rozwizaniem sprawy.

Odcienie prokuratury w postpowaniu uproszczonem polega

na tern, e wniosek prokuratora o zarzdzenie tego postpowania
nie obejmuje (odmiennie jak w akcie osk.) wymienienia treci do-

wodów i poszlak.

Instytucja postpowania uproszczonego istnieje (cho odmien-

nie skonstruowana we wielu punktach) w Maopolsce, gdzie (na

mocy ust. z 21/10. 1919. l)z. Ust. Nr. 87. poz. 473) dopuszczalne jest

postpowanie uproszczone z powodu wszystkich z bród n i i w y-

') Motywy str. 31.
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stpko w, nie n a 1 e* c y cli do o'r z e. c n i c t W a sd u

przysigych, jeeli nie wypadnie wymierzy kary surowsze]

jak grzywn lub kar na wolnoci najwyej przez jeden rok i to

bd sam bd w poczeniu z grzywn; instancj odwoawcz
jest trybuna I. iust. W b. zaborze pruskim niema postp, uprosz-

czonego, gdy funkcj odciania spenia przekazanie sprawy przez

prokuratora sadowi awniczemu.

CC) Wprowadzenie przepisów postpowania we wypadkach
wydania wyroku mierci (art. 57 now. wzgldnie art. 961 u.

p. k. w nowym ukadzie).

Nowela stwarza w tej (dotychczas ustawowo nie unormowa-
nej) materji dwie zasady, a to: 1) e wyroki mierci nie wyma-
gaj zatwierdzenia oraz: 2) e istnieje obowizek przedstawie-

nia akt sprawy czynnikowi, wykonywujcemu prawo aski, przed

wykonaniem wyroku do ewentualnego zastosowania prawa aski.

Wynikiem tych zasad jest. e osoba, której suy prawo aski,

(Naczelnik Pastwa), nie ma prawa zatwierdzania wyroku mierci
ani prawa wydania jakiegokolwiek zarzdzenia, wpywajcego na
samo istnienie wyroku, lecz moe jedynie wykona prawo aski
lub zwróci akta z owiadczeniem, e z prawa aski nie chce ko-

rzysta.
1

) Motywy podnosz wyranie, e nowela nie stwarza by-

najmniej zamaskowanego zatwierdzenia wyroku, lecz raczej usta-

nawia obowizek dla osoby, której suy prawo aski, zastanowie-
nia si w kadym konkretnym wypadku, czy skazany zasuguje na
ask, czy te winien by stracony z mocy wyroku sdowego. Tok
postpowania jest taki. e sady, które w danej sprawie wyroko-
way merytorycznie, maja akta przedstawi Naczelnikowi Pastwa
za porednictwem Ministra Sprawiedliwoci (we wszystkich wy-
padkach) i doczy ewentualnie swoj opinj (tylko w tych wy-
padkach, gdy uwaaj, e skazany zasuguje na ask): przedsta-

wienie akt bez doczenia opinji uwaa si za przedstawienie opinji

ujemnej. Decyzje sdowe maj zapada na posiedzeniu gospodar-
czem po wysuchaniu wniosków prokuratora, o ile monoci w ska-
dzie tych samych sdziów, którzy w sprawie wyrokowali.

Przepisy powysze n i e odnosz si do postpowania dora-
nego (art. 12 now.).

Ustawodawstwo w innych dzielnicach: w b. zaborze austr].

m u s i trybuna sdu przysigych zaraz po wydaniu wyroku mler-
-ci powzi z udziaem prokuratora uchwa1

. (§341 u. p. k.), czy ska-

zany zasuguje na ask, czy te nie, a uchwa t naley w k a -
dym wypadku uzasadni; nastpnie przedkada si akta (bez
wzgldu na to, czy wniesiono rodek prawny, czy nie) Sdowi Naj-

') Motywy, str. 33.
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wyszemu, który je ze swoj opini (bez wzgldu na jej kierunek)

przedkada Ministrowi Sprawiedliwoci; Minister Sprawiedliwo-
ci zasiga decyzji czynnika, wykonywujcego prawo aski'),

i zawiadamia o niej sd. W b. zaborze pruskim wolno (§ 485

u. p. k.) wyrok mierci wykona dopiero wówczas, gdy nadejdzie

zawiadomienie o postanowieniu czynnika, wykonujcego prawo a-
ski, e z przysugujcego mu prawa aski nie korzysta; zatwier-

dzenie wyroku mierci nie jest potrzebne.

DD) Wprowadzenie przepisów postpowania we wypadkach
wniesienia proby o darowanie kary w drodze aski.
(Art. 60., 61 now. wzgl. art. 974

1

,
974' u. p. k. w nowym ukadzie)..

W obowizujcej poprzednio ustawie brak byo przepisów
w tym przedmiocie, a skutkiem tego bya rozbieno praktyki, za
brak przepisów co do wstrzymania lub przerwy kary we wypadku
wniesienia probly o ask udaremnia niejednokrotnie (przy krót-

kich karach) wykonanie prawa aski.

Te niedomagania usuwaj nastpuj postanowienia noweli:

Jeeli proba o ask wpyna do sdu od skazanego lub je-

eli przesa j sdowi Minister Sprawiedl., nie dajc przyteni

przedstawienia akt sprawy, sd pozostawi prob o ask bez bie-

gu, jeeli jego zdaniem skazany nie zasuguje na ask; przeciw tej

decyzji niema zaalenia. W innych wypadkach (tj. jeeli skazany
zasuguje zdaniem sdu na ask oraz jeelii Minister Sprawiedl.

przy przesaniu sdowi podania o ask lub z wasnej inicjatywy

zada przedstawienia akt sprawy) sd wzgldnie sdy, ktOre

w danej sprawie wyrokoway merytorycznie, maj przesa akta

sprawy Ministrowi Sprawiedliwoci. Co do doczenia opinji i spo-

sobu powzicia decyzji sdowej stosuje si odpowiednio postano-

wienia, wymienione powyej pod CC) we wypadkach wydania wy-
roku mierci. Proba o ask nie wstrzymuje wykonania kary, je-

dnak zarówno Minister Sprawiedl., jak sd mog wstrzyma wy-
konanie kary lub zarzdzi jej przerw. W tekcie noweli brak
postanowienia co do sposobu powzicia decyzji sdowej we wypad-
kach, jeeli sdem wyrokujcym by sd pokoju; motywy (str. 33)

podaj w tej mierze, e sdzia pokoju ma wyda opinj bez udziau
awników.

Ustawodawstwo w innych dzielnicach: w b. zaborze austrj.

opiera si postpowanie na tychsamych zasadach (S 411 u. p. k.);

natomiast postpowanie w b. dzielnicy pruskiej ma wszelkie cechy
tymczasowoci, w szczególnoci uchylono tam (w lutym 1920 r.)

zarówno rozporzdzenie z 14 8. 1879. (Dz. Rozp. Ministr..

') Nie jest t f > zatwierdzenie", lecz (jak w innych tfzienicacl

czcni w przedmiocie korzystania lub nie korzystania z prawa ask'
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Sprawiedl. str. 236), które opierao postpowanie na opinji proku-

ratora (bez udziau sdu) i pozwalao prokuratorowi zaatwi od-

mownie prob o ask, jeeli wysza wadza administracyjna nie

daa sprawozdania, jakote (wydane przez republikaska wadze
niemiecka, obowizujce w b. zaborze pruskim poza linj demar-
kacyjn) rozporzdzenia z 19/6. 1919. (Dz. Rozp. Ministr.

Sprawiedl. str. 341) i z 26/8. 1919. (Dz. Rozp. Ministr. Sprawiedl.

str. 405), które przekazyway dotychczasowe funkcje prokuratorów
osobnym referentom przy sdach 'okrgowych jako penomocnikom
Ministra Sprawiedl. dla spraw uaskawie (Beauftragte fur Gna-
densachen).

Uchylajc powysze rozporzdzenia, skoncentrowano wszyst-

kie sprawy o ask w Departamencie Sprawiedl. tak, e tylko ten

Depart. moe wyda definitywn decyzj.
EE) Ograniczenie obligatoryjno ci ledztwa

wstpnego, (art. 38; 39 now. wzgl. art. 544, 545 u. p. k. w no-

wym ukadzie).

Wedug poprzednio obowizujcej ustawy byo ledztwo
wstpne bezwzgldnie obligatoryjnem w sprawach o z b r o-

d n ie i w sprawach o wystpki, pocigajce za sob d o m
poprawy, za w sprawach o wystpki, nie pocigajce
za sob domu poprawy, i w sprawach o wykroczenia
rozprawa gówna moga nastpi bez ledztwa jedynie wówczas,
jeeli prokurator uzna za moliwe zoy sdowi akt osk. bez po-

przedniego przeprowadzenia ledztwa i jeeli sd sam nie uwaa
ledztwa za konieczne. Te szerokie ramy obligatoryjnoci led
twa wstpn. spowodoway nadmierne obcienie sdziów ledczych
i nie odpowiaday nowszym teorjom proceduralnym

1

); dlatego no-

wela wprowadzia, w nich daleko sigajcy wyom. Wedug noweli

ledztwo jest konieczne jedynie we wypadkach zbrodni, ale

i w tych wypadkach mona je pomin, jeeli oskarony, ujty na

gorcym uczynku, przyzna si do czynu
3

); poza wypadkami zbro-

dni rozprawa odbdzie si bez ledztwa wstpnego, jeeli: 1) pro-

kurator uzna za moliwe bez ledztwa zoy akt osk. lub wniosek
o zarzdzenie postpowania uproszczonego i 2) sd sam czy na

wniosek osób biorcych udzia w sprawie nie uzna potrzeby ledz-
twa wstpn. lub poszczególnych czynnoci ledczych. Naley
zwróci uwag na ostatnie postanowienie, wedug którego sd moe
ograniczy si do zlecenia przeprowadzenia poszczególnych
czynnoci ledczych.

FF) Zmian postanowie o rodkach zapobiegaw-
czych (art. 33—35 now. wzgl. art. 418—420 u. p. k. w nowym
ukadzie).

') Motywy, str. 18.

') Postanowienie wzorowane na procedurze woskiej (art. -77/.

»•



532 HI. Przegld prawodawstwa.

Wedug poprzednio obowizujcego tekstu art. 418—420 byo
zaaresztowanie najostrzejszym rodkiem zapobiegawczym,
jaki mona byo stosowa wzgldem oskaronych o zbrodnie lub

o wystpki, pocigajce za sob dom poprawy, za kaucja bya
najostrzejszym rodkiem zapobiegawczym, jaki mona byo sto-

sowa wzgldem oskaronych o wystpki, pocigajce za sob
zamknicie we wizieniu lub w twierdzy. W powyszych posta-

nowieniach wprowadzia nowela zmiany redakcyjne, które ponie-

kd w drodze analogii dotychczas byy stosowane, uwzgldniajc
nowy systemat materialnego prawa karnego

1

). Wedug obecnego
brzmienia powyszych artykuów istnieje nastpujca skala rod-
ków zapobiegawczych: najostrzejszym rodkiem zapobiegawczym
jest: a) w sprawach o wykroczenia porczenie;
b) w sprawach o wystpki, za które niezalenie od kar do-

datkowych ustawa przewiduje kar nie surowsz ni pozbawienie
wolnoci d o j e d n e g o roku, kaucja; c) w sprawach o i nu e

wystpki, tudzie o zbrodnie — zaaresztowanie.
Zaaresztowanie stosowa jednak mona (taksamo, jak wedug po-

przednio obowizujcej ustawy) take w sprawach o lejsze prze-

stpstwa, o ile chodzi o oskaronych, którzy nie maj staego
miejsca zamieszkania ani okrelonego zajcia lub których to-
samo stwierdzi si nie daje.

GG) Rozszerzenie waciwoci sdu pokoju
(art. 69 now. wzgl. art. 2 przepisów' przech. w nowym ukadzie).

Waciwo sdu pokoju zachodzi obecnie take i wówczas,
jeeli 1. przestpstwo zagroone jest cznie aresztem i grzywn
lub 2. kara dodatkowa polega na pozbawieniu zawodu, procederu

lub wogóle jakiegokolwiek prawa specjalnego; nadto waciwo
sadu nie zaley ju obecnie od wartoci powództwa cywilnego
ani od wartoci przedmiotów, podlegajcych konfiskacie, ani wresz-

cie od wartoci robót, które ma si wykona z mocy wyroku.

Hri) Zmiana przepisów o wykluczeniu jawnoci przy

rozprawie g. (art. 43—45 now. wzgl. art. 620'—620' u. p. k. w no-

wym ukadzie).

Nowem jest postanowienie, e przy drzwiach zamknitych ma
si rozpoznawa sprawy o przestpstwa, cigane z oskarenia pry-

watnego, jeeli obie strony tego zadaj; nadto nowela nie od-

wouje si do poszczególnych przepisów prawa materialnego, okre-

lajc przestpstwa^ przy których rozpoznawaniu naley wyklu-
czy jawno rozprawy, lecz dajc odpowiednie! wskazówki, po-

zostawia ocenieniu sdu, czy zachodzi moliwo obraenia uczu
religijnych lub moralnoci, zakócenia prawidowego biegu roz-

M<u vw \ str. 28. •
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prawy ub ujawnienia tajemnicy wojskowej (której poprzednia ust.

wyranie jako chronionej nie wymieniaa).
1

)

Nowela wprowadza jednolito przepisów o wykluczeniu jaw-

noci dla sdu pokoju i dla sdu okrgowego (art. 7 now. wzgf.

art. 88 u. p. k. w nowym ukadzie).

JJ) Nadto naley wspomnie o nastpujcych zmianach wzgL
nowociach:

a) w sdzie pokoju mona za z g o d z a areszt o w a u ego
oskaronego przystpi n i e z w tocznie do osdzenia
sprawy, pomijajc uwiadomienie wadzy oskarajcej o rozprawie.

Wadzy tej, któr naley uwiadomi o wyniku sprawy, suy ape-

lacja (art. 4 now. wzgl. art. 51' u. p. k. w nowym ukadzie).

b) sdzia pokoju moe zarzdzi przymusowe sprowadzenie
oskaronego, który bez przyczyn usprawiedliwiajcych nie usu-
cha wezwania do osobistego stawiennictwa, nawet wówczas, jeeli

przestpstwo zagroone jest jedynie grzywn lub aresztem (art.

6 now. wzgl. art. 61 u. p. k. w nowym ukadzie). Dotychczas

suyo to prawo sdziemu pokoju jedynie w sprawach o prze-

stpstwa, zagroone kar wizienia; zmiana odpowiada zasadzie

bezporednioci i postulatowi prawdy materjalnej;

c) uchylono udzia podprokuratora w spawach o przestp-

stwa, cigane z oskarenia pry w. (art. 15 now. wzgl. art.

166 w nowym ukadzie);

d) uchylono przepisy, dotyczce wywiadu u mieszkaców
okolicznych (art. 66 now.)').

e) przyznano sadowi okresowemu (zgodnie z w ymienionemi
niej „Przepisami tymczasowemD prawo zlecenia sdziemu po-

koju, aby przeprowadzi ledztwo wstpne (art. 22 now. wzgl.

art. 249 u. p. k. w nowym ukadzie), a sdziemu ledczemu przy-

znano prawo zwracania si do sdziów pokoju (w swoim lub cu-

dzym okrgu) o wykonanie poszczególnych czynnoci ledczych
(art. 28 now. wzgl. art. 292

1

u. p. k.). Wobec uregulowania sto-

sunku sdu okrgowego i sdziego ledczego do sdziego pokoju

w toku ledztwa w samej ustawie uchylono „Przepisy tymcza-
sowe o udziale sdziów pokoju i sekretarzy sdów pokoju w pro-

wadzeniu ledztwa wstpnego" z 25.9. 1917. (art. 68 now.). Za-

rzdzenie sdu okrgowego, zlecajce sdziemu pokoju przeprowa-
dzenie ledztwa, moe ex post okaza sic mniej szczliwem. jeeli

sprawa przybierze wiksze rozmiary lub okae si trudn: dla-

tego musi zachodzi mono cofnicia tego zarzdzenia. Projekt

ustawy (art. 22 proj.) przepisywa odstpienie ledztwa sdziemu
ledczemu przez sdziego pokoju ju wskutek wniosku prokura-

') Motywy. 6tr, 29.
') Problematyczn warto „wy w iadu" oceni trutnie M a k a r e-

WCZ w ..Procedurze karnej dla Królestwa Polskiego", str. 8.
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tora, lecz przepis ten zmieniono w ten sposób, e nowela wy-
maga decyzji sdu na wnioseik prokuratora. Prawo sdziego l.

do posikowania si sdziami pokoju (tegosamego lub innego okr-
gu) przy dokonywaniu poszczególnych czynnoci ledczych, jest

nowoci, stworzon celem zapewnienia sdziemu ledczemu wik-
szej swobody w zbieraniu materiau ledczego;')

f) przyznano sdowi okrgowemu prawo i obowizek ba-

dania (na posiedzeniu gospodarczem), po otrzymaniu aktu osk. lub

skargi oskaryciela pry w., czy zachodz dostateczne po-
szlaki winy oskaronego (art. 36 now. wzgl. art. 521 u. p*. k.

w nowym ukadzie; w dotychczasowem brzmieniu tego art. brak

byo takieigo postanowienia); sd okrgowy moe spraw umorzy-!,

jeeli uzna poszlaki za niedostateczne.

Co do podwyszenia kwot p i e n i n ych p. niej

pod III.

II. Prawo m a t e r j a 1 n e.

AA) Zmiana ustawy o sdach doranych (art. 12 now.).

Zmiana polega na tern, e nastpuje uzgodnienie tej ustawy (z 30/6.

1919. Dz. Pr. Nr. 55. poz. 341) z rozporzdzeniami Rady Mini-

strów, któremi wprowadzano wzgldnie utrzymywano w mocy
sdownictwo dorane na dalszy przecig czasu (6 mie.) w okr-
gach warszawskiego i lubelskiego sdu apelacyjnego, a które liczb

przestpstw, ulegajcych sdom doranym, ograniczay
2

).

BB) Uchylenie dekretu o p r z e c h o w y w a n i u b r o n i

z 11/1. 1919. Dz. Pr. Nr. 6. poz. 103).

Co do pod w y s z e n i a k w ot p i e n i n y c h p. niej

pod III.

III. Pr z e p i s y m a t e r j a l u e i proces o w e. d o t y-

c z a c e podwysz nia kwot pieninych (art. 70. 71

.

now.).

Podwysza si:

dziesiciokrotnie: a) kwoty, od których zawisa jest

karygodno przestpstwa, oraz b) wysoko kaucyj kasacyjnych,

natomiast

dwudziestokrotnie: a) najwysz granic grzywien
i kar pieninych , oznaczonych w okrelonej kwocie pieninej,
oraz b) najnisz i najwysz granic kwot, wymienionych w art.

*) Motywy, str. 27.

\';i mocy now. odpadaj z ust. o sdach doranych sowa: 1,583"

oraz' ..585, o ile przestpstwo to popeniono w okoliczncich, wymic-

ninych w art. 583 Kib 584."
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.'59 k. k. (jest to klucz zamiany niecigalnej grzywny na areszt),

tudzie naleytoci, przewidziane w ust. post. karn.

Podwyszenie kwot, od których zawisa jest karygodno
przestpstwa, oraz podwyszenie najwyszej granicy grzywien
i kar pieninych, oznaczonych w okrelonej kwocie pieninej, nie

stosuje si do przepisów, wydanych po 1/1. 1919., z tym jednak,

wyjtkiem, e podwyszenie najwyszej granicy grzywien i kar
pieninych stosuje si do dekretu w przedmiocie kar za niewy-
penienie obowizków awnika (z 7/2. 1919. Dz. Pr. Nr. 14. poz. 160).

Osobno przepisuje nowela, e przy okreleniu waciwoci
sadów pokoju w przepisach przech. do u. p. k. (ust. 3. art. 2. prze-

pisów przech.) naley kwot „1.000 Mk." zastpi kwot „10.000

Nowela utrzymuje wyranie w mocy art. 8. dekretu z 9/12.

IM 18 (Dz. Pr. Nr. 20. poz. 57), normujcy kurs przerachowania
rubli na marki (1 rb — 2 Mk).

IV. Przepisy przechodnie (art. 75 now.).

AA) Postanowienia noweli weszy w ycie z dniem 6/5. 1921.

BB) Zasad jest, ta sprawy, w których przed wejciem
\\ ycie niniejszej ustawy zapad ju wyrok pierwszej in-

stancji, naley przeprowadzi wedug poprzednio obowi-
zujcych przepisów, jednak i w tych wypadkach naley stosowa
do dalszego toku postpowania przepisy, dotyczce badania wiad-
ków przez sd apelacyjny (art. 54 now. wzgl. art. 879' u. p. k.

w nowym ukadzie), odrzucenia przez Sd Najwyszy protestów
i skarg kasacyjnych (art. 56 now. wzgl. art. 916' u. p. k. w nowym
ukadzie), postpowania we wypadkach wniesienia proby o ask
(art. 60. 61. now. wzgl. art. 974

1

. 974
2

u. p. k. w nowym ukadzie;
p. wyej pod I. DDi, oraz podwyszenia kaucyj kasacyjnych (art.

70 now.; p. wyej pod III.).

CC) Jeeli w sprawie zapad wyrok pierwszej In-

stancji przed wejciem w ycie niniejszej ustawy, a nastp-
nie wyrok uchylono w postpowaniu kasacyjne m,
naley do dalszego postpowania stosowa przepisy obecnej
ustawy.

DD) Postpowanie uproszczone mona stosowa take wów-
czas, jeeli ju przed wejciem w ycie niniejszej ustawy zo-
ono akt osk.; decyzja zaley od prokuratora, który musi uczyni
dodatkowy wniosek w tym wzgldzie przed otwarciem rozprawy.

EE) Sd okrgowy, który wyznaczy ju w danej sprawie
termin rozprawy gównej, pozostaje, o ile sprawa wpyna
do niego p r z e d wejciem w ycie niniejszej ustawy, waci-
w y m do jej przeprowadzenia, choby sprawa naleaa na mocy
niniejszej ustawy do waciwoci sdów pokoju.
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2. Ustawa z 18/3. 1921. (Dz. Ust. Nr. 30. poz. 172) w przed-
miocie niektórych zmian w przepisach tymczasowych o urz-
dzeniu sdownictwa w b. Królestwie Polskiem.

Ustawa wprowadza znaczne ograniczenie elementu awni-
czego, wprowadzonego przepisami tymczasowemi o urzdzeniu s-
downictwa w b. Królestwie Polskiem z 18/7. 1917.

W sdach pokoju (zoonych dotychczas zawsze ze sdziego
i dwóch awników jako kompletu wyrokujcego) orzekaj obecnie

sdziowie prawnicy jednoosobowo (bez udziau awników)
w miastach powiatowych i w miastach ponad 10.000 mieszkaców.

Sdy okrgowe (orzekajce dotychczas w komplecie, zoo-
nym z jednego sdziego i dwóch awników), i sdy apelacyjne

(orzekajce dotychczas w komplecie, zoonym z dwóch sdziów
i trzech awników), skadaj si obecnie wycznie ze s-
dziów zawodowych: zarówno sdy okrgowe, jak sdy apelacyjne

wyrokuj w skadzie trzech sdziów.
1

)

awników do sdu pokoju powouje prezes sdu okrgowego
z listy osób, uoonej przez zgromadzenia gminne i rady miejskie.

awnikiem i jego zastpc moe by jedynie nieposzlakowany oby-
watel polski, uywajcy peni praw i posiadajcy dostateczn zna-

jomo jzyka polskiego w sowie i pimie. Urzd awnika trwa
3 ata.

System powoywania awników przez prezesa sdu okrgo-
wego istnieje równie w b. zaborze pruskim (rozp. Ministerstwa

b. dzielnicy pruskiej o organizacji sdownictwa karnego z 15/12.

1919. Nr. .185. Tygodnik urzd. Nr. 70) i to zarówno w odniesie-

niu do awników w sdach powiatowych i sdach pokoju, jak do
t. zw. sdziów niezawodowych wchodzcych w skad izby karnej

we wikszym skadzie (dwóch sdziów zawodowych i piciu s-
dziów niezawodowych) i w mniejszyrfl skadzie (dwóch
sdziów zawodowych i trzech sdziów niezawodowych): w razie

potrzeby moe dokona powoania przewodniczcy rozprawy.
W b. zaborze austr. odpada potrzeba unormowania tej kwestii;

gdy brak tam zgoa elementu awniczego.
Ustawa wesza w ycie z dniem 6/5. 1921.

3. Ustawa z 18/3. 1921. (Dz. Ust. Nr. 30. poz. 173) o wy-
nagrodzeniu awników sdów p o k o j u.

awnicy sdów pokoju sprawuj swe obowizki honorowi),

a otrzymuj jedynie odszkodowanie za czas stracony i poniesione

koszty. (Odszkodowanie to oznaczy nastpnie Minister Sprawiedl.

rozp. z 31/5. 1921. Dz. Ust. Nr. 47. poz. 295. w ten sposób, e
awnicjy otrzymuj diet w wysokoci stu marek za kady dzie

') ( <> do sdów okr^-R. stanowi wyjtek postpowanie uproszczone

(p wyej pod C i. !. li. B.), w którcm urzeka j e d e n sdzia Sdu Okrg;.
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posiedzenia jako odszkodowanie za czas stracony, a nadto awnik,
którego miejsce zamieszkania jest oddalone od siedziby sadu po-

nad 5 kim., otrzymuje na zadanie po spenieniu swego obowizku
obok diety cen biletu II. ki. kolei elaznej tam i z powrotem ty-

tuem zwrotu kosztów podróy, w braku za komunikacji kolejo-

wej po 15 mk. od kadego choby rozpocztego kilometra drogi

tam i z powrotem.).

W razie koniecznoci udania sic wraz ze sadem na czyn-

noci urzdowe poza miejsce urzdowania na odlego wiksza
ni 15 kim. od miejsca zamieszkania otrzymuj awnicy nieza-

lenie od wspomnianego wyej odszkodowania diety po 20 Mk.
za kady dzie posiedzenia oraz zwrot kosztów podróy (na pod-

stawie rozp. Rady Ministrów z 5/8 1920. Dz. Ust. Nr. 74. poz.

507), przyczem suy im prawo uycia II. klasy kolei. Nie wy-
paca si diety za wyjazd na czas krótszy od 5 godzin.

Ustawa ta uchylia art. 15. i 24. przepisów tymczasowych
o wynagrodzeniu urzdników wymiaru sprawiedliwoci w Polsce

(Dz. Urzd. Dep. Sprawiedliwoci Nr. 1. poz. 3).

4. Ustawa z 17/3. 1921. (Dz. Ust. Nr. 32. poz. 194). zmie-

niajca przepisy tymczasowe o k o s z t a c li s d o w y c li.

Ustawa ta zmienia brzmienie poszczególnych artykuów
przepisów tymczasowych o kosztach sadowych z 18 7. 1917. (Dz.

Urzd. Dep. Sprawiedl. Nr. 1. poz. 7). zatrzymujc w zasadzie ich

numeracj. Do spraw karnych odnosz Si postanowienia art.

60—69., a nadto ma w postpowaniu kaniem zastosowanie prze-

pis art. 26. (podnoszcy wynagrodzenie duchownego, wezwanego
przez sad w celu odebrania przysigi). Tendencja ustawy jest pod-
wyszenie opat sadowych,) nadto zmienia ona stosunek opat,

pobieranych w toku instancyj: obecnie pobiera si za instancje

apelacyjn poow opaty, nalenej za pierwsz instancj, za
opaty w Sdzie Najwyszym pobiera si w takiej samej wyso-
koci, jak w pierwszej instancji, podczas gdy wedug przepisów
dotychczasowych byy opaty w instancjach apelacyjnych wysze
o poow, za w Sdzie Najwyszym dwa razy wysze, ni w I.

instancji.

Ustawa wesza w ycie z dniem 12/5. 1921.

(P. pod B. w IV. kwartale 1921.)

5. Rozp. Ministra Sprawiedl. z 31/5. 1921. (Dz. Ust. Nr. 47.

poz. 295) o wynagrodzeniu a w n i k ó w sd ó w pokoi u.

P. wyej pod 3.

*) Opat nalenych od skazanego wedug skali proporcjonalnej do
dugoci kary pozbawienia wolnoci lub wysokoci grzywny wzgldnie
kary pieninej, op.at nalenych od oskaryciela pryw. w razie wyrok*
uniewinniajcego, wreszcie opat od powództw cywilnych.
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D. obowizuje w b. zaborze austr.:

Rozp. Ministra Sprawiedl. z 16/6. 1921. (Dz. Ust. Nr. 53. poz.

339) 'o cz a s o w e m skróceniu sdziowskiej suby
przygotowawczej.

Tre tego rozp. przedstawiem powyej pod A. 4.

III. kwarta r. 1921.

A. Dla b. zaboru pruskiego:
1. Rozp. Rady Ministrów z 9/8. 1921. (Dz. Ust. Nr. 70. poz.

467) w sprawie wprowadzenia niektórych postanowie ustawy
/. 2/1. 1920. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust.

Nr. 67. poz. 449) na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Powysza ustawa o zwalczaniu iichwy wojennej nie obo-

wizuje na obszarze b. dzieln. pruskiej; miejsce jej zastpuje rozp.

Nrem. Rady Zwizkowej z 8/5. 1918. (Dz. p. p. str. 395). Wedug
art. 57 powyszej ustawy ma Rada Ministrów na wniosek Mini-

stra b. dzieln. pruskiej oznaczy w miar potrzeby dzie, w któ-

rym ustawa ta wejdzie w ycie w miejsce powyszego rozp. Tym-
czasem wprowadzono wymienionem w nagówku rozporzdzeniem
Rady Ministrów przepisy o przemytnictwie (pozbywaniu
lub dostarczaniu zagranic) przedmiotów powszedniego uytku

'(art. 25. 28), a dalszem rozporzdzeniem Rady Ministrów z 12/12.21.

Dz. Ust. Nr. 102 poz. 736, (przytoczonem poniej pod A. 6. w IV.

kwartale r. 1921) wprowadzono przepisy upowaniajce Rad Mi-

nistrów do wydawania zarzdze aprowizacyjnych oraz reguluj-

cych cen w odniesieniu do przedmiotów powszedniego uytku,
a nadto przepisy karno-administracyjne dotyczce takich zarz-
dze (art. 2, 4).

. Ust. z 23/6. 1921. (Dz, Upt. Nr. 75. poz. 511) o wprowa-
dzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporzdze Rzdu oraz

o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b y e j

dzielnicy pruskiej.
Bardzo wana dla oznaczenia pocztku mocy obowizu-

jcej aktów ustawodawczych.

B. Dla b. zaboru rosyjskiego:
f. Rozp. Rady Ministrów z 11/7. 1921. (Dz. Ust. Nr. 64.

poz. 404) w sprawie rozcignicia na województwa nowogródzkie,

poleskie i woyskie oraz na powiaty grodzieski, wokowyski
k biaowieski województwa biaostockiego mocy obowizujcej de-

kretu z 8/2. 1919. w przedmiocie ustroju Sdu N a j-

w y s z e g o.

2. Rozp. Rady Ministrów z 11/7. 1921. (Dz. Ust. Nr. 64.

poz. 405) w przedmiocie s d o w n i c t w a d o r a /. n e g o na ob-

szarze b. dzielnicy rosyjskiej.
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Rozp. utrzymuje w mocy sdy dorane w okrgach war-
szawskiego i lubelskiego sdu apelacyjnego, tudzie sdu apel.

ziem wschodnich na czas dalszych szeciu miesicy, poczwszy
od dnia 1/8. 1921 r., wzgldem nastpujcych przestpstw:

a) udziau w bandzie z art. 279. cz. 1. ust. 3. k. k., o ile

chodzi o band w celach rozboju;
b) zabójstwa z art. 453 lub 455 ust. 3. k. k., jeeli prze-

stpstwa te popeniono wzgldem osób sprawujcych funkcje bez-

pieczestwa publ. podczas wykonywania lub z powodu wykony-
wania przez nie obowizków subowych, tudzie zabójstwa prze-

widzianego w art. 455 ust. 6. kk. (zabójstwo w ban dz i e) oraz

w art. 455 ust 12 kk. (zabójstwo w celu zysku);

c) rozbój u przewidzianego w art. 589 kk.

W porównaniu z rozp. Rady Ministrów z 13/1. 1921 (Dz. Ust.

Nr. 9. poz. 43) jestto znaczne/ ograniczenie waciwoci s-
dów doranych.

W zwizku naley przytoczy, e rozporzdzeniem Rady
Ministrów z 19/1. 1922. (Dz. Ust. Nr. 6. poz. 39) wprowadzono
wzgldnie przeduono na czas szeciu miesicy, liczc od 1/2.

1922 r.. postpowanie dorane na obszarze b. dzielnicy ros. z wy-
jtkiem ?>2 powiatów (wymienionych w rozp.) wzgldem prze-

stpstw wyszczególnionych w rozp. z 11/7. 1921., a na obszarze

województwa nowogrodzkiego nadto wzgldem uszkodzenia mie-

nia przez podpalenie, przewidzianego w art. 562 i 563 kk.

IV. kwarta r. 1921.

A. Dla b. zaboru pruskiego:
1. Rozp. Ministra b. dzielnicy pruskiej z 18 9. 1921. (Dz.

Ust. Nr. 81. poz. 563). w sprawie dniowego i w y j e z d n e g o

sdzi ó w n i e z a w o d o w y c li i a w n i k ó w w b. dzielnicy

pruskiej.

Jestto uchylenie rozp. Szefa Depart. Sprawiedliwoci z 26/2.

1920. (Dz. Urzd. Minist. b. dzielnicy pruskiej Nr. 11. poz. 101)

w tymsamym przedmiocie; obecnie otrzymuj sdziowie nieza-

wodowi i awnicy, o ile mieszkaj w siedzibie sdu i musz ze
swego mieszkania odby drog powyej 1 km., 20 mk. za kady
dalszy zaczty km. drogi w jedn i drug stron, za jeeli nie

mieszkaj w siedzibie sdu i musz ze swego mieszkania odby
drog powyej 2 km., otrzymuj dniowe 100 mk. oraz zwrot ko-

niecznach i rzeczywistych kosztów podróy, a nadto w razie po-

trzeby noclegowe w kwocie 100 mk.

2. Rozp. Ministra b. dzieln. pr. z 10/9. 1921 (Dz. Ust. Nr. 83.

poz. 588) w sprawie podwyszenia w y nagrodzenia s -
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dziów i podprokuratorów kotnisor y jny c h przy"

sdach okrgowych oraz zastpców podprokurator (i w
przy sdach powiat.

Na podstawie tego rozp. pobieraj sdziowie komisoryjni

i podprokuratorzy komisoryjni, sprawujcy obok czynnoci s-
dziowskich wzgl. prokuratorskich inny urzd lub zawód, 8.000 ink.

miesicznie (dotychczas 4.000 mk), a wynagrodzenie dla zastp-
ców podprokuratorów przy sdach powiat, i ich zastpców wy-
nosi 150 mk. za kade posiedzenie (dotychczas 75 mk.).

3. Rozp. Ministra & dzieln. pr. z 10/9. 1921. (Dz. Ust. Nr.m
poz. 597) w sprawie zwrotu kosztów i odszkodo w a-

n i a za strat czasu dla sdziów pokoju w b. dzieln. pr.

Podwyszenie o 100% ryczatu ustanowionego w art. 1. rozp,

z 25/1. 1921. (Dz. Urzd. Nr. 5. poz. 25); nadto otrzymuj sdzio-

wie pokoju za kady mandat karny 10 mk.

4. Rozp. Ministra b. dzieln. pr. z 24/10. 1921. (Dz. Ust. Nr.

86. poz. 633) uzupeniajce rozporzdzenie z 3/3. 1920. (Dz. "Urzd.
Nr. 1 1 . poz. 96) o aplikacji sdowej.

Dotyczy mieszkaców G. lska.
5. Rozp. Rady Ministrów z 25/10. 1921. (Dz. Ust. Nr. 88. poz..

651) w przedmiocie przekazania Ministrowi Sprawiedl. za-

rzdu wymiaru sprawiedl. na obszarze b. dzieln. pr.

Dzie przejcia: 13/11. 1921.

6. Rozp. Rady Ministrów z 12/12. 1921. (Dz. Ust. Nr. 102.

poz. 736) w przedmiocie wprowadzenia w ycie niektórych po-

stanowie ust. z 2/7. 1920. o zwalczaniu lichwy woje n-

n e j (Dz. Ust. Nr. 67. poz. 449) na obszarze b. dzieln. pr.

P. pod A. 1. w III. kwartale 1921.

B. Dla b. zaboru r os.:

Ustawa z 17/12. 1921. (Dz. Ust. Nr. 106. poz. 770) zmienia-

jca przepisy tymczasowe o kosztach s d o w y c h.

Por. pod C. 4. w II. kwartale 1921.

Dotyczy opat sdowych w sprawach z prywatnego oskar-

enia w razie wyroku uniewinniajcego (art. 67) oraz opat za od-

pisy wyroków, protokóów itp., wydawanych px>wo|dom cywil-

nym i oskarycielom prywatnym (art. 69'), nadto podwysza ma-
ksymaln granice wynagrodzenia duchownego wezwanego celem

odebrania przysigi (art. 26).

Pocztek mocy obowizujcej: 1/1. 1922.

Docent Uniw. 1) r. J ó z e f Jan Bosso w s k i.

Pozna.
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2. Zobowizania midzynarodowe Polski*).

(Cig dalszy.)

5) Traktat Pokoju midzy Polska a Rosj i Ukraina, podpisany
w Rydze d. 18 marca 1921 r., ratyfikowany na podstawie ustawy
z d. 15 kwietnia 1921 r. wraz z picioma aneksami. Wymiana doku-
mentów ratyfikacyjnych nastpia w Misku d. 30 kwietnia 1921 r.

Traktat ogoszony zosta w ,,Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej" Nr. 49 z r. 1921, poz. 300/)

Doniosym krokiem w sprawie midzynarodowego ukonsty-
tuowania pastwa polskiego, w sprawie ustalenia jego granic jest

traktat ryski, kadcy kres stanowi wojny midzy Polsk^ z jednej,

a Rosja i Ukraina z drugiej strony. Doda naley, i 'jak gosi
..preambule" rzeczonego traktatu rzd rosyjskiej socjalistycznej

republiki rad dziaa w swojem wasnem imienin i z upowanienia
rzdu biaoruskiej socjalistycznej republiki rad.

Cay traktat skada si z 26 artykuów.
Art. 1. zawiera dyspozycje o zakoczeniu stanu wojny midzy

ukadajcymi si stronami.

Art. II. okrela wzajemne granice ukadajcych si stron,

przyczem podkreli naley, i Polska nie graniczy bezporednio
z Rosj, lecz z Biaorusi i Ukrain, uznanie niepodlegoci których
przez obie strony zawiera pierwszy ustp tego artykuu. Wscho-
dnia granica Polski idzie w myl tych postanowie z pocztku wdu
rzeki Dwiny, nastpnie na wschód od linji kolejowej Lida-Wilejka,
dalej na wschód od Niewiea i koczy si na rzece Zbruczu.

Zarówno wic Lwów, jak Wilno s na zachód tej linji, czyli

po/.a obrbem ustalonego traktatem terytorium Ros.ii, Biaorusi
i Ukrainy.

Zaraz nastpny artyku III zawiera zrzeczenie si przez Rosj
i Ukrain ...„wszelkich praw i pretensji do ziem, pooonych na
zachód od granicy, oznaczonej w artykule II"... „Ze swej strony
Polska zrzeka si na rzecz Ukrainy i Biaorusi wszelkich praw
i pretensji do ziem pooonych na wschód od tej granicy"...

Obie ukadajce si strony zgadzaj si, e o ile w skad
ziem, pooonych na zachód od oznaczonej w artykule II traktatu
niniejszego granicy, wchodz terytorja sporne midzy Polsk a Li-
tw — sprawa przynalenoci tych terytorjów do jednego z tych
dwóch pastwa naley wycznie do Polski i Litwy"...

) Poprzednia cz zobowiza midzynarodowych Polski bya
podana w i-szym zeszycie 1922.

*) Powyszy traktat poprzedzony by umow o preliminaryjnyru
pokoju i rozejmie midzy Rzeczpospolit Polsk /. jednej a Rosyjsk
Federacyjn Socjalistyczn Republik Rad i Ukraisk Socjalistyczn Re-
publik Rad z drugiej strony, podpisan w Rydze w dniu 12 padzier-
nika 1920 r. Umowa ta zostaa ratyfikowan przez Rzd Polski 2/X.
1920 r. Wymiana ratyfikacji nastpia w Libawie 2'XI. 20 r.
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Art. IV zwalnia obie strony od wszelkich zobowiza., jakieby

uzasadnione by mogy dawn przynalenoci czci Polski do
imperjum rosyjskiego i dawn cznoci Biaorusi i Ukrainy z tein

imperjum, z wyjtkiem wyranie przewidzianych w niniejszym
traktacie.

W art. V obie strony zapewniaj sobie wzajemnie ..cakowite
poszanowanie suwerennoci pastwowej i powstrzymanie si od..~

mieszania si do wewntrznych spraw"., strony przeciwnej.

Art. VI. zawiera postanowienia o opcji obywatelstwa.

Art. VII gwarantuje osobom narodowoci polskiej na terytor-

ium Rosji, Ukrainy i Biaorusi i osobom narodowoci rosyjskiej,

ukraiskiej i biaoruskiej na terytorjum Polski „wszystkie prawa,
zabezpieczajce swobodny rozwój kultury i jzyka oraz wykony-
wania obrzdków religijnych.

Art. VIII, IX i X zawieraj przepisy o wzajemnem zrzeczeniu
si pretensji do zwrotu kosztów wojennych, o utrzymaniu w mocy
ukadu o repatriacji i o amnestii za zbrodnie i przestpstwa poli-

tyczne.

W myl art. XI Rosja i Ukraina zwracaj Polsce przedmioty,
wywiezione z Polski od 1 stycznia 1772 r. (wszelkie trofea wojenne,
biblioteki, zbiory archeologiczne, dziea sztuki itd.). Obowizek
ten nie rozciga si na te przedmioty, o ile s one produktem kul-

tury biaoruskiej i ukraiskiej lub jeeli one zostay odstpione
w drodze dobrowolnej tranzakcji.

Pozatem Rosja i Ukraina maj zwróci Polsce odnoszce si
do terytorjum Polski archiwa, registratury, akta, dokumenta, pie-

czcie i t. d. wszelkich urzdów i instytucyj pastwowych i samo-
rzdowych. Postanowienia te jednak nie rozcigaj na akta, doty-
czce walki po r. 1876 wadz carskich z ruchami rewolucyjnymi
w Polsce, oraz na akta, stanowice tajemnic wojskow.

Podobnie podlegaj zwrotowi zbiory naukowe, wywiezione
do Rosji w cigu ostatniej wojny wiatowej.

...„Dla wprowadzenia w ycie postanowie artykuu niniej-

szego utworzona zostanie Specjalna Komisja Mieszana....

Art. XII gosi ...„e mienie pastwowe wszelkiego rodzaju,

znajdujce si na terytorjum jedneigo z ukadajcych si pastw,
albo podlegajce reewakuacji do tego pastwa na podstawie trak-

tatu niniejszego, stanowi jego niesporn wasno.... Obie strony
zrzekaj si wzajemnie wszelkiego rozrachunku z tytuu rozdziau
majtku pastwowego, o ile traktat niniejszy odmiennie nie sta-

nowi"...

W myl art. XIII Rosja i Ukraina zobowizay si wypaci
Polsce 30 miljonów rubli zotych w zotych monetach lub sztabach
w cigu roku od uprawomocnienia si traktatu, a to z tytuu udziau
ziem polskich w yciu gospodarczem b. imperjum rosyjskiego.
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Art. XIV i XV okrelaj zasady reewakuacji z Rosji i Ukrainy

do Polski mienia pastwowego oraz instytucyj osób prawnych
i fizycznych. W celu wprowadzenia w ycie postanowie wymie-
nionych artykuów ma by utworzona w cigu 6 tygodni po raty-

fikacji traktatu Mieszana Komisja Reewakuacyjn z siedzib w
Moskwie.

Godnem uwagi jest, i gdy jako kontrahenci Polski wystpuj
Rosja, Ukraina i Biaoru, przyczem rzd rosyjskiej republiki rad

dziaa jednoczenie z upowanieniem rzdu biaoruskiej republik?

rad, jako' odrbne podmioty midzynarodowe, artyku X i na-

stpne mówi tylko o Rosji i Ukrainie. Niemniej zwraca uwag
ustanowienie jednej Mieszanej Komisji Reewakuacyjnej w Moskwie
z kompetencj ogarniajc terytorjum wszystkich kontrahentów
Polski.

Art. XVI, XVII i XVIII omawiaj spraw rozrachunku midzy-
pastwowego z tytuu pretensyj, jakie przysugiwa mog skarbowi

polskiemu oraz polskim osobom fizycznym i prawnym do Rosji

i Ukrainy. W celu wykonania przepisów powyszych ustanawia sic

w Warszawie w cigu 6 tygodni od dnia ratyfikacji traktatu Mie-

szan Komisj Rozrachunkowa.
Zarówno w art. XV jak XVIII jako termin ustanowienia K -

misyj Mieszanych przewidziany jest czasokres 6 tygodni od chwili

ratyfikacji traktatu. Nie zdaje si to by o tyle szczliwem uj-
ciem sprawy, i, po pierwsze, dat uprawomocnienia si midzyna-
rodowego umów midzynarodowych jest nie data ratyfikacji przez

ten lub ów rzd, lecz data wymiany dokumentów ratyfikacyjny^ :.

po drugie dlatego, i daty ratyfikacji pewnej umowy midzynaro-
dowej przez poszczególne rzdy mog by i zwykle nie s iden-

tyczne, wic i praktycznie przy podobnem ujciu sprawy nasuwaj
si trudnoci przy okrelaniu pocztku umówionego czasokresu.

Art. XIX zawiera zwolnienie Polski od odpowiedzialnoci „za

dugi i wszelkiego rodzaju inne zobowizania byego Imperjum Ro-
syjskiego" „z wyjtkiem gwarancyj, udzielonych instytucjom

i przedsibiorstwom na terytorjum Polski"...

Artykuem XX Rosja i Ukraina przyznaj Polsce, jej obywate-
lom i osobom prawnym w sprawie restytucji mienia i odszkodo-
wania za straty okresu rewolucji i wojny domowej w Rosji i Ukra-
inie prawa „najwikszego uprzywilejowania".

Art. XXI zapowiada zawarcie przez obie strony konwencji
konsularnej, pocztowo-telegraficznej, kolejowej, sanitarnej i wete-
rynaryjnej, & take konwencji o egludze na drogach wodnych
Dniepr-Wisa i Dniepr-Dwina, a art. XXII normuje spraw tran-

zytu do czasu zawarcia umowy handlowej i konwencji kolejowej,

przyczem Polska zastrzega sobie swobod w normowaniu tranzyta

dla towarów pochodzenia niemieckiego i austriackiego.
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Art. XXIII gosi w ustpie kocowym, i „w szczególnoci
wszystkie wyej wymienione prawa i zobowizania rozcigaj si
na Biaoru, wzgldnie jej obywateli"...

W ten wic sposób art. XXIII koryguje niejako pominicie
Biaorusi jako strony kontraktujcej w artykuach poprzednich.

Stosunki dyplomatyczne pomidzy ukadajcemi si stro-

nami zostan nawizane natychmiast po ratyfikacii traktatu niniej-

szego"... (art XXIV).
Wszystkie trzy teksty, polski, rosyjski i ukraiski, traktatu

maj by uwaane za autentyczne (art. XXV).
Ratyfikacja traktatu przewidzian zostaa w myl art XXVI

w cigu dni 30 od podpisania.

Ustp kocowy art. XXVI zawiera znowu korekt postano-

wie art. XV i XVIII, ustalajcych czasokresy od chwili ratyfikacji,

co jak ju zauwaonem byo wyej, nie byo zupenie wlaciwem
gdy zawiera ten ustp zastrzeenie, i ...,,wszdzie, gdzie w trak-

tacie niniejszym lub w jego zacznikach wymienia si jako termin

chwil ratyfikacji traktatu pokojowego rozumie si przez to chwil
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych"...

6) Decyzja konferencji ambasadorów w sprawie podziau Gór-
nego lska z d. 20 padziernika 1921 r., przyjta przez Rzd polski

w myl uchway Rady Ministrów z d. 22 padziernika 1921 r.

Zgodnie z treci art. 88 Traktatu Pokoju z Niemcami Kon-
ferencja Ambasadorów w Paryu, jako przedstawicielstwo Gów-
nych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych, ustalia de-

cyzj z d. 20 padziernika 1921 roku granic polsko-niemieck na

(iórnym lsku, a to na podstawie wyników przeprowadzonego
tam 20 marca 1921 r. plebiscytu.

Decyzja powysza, finalizujca spraw rozgraniczenia Polski

od Niemiec, zawiera ponadto postanowienia, dotyczce kolei e-
laznych, motorów wodnych ) elektrycznych, kwestji monetarnej,

suby pocztowej i celnej, górnictwa, sprawy urzdniczej, ubezpie-

cze spoecznych, ruchu ludnoci, obywatelstwa i mniejszoci na-

rodowych.
Ustalajc ogólne dyrektywy w powyszych sprawach wspo-

mniana decyzja konferencji Ambasadorów pozostawia szczegóowe
ich uregulowanie porozumieniu rzdów polskiego i niemieckiego.

7) Umowa, zawarta pomidzy Polska a Wolnem Miastem
Gdaskiem celem wykonania i uzupenienia polsko-gdaskiej kon-

wencji z dnia 9 listopada 1920 r., podpisana w Warszawie 24 pa-
dziernika 1921 r.

W celu wykonania i uzupenienia przepisów polsko-gdaskiej
konwencji z dnia 9 listopada 1920 r.' podpisan zostaa w Warsza-
wie 24 padziernika 1921 r. umowa, omawiajca w dziewiciu cz-
ciach sprawy obywatelstwa i naturalizacji, sprawy sdowe, po-



Zobowizania midzynarodowe Polski. 545

czt, eglug, sprawy finansowe, celne, przywóz i wywóz towa-

rów oraz aprowizacj Wolnego Miasta Gdaska. Podnie naley,

i rzeczona umowa ustala pojcie obywatelstwa gdaskiego —
„danziger Staatsangehórigkeit" (art. 3 i 9), jako pojcia przynale-

noci pastwowej, odrbnego od pojcia przynalenoci komunal-
nej, która raczej mogaby by wynikiem pojcia Wolnego Miasta
— „Freie Stadt", jako autonomicznej jednostki terytorjalnej.

W konsekwencji ustanowienia odrbnej gdaskiej przynale-
noci pastwowej umowa przewiduje moliwo wniosków oby-

wateli polskich o nadanie obywatelstwa gdaskiego czyli traktuje

obywateli polskich na terenie W. M. Gdaska jako cudzoziemców
(art. 12).

Z powodu specjalnego prawno-politycznego stosunku Wol-
nego Miasta do Polski, wspomniana umowa nie moe by jednak

uwaana ze stanowiska prawa midzynarodowego za umow, za-

wart przez równorzdne podmioty prawne w cislem tego sowa
znaczeniu, wobec tego, o ile chodzi o zatwierdzenie jej przez Sejm
polski, zachodzi tu moe raczej wypadek konstytucyjnego zatwier-

dzenia pewnego aktu rzdowego przez ciao ustawodawcze ze

wzgldu na stosunki wewntrzno-pastwowe, ni wypadek raty-

fikacji umowy midzynarodowej „stricto sensu", który jest zawsze
obliczonym na efekt po za granicami pastwa.

8) Konwencja o przymierzu odpornem midzy Rzeczpospo-
lita Polska a królestwem Rumunii, podpisana w Bukareszcie dnia

3 marca 1921 r„ ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca

1921 r. przez Rzd Polski dnia 18 lipca 1921 r. Wymiana doku-
mentów ratyfikacyjnych nastpia w Bukareszcie d. 25 lipca 1921 r.

Konwencja ta ogoszon zostaa w „Dzienniku Ustaw Rzeczypos-
politej Polskiej", Nr. 81 z r. 1921, poz. 557.

Po traktatach, tworzcych Pastwo Polskie, jako równoupra-
wnionego czonka spoecznoci midzynarodowej, likwidujcych je-

dnoczenie dawny stosunek zalenoci ziem polskich od obcej wa-
dzy, po okresie organizacji Pastwa Polskiego, jako korzystajcego
z peni praw podmiotu prawa midzynarodowego, nastpi musia
z logiki rozwoju politycznego' pastwa okres utwierdzenia przez
Pastwo Polskie swego stanowiska mocarstwowego, okres przy-
mierzy i aliansów wszelkiego rodzaju, nadajcy wyraniejszy cha-
rakter roli Polski w polityce wiatowej.

Okres ten znamionuje przejcie Pastwa Polskiego ze stanu
biernego, gdy o losach jego decydoway przewanie czynniki obce,
do stanu czynnego, w którym inicjatywa w znacznym stopniu na-
ley ju do Rzdu polskiego.

Pierwszem chronologicznie przymierzem, zawartem przez
Polsk, jest konwencja o przymierzu odpornem z Rumunj. Przy-
mierze to ma charakter wybitnie pokojowy i zachowawczy, obie

x
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strony zawary go, jak gosi „preambule" ...,,\v silnem postanowie-
niu utrzymania pokoju, uzyskanego za cen tylu ofiar" ,Polska

i Rumunja zobowizuj sie wspomaga wzajemnie na wypadek,
gdyby jedna z nich zostaa zaatakowan bez dania powodu ze

swej strony, na swych obecnych granicach wschodnich"... (art. I).

Jest to wic przymierze tylko odporne i ograniczone do gwarancji

pomocy tylko na wypadek napadnicia granic wschodnich obu
pastw. ,

W konsekwencji powyszego oba rzdy zobowizuj sie do

uzgodnienia swej polityki zagranicznej (Art. 2).

Warunki ewentualnej pomocy wojskowej zastrzeone s spe-

cjalnej konwencji wojskowej (Art. 3). Obie strony zobowizuj si
na wypadek wojny nie prowadzi rokowa, ani te podpisa rozej-

mu i pokoju jedno bez drugiego"... (Art. 4) adna z wysokich
stron... nie bdzie moga zawrze przymierza z trzecim mocar-
stwem bez uprzedniego porozumienia si z drug"... (art. 6). Zaraz

jednak w tym samym artykule szóstym rzd polski przyj do wia-

domoci dotychczas zawarte przez Rumunj traktaty, zdajce
do utrzymania w mocy traktatów w Trianon i Neuilly, rzd za-

rumuski przyj do wiadomoci ukady Polski z Republik Fran-

cusk.
Czas trwania konwencji oznaczono na lat pi z prawem wy-

powiedzenia po dwu latach z uprzedzeniem o wypowiedzeniu na

sze miesicy naprzód (art. 5). Konwencja ma by zarejestrowan
w Lidze Narodów (art. 7).

b) Inne umowy midzynarodowe prawotwór-
c z e.

1) Ukad polsko-niemiecki w przedmiocie przejcia wymiaru
sprawiedliwoci, podpisany w Poznaniu d. 20 wrzenia 1920 r. wraz
z aneksem, ratyfikowany przez Sejm Ustawodawczy ustaw z dn.

26. listopada 1920 r. — protoku wymiany dokumentów ratyfikacyj-

nych z d. 30 listopada 1920 r. w Berlinie, ogoszony w Dzienniku

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 120 (z d. 31 grudnia 1920 r.)

pod pozycj 795.

W celu zapewnienia trwaoci wymiaru sprawiedliwoci na

terytorjum, które z chwil wejcia w ycie traktatu pokoju midzy
mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Niemcami
z d. 28 czerwca 1919 r. przypado Polsce, w czem zainteresowane

byy szerokie warstwy ludnoci naszej byej dzielnicy pruskiej, za-

warty zosta przez rzdy polski i niemiecki powyszy ukad, na

mocy którego zarówno cywilne sprawy sporne, jak sprawy karne

prowadzi ma sd, w którym sprawa zawisa w chwili uprawo-
mocnienia si rzeczonego Traktatu albo w razie, gdyby sd ten

uleg zwiniciu, równorzdny polski lub niemiecki sd, w którego

obwodzie ley siedziba sdu, w którym dotychczas sprawa bya
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zawis (art. 1 i 2 $ 1). Powysza zasada waciwoci sadowej jest

konsekwentnie rozwinita w postanowieniach nastpnych.

Polskie i niemieckie sdy zapewniaj sobie wzajemna pomoc
prawna we wszystkich sprawach, wynikajcych z ukadu, jednake
obywatele jednego pastwa nie podlegaj ekstradycji na rzecz dru-

giego pastwa na mocy rzeczonego ukadu, ani te nie moe mie
miejsca przymusowe sprowadzenie wiadków oraz biegych przez

wadze obcego pastwa (art. 2, § 12).

Dla spraw niespornych stosowane by maja przepisy ana-

logiczne do tych, które s miarodajne dla spraw spornych (art. 3,

§). Ukad podnosi nienaruszalno Traktatu Pokoju (art. 3, § 9)

oraz nie przesadza kwestji wydania wasnoci, znajdujcej si
Niemczech (ibidem).

Za chwil przejcia wymiaru sprawiedliwoci w znaczeniu

niniejszego ukadu uwaa si dzie 1 stycznia 1920 r., a o ile ob-

szary, przyznane Polsce, zajte zostay przez rzd polski po tym
terminie, dzie podpisania protokuu przejcia.

2) Polsko-niemiecka umowa w sprawie wypuszczenia na
wolno osób przytrzymanych i przyznania wolnoci od kar, pod-

pisana w Berlinie d. 1 padziernika 1919 r. oraz dodatkowa do niej

umowa, podpisana w Berlinie d. 12 lutego 1921 r. ratyfikowane
przez Sejm Ustawodawczy ustawa z d. 14 padziernika 1921 r. -

protoku wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy z d. 12

lutego 1921 r.') z d. 5 grudnia 1921 r. w Warszawie, ogoszone
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w Nr. 11 (z d. 2.3 lu-

tego) 1922 r. pod pozycja 85.

Dnia 1 padziernika 1919 r. podpisana zostaa w Berlinie przez

penomocników rzdów polskiego i niemieckiego umowa w spra-

wie wypuszczenia na wolno z jednej strony osób, które wskutek
powstania polskiego na lsku zostay wzite do niewoli z broni
w rku, internowane lub osadzone w areszcie, z drugiej za strony

w sprawie wypuszczenia na wolno Niemców, którzyby byli je-

szcze w Polsce przytrzymani i pozbawieni wolnoci z powodu
ich dawnej przynalenoci do armji niemieckiej.

W uzupenieniu powyej podpisana zostaa przez penomoc-
ników obu rzdów w Berlinie d. 12 lutego 1921 r. umowa dodat-
kowa, zadaniem której jest uregulowanie, wychodzce zarówno
pod wzgldem czasowym, jak i rzeczowym poza ramy pierwszej
umowy, stanu prawnego ..osób przytrzymanych oraz przyznania
wolnoci od kar.

Wspomniana umowa dodatkowa omawia spraw osób przy-
trzymanych wskutek dotychczasowego ruchu polskiego na obsza-

') Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych pnlsko-niemieckiej umo-
wy amnestyjnej z d. I padziernika 1919 r. miaa miejsce w dniu 23 pa-
dziernika 1919 r. w Berlinie czyli przed dat ustawy ratyfikacyjnej.
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r/c granicznym Górnego lska, lub z okazji wkroczenia- sowiec-

kich wojsk rosyjskich na terytorium polskie, jakote obywateli

niemieckich, znajdujcych si wbrew woli w wojsku polskiem.

Z pod amnestii wyczone s osoby, które znajduj si w areszcie

ledczym lub nie podpadaj pod postanowienia art. 6—9 rzeczonej

umowy. Osoby wypuszczone uzyskuj prawo zabrania przedmio-

tów, stanowicych ich wasno, z wyjtkiem tych, do posiadania

których doszy one w sposób nielegalny. Wykluczona jest równie
bro palna i amunicja. Transport i wyywienie zwolnionych na-

ley do pastwa zwalniajcego a do chwili przekazania tych osób

wadzy kraju ojczystego.

W celu kontroli naleytego wypeniania postanowie umowy
przewidziane jest utworzenie komisyj mieszanych oraz delegowa-
nie przez kady z rzdów specjalnych przedstawicieli. Art. 6—

9

wyszczególniaj kategorje osób, podlegajcych zwolnieniu oraz

konsekwencje prawne zwolnienia.

Amnestja nie dotyczy osób, które walczyy w szeregach

sowjeckich przeciw Polsce, lub te zajmoway stanowisko w ad-

ministracji sowieckiej na terenach okupowanych w Polsce.

Protoku kocowy zarzdza niezwoczne wykonanie art.

1 5 oraz 11 umowy.

3) Polsko-niemiecki ukad co do tymczasowego unormowania
spraw urzdniczych, podpisany w Berlinie d. 9 listopada 1919 r.

1

).

Podobnie jak ukad polsko-niemiecki o przejciu wymiaru
sprawiedliwoci zda do zapewnienia trwaoci porzdku pra-

wnego na obszarze, który przeszed z mocy Traktatu Pokoju Mo-
carstw Sprzymierzonych z Niemcami z d. 28 czerwca 1919 r. pod
zwierzchnictwo Rzeczypospolitej, tak polsko-niemiecki ukad urz-
dniczy mia na celu utrzymanie trwaoci administracji na wspom-
nianym terenie.

W myl ukadu administracja obszarów, przyznanych Polsce,

przechodzi do rzdu polskiego w miar tego, jak bd one opró-
niane i zajmowane przez wojska (art. 2). Rzd niemiecki zobowi-
za si wywrze wpyw na to, aeby urzdnicy niemieccy pozostali

na dotychczasowych stanowiskach w cigu dwu miesicy od
chwili objcia administracji przez rzd Polski.") (art. 3). Rzd pol-

ski natomiast zrzek si korzystania z nadanego mu przez art. 92,

297 oraz aneks do art. 198 Traktatu Pokoju Mocarstw r Sprzymie-
rzonych z Niemcami z dnia 28 czerwca 1919 r. upowanienia do
zatrzymania i likwidacji niemieckiego dobra, 'niemieckich pra-w

') Ukad ten ZOStal zatwierdzony tylko przez Rad Ministrów

uchwa Z dnia 30 listopada roip r., ratyfikacji przez Sejm Ustawodawczy
poddany nie l>y, zosta jednak jako prawomocny wykonany.

) Termin ten by przeduony protokuem dodatkowym z dnia

8 Btycznia 1920 r. w Paryu.
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i interesów, o ile takie dobra, prawa i interesy w d. 1 padziernika

1919 roku przysugiway tym urzdnikom niemieckim, którzy

w myl art. 3 omawianego ukadu pozostan na przyznanem Pol-

sce terytorium na swych stanowiskach i których dalszych usug
rzd polski bezzwocznie si nie zrzeknie. Na równi z nimi trak-

towane bd ich ony i czonkowie bliszej rodziny.

Z upowanienia wyej wspomnianego Rzd Polski korzysta

nie bdzie równie w stosunku do wszystkich innych urzdników,
emerytów, wdów i maoletnich dzieci po urzdnikach niemieckich,

o ile chodzi o ruchomy majtek tych osób. Urzdnikom niemiec-

kim, opuszczajcym Polsk, przyznany zosta trzy miesiczny ter-

min do wyjazdu od chwili uprawomocnienia si ukadu albo ustania

icli stosunku subowego (art. 5).

Urzdnicy niemieccy, pracujcy w Polsce na zasadzie poro-

zumienia z Rzdem Niemieckim, uwaani bd za urlopowanych
przez wadze przeoone niemieckie, które zachowaj wzgldem
nich penomocnictwo dyscyplinarne, wadzy polskiej zoa oni je-

dynie owiadaczenie na pimie, i sumiennie wykonywa bd swe
obowizki. Wadze polskie zada mog za porednictwem biur

regulacyjnych przewidzianych przez art. 3 ukadu, zwolnienia po-

szczególnych urzdników niemieckich (art. 7).

...„Wszelkie ustawy i rozporzdzenia, dotyczce prawa ma-
terialnego i procedury, pozostaj w mocy chyba, e byyby zmie-

nione przez ustawy i rozporzdzenia polskie
41

... Te ostatnie, po-

dobnie jak wszystkie inne ustawy i rozporzdzenia polskie, bd
rozcignite na obszar niezajty dotychczas przez Rzd Polski

(art. 16).

4) Konwencja midzy Polsk i Wolnem Miastem Gdaskiem
a Niemcami w sprawie wolnoci tranzytu pomidzy Prusami
Wschodniemi a reszt Niemiec, podpisana w Paryu d. 21 kwietnia

1921 r., ratyfikowana przez Sejm Ustawodawczy ustawa z d. 24

stycznia 1922 r. — protoku zoenia dokumentów ratyfikacyjnych

z d. 23 marca 1922 r. w Paryu, dotychczas nie ogoszony w Dzien-

niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W myl postanowie art. 98 Traktatu Pokoju Mocarstw Sprzy-
mierzonych z Niemcami z d. 28 czerwca 1919 r. zawar Rzd Polski

w dniu 21 kwietnia 1921 r. w Paryu konwencj z Niemcami, za-

bezpieczajca Niemcom tranzyt przez t. z w. korytarz polski i Pol-

sce tranzyt do Gdaska przez t. zw. korytarz niemiecki.

Konwencja ogranicza tranzyt tylko do obszaru polskiego, od-

stpionego przez Niemcy Polsce, oraz obszaru niemieckiego, po-

oonego na prawym brzegu Wisy, a wymienionego w art. 96

wspomnianego traktatu (art. 1).

Ruch tranzytowy odbywa si bdzie bdi we formie tranzytu

uprzywilejowanego, bd te w formie tranzytu zwykego (art. -0.
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Ruch tranzytowy uprzywilejowany osobowy wykonywany bdzie
bd przez cae pocigi, bd przez czci pocigów. Podróni
i ich baga wolni bd w tym wypadku od wszelkich formalnoci

paszportowych i akcyz z wyjtkiem tych. które przewidziane zo-

stay w art. 98 na wypadek wojny w Europie lub te w razie, gdy-

by w kraju tranzytowym ogoszony zosta zgodnie z jego konstytu-

cj stan oblenia lub stan wyjtkowy na obszarze, po którym od-

bywa si ruch tranzytowy. Przewóz towarów tranzytem uprzywi-

lejowanym wykonywany ma by przez cae pocigi (ibidem). Kon-
wencja ustala linje kolejowe, przeznaczone dla ruchu uprzywilejo-

wanego (art. 12).

Obie strony zobowizuj si utrzymywa koleje w stanie,

któryby móg uczyni zado potrzebom tranzytu strony przeciw-

nej (art. 27).

Art. 44—49 omawiaj warunki tranzytu wojskowego, art.

50—66 suby tranzytowej poczty, telegrafów i telefonów.

Wolny tranzyt przez korytarz polski obejmuje równie wszel-

kie drogi spawne (art. 67). Sprawa administracji Noteci zastrze-

on zostaa dla-póniejszego ukadu miedzy stronami (art. 74).

Samochody i motocykle przejeda bd tranzytem drogami,

wskazanymi przez kraj tranzytowy (art. 75).

Ruch tranzytowy podlega ogólnym przepisom celnym danego

kraju, o ile przepisy te nie s sprzeczne z przepisami konwencji

(art. 80). Podróni, przejedajcy tranzytem zwyczajnym, posia-

da winni karty tosamoci (legitymacje) (art. W), zaopatrzone

w wizy waciwych urzdów konsularnych (art. 100).

Midzy artykuem 112 a artykuem 113 umieszczone zostaiy

jako rozdzia X konwencji „przepisy wykonawcze'* do poszczegól-

nych artykuów konwencji.

Przepisy wykonawcze bd mogy by zmienione na podsta-

wie porozumienia waciwych wadz polskich i niemieckich. Obie

strony bd miay prawo zada w kadej chwili rewizji przepi-

sów wykonawczych (art. 113).

Kada ze stron bdzie miaa prawo poddania sporów, wyni-

kych z interpretacji wzgldnie zastosowania konwencji, orzecznic-

twu staego Sdu Rozjemczego, ukonstytuowanego w tym celu

w Gdasku w terminie 3-ch miesicy od chwili uprawocnienia si
konwencji. Bdzie on wyrokowa na zasadzie konwencji,
Ogólnych zasad prawa oraz susznoci (art. 11). Sd ten bdzie si
skada z trzech sdziów, zamianowanych przez Polsk, Niemcy
i W. M. Gdask, oraz przewodniczcego, wyznaczonego przez

wspólne porozumienie Rzdów (art. 12).

Przewodniczcym Sdu Rozjemczego moe by obywatel
pastwa neutralnego z czasu wojny 1914 1919. Jeeli midzy
Rzdem Polskim i Niemieckim nie nastpi w tym wzgldzie poro-
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zumienie. Rzdy te zwróc si do króla norweskiego z prob
o zamianowanie przewodniczcego* Gdyby który z Rzdów za-

niecha tego kroku w cigu dwu tygodni od chwili postawienia od-

powiedniego wniosku przez Rzd przeciwny, ten pierwszy bdzie
móg sam zwróci si z odpowiedni prob do króla Norwegii
(ibidem).

(Cig dalszy nastpi.)

E d m nnd S b o l e w s k i (Warszawa).

3. Kronika Sejmowa).

4 kwietnia. Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmiany niektórych po-

stanowie ustawy z dn. 16 lipca 1020 r. o pastwowym
podatku dochodowym i podatku majtkowym.
Uchw;alenie ustawy w przedmiocie zmiany ustawy z dnia

IO maja 1919 r. O ustaleniu i
oszacowaniu wiadcze i strat

wojennych.

Uchwalenie noweli do ustawy o obowizku gmin miejskich
dostarczania pomieszcze.

Uchwalenie ustawy o objciu wadzy pastwowej nad
Ziemia Wilesk.
Przyjcie rezolucji wzywajcej rzd do wniesienia Ustawy
znoszcej ograniczenia Kocioa, do przypieszenia rokowa
z wadzami kocielnemi w celu uregulowania spraw wy-
nikajcych ze stosunku kocioa d<> pastwa, wreszcie do
przestrzegania tego artykuu ustawy o reformie rolnej,

wedug którego dobra duchowne bd mogy by prz<

na parcelacj po porozumieniu si ze Stolic Apostolsk.

Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmiany niektórych po-
stanowie pruskiej ustawy o podatku dochodowym.
Uchwalenie ustawy o zmianie w ustawach o uposaeniu
z dnia 13 lipca 1020 r. postanowie, dotyczcych podziau
na grupy ze wzgldu na stosunki rodzinne.

I 'chwalenie ustawy o Polskim Banku Krajowym.

Uchwalenie ustawy zmieniajcej niektóre postanowienia
ustawy z dn. 13 lipca [920 r. o uposaeniu sdziów i proku-
ratorów Rzeczypospolitej Polskiej i noweli do tej ustawy
z dnia 23 czerwca 1021 r.

Uchwalenie ustawy w przedmiocie podwyszenia i zrówna-
nia stawek przy niektórych opatach stemplowych.

Uchwalenie ustawy w przedmiocie uzupenienia i zmian
w ustawie z dn. 7 maja 1020 r. o likwidacji serwitutów na
terenie 1). Królestwa Kongresowego.

Uchwalenie ustawy o przedueniu terminów dla zachowa-
nia i przywrócenia praw wasnoci przemysowej, dotkni-
tych przez wojn wiatow.

') Kronika Sejmowa do 4 kwietnia r. b. bya umieszczona w 2-gim
zeszycie „Ruchu" 1022.
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7 kwietnia. Uchwalenie ustawy w przedmiocie zniesienia Ministerstwa

n b. dzielnicy pruskiej.

,, „ Uchwalenie ustawy o czeniu si spódzielni.

27 .. Uchwalenie ustawy o kociele ewangelicko-augsburskim
w Królestwie Polskiem.

:28 „ Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmian w ustawie z dn.

4 lutego 121 r. o ustanowieniu orderu „Odrodzenia Polski".

28 .. Uchwalenie ustawy o umorzeniu obligacyj 5% dugo-
terminowej wewntrznej poyczki pastwowej z r. 1020,

wpaconych na poczet nadzwyczajnej daniny pastwowej.



IV. Przegld orzecznictwa.

A. Orzecznictwo karne Sdu Najwyszego (Kongresówka),

..Kto zapomoca gwatu na osobie luli groby karalnej, albo

naduycia wadzy rodzicieskiej, opiekuczej lub innej, zmusi inna

osob do wykonania lub zezwolenia na wykonanie czegokolwiek
sprzecznego z ustawa lub z obowizkiem osoby zmuszonej, albo do

zrzeczenia si urzeczywistnienia prawa lub spenienia obowizku.
ulegnie karze wiezienia. Jeeli zmuszajcy mia suszny powód
do przypuszczenia, e przez przymus urzeczywistnia swoje prawo,
ulegnie karze aresztu do 3 miesicy".

Tak gosi art. 507 K. K.

Zarówno ,,gwat na osobie", jak i „groba karalna", które

przy przestpstwie z art. 507 K. K. s jednemi ze sposobów dzia-

ania sprawcy przestpstwa, stanowi w systemie Kodeksu Kar-
nego r. 1903 osobne przestpstwa, przewidziane: pierwsze w art.

475, drugie — w art. 510 K. K.

Art. 475 K. K. okrela gwat na osobie, jako uderzenie umyl-
ne/ lub inny czyn, obraajcy nietykalno ciaa.

Zdawaoby si stad wynika, e pojcie gwatu na osobie,

o którem mówi art. 507 K. K., powinno si oprze na okreleniu
ustawowem, podanem w art. 475 K. K.

Jednake praktyka Sadu. Najwyszego nie posza w kierunku
takiej wykadni. Wycliodzac z zaoenia, e art. 475 K. K. broni

jedynie nietykalnoci osobistej ciaa i obraonej czstokro lakiem
pogwaceniem nietykalnoci cielesnej godnoci osobistej, ^l\ Naj-
wyszy jako gwat na osobie, w sensie art. 475 K. K., uznaje kade
uycie siy fizycznej, obraajce nietykalno ciaa.

Inne ma natomiast znaczenie wyraenie; ..gwat na osobie'*
w art. 507 K. K. Przepis ten bowiem ma na celu nie obron niety-

kalnoci ciaa, lecz obron wolnoci osobistej czowieka, a przeto
nie jest bynajmniej konieczne, by przy przestpstwie z art. 507
K. K. gwat na osobie zawsze wywoywa obraenie nietykalnoci
ciaa. Tym sposobem pojcie gwatu na osobie przy wykadni art.

507 K. K. otrzymao ujcie szersze, ni przyjte przy wykadni
art. 475 K. K., takie za ujcie doprowadzio do znanego równie
i niemieckiemu prawu pojcia poredniego gwatu na osobie, urze-
czywistnianego zapomoca oddziaywania przez rzeczy.
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Uyte w art. 507 K. K. wyraenie K. K.: „gwat na osobie"

oznacza kacie uycie przez sprawc siy fizycznej, w zamiarze
narzucenia osobie, przeciw której jest skierowany, wasnej swojej

woli i zamania jej oporu, chociaby gwat ów zwraca si bezpo-
rednio tylko przeciw rzeczy, na osob za dziaa jedynie w spo-

sób poredni" (Wyczyskiego 321/18).

Przy takiej wykadni pojcia gwatu na osobie pod art. 507

K. K. podpada cay szereg czynów, w których cecha gwatu nie

odpowiada okreleniu gwatu, zawartemu w art. 475 K. K.

Oto przykad:

„Przez samowolne wyjcie drzwi oskarony, jak to ustala

zaskarony wyrok, chcia zmusi poszkodowanego do wyprowa-
dzenia si z zajmowanego lokalu, czyn za, tak ustalony, w zupe-
noci odpowiada pojciu przestpstwa, przewidzianego w art. 507

K. K." (Stycznia 1171/20).

Taka rozciga wykadnia art. 507 K. K. jest, jak to zaznaczono

powyej* skutkiem charakteru tego przestpstwa, jako skierowa-

nego przecifwko wolnoci osobistej, to te
„uycie przemocy fizycznej przeciwko rzeczy, nalecej lub

znajdujcej si w posiadaniu poszkodowanego, moe stanowi sa-

mowol z art. 507 K. K. tylko jeli rzeczony gwat by skierowany
przeciwko osobie poszkodowanego, jako rodek przymuszenia £0
do niezgodnego z jego prawem lub obowizkiem dziaania lub za-

niechania". (Dury 851/20).

W braku natomiast takiego ustalenia bdziemy co najwyej
mogli mie do czynienia z przewidziauem w art. 547 K. K. samo-
wolnem uszkodzeniem cudzego mienia.

A zatem
„pojcie gwatu na osobie, stanowice jedn z istotnych cech

przestpstwa z art. 507 K. K„ obejmuje nietylko gwat bezporedni,

poczony z obraz nietykalnoci ciaa (art. 475 K. K.), lecz i po-

redni, polegajcy na wywoaniu takiej zmiany w wiecie fizycz-

nym, która, oddziaywujc bd na ciao, bd na psychik po-

krzywdzonego, zmusza go do wyrzeczenia si urzeczywistnienia

swojej woli i poddania si woli sprawcy gwatu, jak np. zabranie

odziey kpicemu si, zdjcie dachu z domu mieszkalnego i t. p."

(Kryow 2287/21).

Tym sposobem skoro

„drug istotn cech przestpstwa, przewidzianego w art.

507 K. K. jest okoliczno, by jego ofiara bya zniewolona do czyn-

noci sprzecznej z jej prawem lub obowizkiem, albo do zanie-

chania urzeczywistnienia swego prawa lub obowizku, przeto sd,
w kadym poszczególnym wypadku oskarenia z rzeczonego prze-

pisu, jest obowizany rozway stosunek prawny i ustali, czy
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to. do czego zniewolono pokrzywdzonego, byo sprzeczne z jego

prawem lub obowizkiem". (Kryów 2287 21).

W ostatnich czasach, na tle braku mieszka, wynik cay
szereg spraw o samowole z art. 507 K. K. Waciciele domów
wzgldem lokatorów, a lokatorzy wzgldem sublokatorów dopusz-
czali si przerónych i nader nieraz przemylnych dziaa, by
zmusi niedogodnych mieszkaców ich domów lub mieszka do
wyprowadzenia si. W sprawach tych powstawa cay szereg
wtpliwoci, szczególnie ze wzgldu, i stoj one czstokro na
granicy pomidzy bezprawiem kaniem a bezprawiem cywilnem.
Rónorodna bya w tej mierze praktyka sdów, i okazao si ko-

nieczne zasadnicze opracowanie i wyjanienie art. 507 K. K.. by
doprowadzi do jednolitej jego wykadni. Takie zasadnicze wy-
janienie poda wieo Sd Najwyszy w orzeczeniu Penego Kom-
pletu Izby II w sprawie Myszkowskiego (1362 21). Podajemy je

poniej w gównych zarysach.

Sad Pokoju X Okrgu m. st. Warszawy wyrokiem z d. 10 lu-

tego r. 1921 skaza Adama Myszkowskiego z art. 507 K. K. na

cztery tygodnie aresztu za samowol, polegajc na tein, i jako

administrator domu przy ul. Hortensji Nr. 3 w Warszawie, po-

zbawi lokatora tego domu, Jana Wortmana, zastrzeonego w kon-
trakcie najmu korzystania z dwigu frontowego do jego miesz-
kania na 4 pitrze. Sd orzek przytem. e aczkolwiek Mysz-
kowski pozostawi Wortmanowi uywalno windy kuchennej, lecz

ta nie zastpuje windy gównej, zwaszcza, e do owej windy ku-
chennej trzeba z mieszkania Wortmana wchodzi i schodzi po
schodach na pótora pitra, a dla Wortmana, chorego na serce

i majcego u siebie staruszk matk osiemdziesicioletni, jest to

rzecz nader dotkliwa. Oskarony zaapelowa, wnoszc o unie-

winnienie. Sd Okrgowy w Warszawie, uniewinni oskar-

onego, wwchodzc z zaoenia, e w czynie Myszkowskiego
brak cech karygodnoci. Skoro bowiem zatamowanie Wortma-
nowi dostpu do dwigu frontowego nastpio z powodu jego od-

mowy uiszczenia przypadajcej na, wedle obrachunku administra-

tora domu, czci kosztów naprawy owego dwigu, a Wortman
móg i tak korzysta z dwigu kuchennego, i skoro tedy, w myl
zarzdze administratora domu, Wortman mia by w danym razie

do wyboru albo uici kwot, przypadajc na z tytuu naprawy
frontowego dwigu, i nadal z niego korzysta, albo uchyli si od
tej zapaty, poprzestajc na uywaniu windy kuchennej, to w ta-

kim stanie rzeczy nie mona, zdaniem Sdu Okrgowego, dopa-
trze si przymusu, któryby zniewala Wortmana do poddania si
przemocy, a przeto w czynie oskaronego niema cech karygodnej
samowoli, i zatarg, wyniky pomidzy Wortmanem a Myszkow-
skim, jest tylko sporem o prawo, nadajcym si na drog procesu



556 IV- Przegld orzecznictwa

cywilnego. W skardze kasacyjnej Wortman zarzuca powyszemu'
wyrokowi: a) obraz art. 130 i 170 U. P. K. — przez nieumotywo-
wanie wniosku, e sprawa naley do sadu cywilnego, i b) obrazo
art. 507 K. K. przez bezzasadne uniewinnienie oskaronego, po-

mimo ustalenia., i dopuci si przemocy, która odebraa Wort-
manowi mono korzystania z posiadanego prawa.

Po rozpoznaniu sprawy i wysuchaniu wniosków Podproku-
ratora, Sad Najwyszy zway, co nastpuje:

1. Istota przestpstwa z art. 507 K. K. jest pogwacenie cu-
dzej wolnoci osobistej przez zniewolenie poszkodowanego drog
przemocy fizycznej, groby lub naduycia wadzy, bd do post-
pienia, sprzecznego ze swojem prawem lub obowizkiem, bd
do wyrzeczenia si urzeczywistnienia swego prawa w dziedzinie

stosunków czy majtkowych, czy osobistych, bd do zaniechania

wykonania swojego obowizku (szczególn posta tego przestp-
stwa stanowi zniewolenie lub usiowanie zniewolenia do zbrodni

lub wystpku, przewidziane z osobna w art. 508 i surowsza za-

groone kar). Art. 507 K. K. zblia si w znacznej mierze do
art. 590 K. K., ale zarazem zasadniczo ode si róni. I tu, i tam
jest cecha przemocy, ale zgoa odmienne s tej przemocy cele

i skutki: w art. 590 przymus zmierza do wymuszenia od poszko-
dowanego korzyci materialnej przez zniewolenie go do odstpie-
nia jakiego prawa, lub do innej niekorzystnej umowy majtkowej;
w artykule za 507 idzie o przymus, którego sprawca, bez celu

Osignicia stad korzyci, gwaci wolno osobist poszkodowa-
nego, zniewalajc go, by, wbrew swojej woli i swojemu prawu,
co uczyni, czego zaniecha, lub czego si wyrzek. Przestp-
stwo z art. ,507 K. K. jest tedy zamachem na wolno osobista.

Jako przepis ten mieci si w cz. 26 Kodeksu Karnego, obejmu-

jcej przestpstwa przeciwko wolnoci osobistej.

2. Istota przestpstwa z art. 507 K. K. jest ujta o wiele sze-

rzej od istoty wystpku z art. 590 K. K., kade bowiem wiadome
'przymuszenie kogo do postpienia (a wic do zdziaania czego,
lub znoszenia czego), sprzecznego z jego prawem lub obowiz-
kiem, albo do wyrzeczenia si urzeczywistnienia sucego mu
prawa, albo- do zaniechania cicego na nim obowizku,, bez

wzgldu na cel, do którego przez ów przymus zmierza jego

sprawca, wyczerpuje istot wystpku (cz. 1) lub wykroczenia

(cz. 2) z art. 507 K. K-, podczas gdy wymuszenie z art. 590 K. K.

jest karygodne tylko o tyle, o ile miao na celu korzy materialn
i doprowadzio do tej zamierzonej przez sprawc korzyci, znie-

walajc poszkodowanego do odstpienia prawa majtkowego lub

wogóle do zawarcia niekorzystnej umowy majtkowej.
3. Odpowiednikami art. 507 i 590 K. K. r. 1903 s §§ 240 i 2^

K. K. Rzeszy Niemieckiej z r. 1871, które dla tamtych, niechybnie..
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gównym byy wzorem, a z których £ 240, pokrewny art. 507

K. K. ros. i podobnie, jak on, umieszczony w dziale przestpstw
przeciwko wolnoci osobistej, grozi wiezieniem do roku, lub grzy-

wn do 600 marek temu, „kto przemoc lub grob zbrodni albo

wystpku inn osob do dziaania, znoszenia lub zaniechania bez-

prawnie zniewala"; S 253 za, jako karygodne „wymuszenie" ciga
„zniewolenie kogo, przemoc lub grob, w celu przysporzeniu

sobie lub osobie trzeciej bezprawnej korzyci majtkowej do dzia-

ania, znoszenia lub zaniechania", i grozi za to wizieniem nie niej

miesica. Ten drugi przepis treci sw zblia si tedy do art.

590 K. K. r. 1903. A zblia si do i pod wzgldem umiejscowienia

w kodeksie, bo, gdy art. 590 K. K. ros. mieci si w jego czci
32 — obok kradziey i rozboju, § 253 K. K. N. znalaz dla siebie

miejsce w rozdziale 20, wraz z rozbojem, a tu za kradzie;;

i sprzeniewierzeniem (podanych w rozdziale 19). Jednakowo,
obok tych cech bliskiego pokrewiestwa, uwydatniaj sic tu i ró-
nice, zwaszcza w art. 507 K. K. 1903. w porównaniu z s" 240" K. K.

N.: pierwszy z nich brzmi szerzej i rozcigej, dziki czemu, lu-
niejsze w nim jest okrelenie karygodnego przymusu na osobie

i nieuchwytniejsze s tego przestpstwa granice. Bd co bd.
z powyszego zestawienia przyj naley do wniosku, e Kodeks
Karny r. 1903 pragn rozszerzy ramy karygodnego przymusu,
i przeto denie to trzeba mie na wzgldzie przy wykadni i sto-

sowaniu art. 507.

4. Ze strony przedmiotowej czynnikami przestpstwa, prze-

widzianego w art. 507, s przymus (w postaci przemocy fizycznej,

groby lub naduycia wadzy) i wywoane tym przymusem, za-

mierzone przez jego sprawc a sprzeczne z wola przymuszonego
bd jego dziaanie, bd wyrzeczenie si urzeczywistnienia swcro
prawa, bd zaniechanie swego obowizku (o ile zreszt którykol-

wiek z tego rodzaju wypadków nie stanowi przestpstwa, spe-

cjalnie w kodeksie przewidzianego). Ze strony za podmiotowe],
dla karygodnoci czynu niezbdna tu jest za wola przymusiciela,

to jest, jego wiadomo, e bezprawnie si dopuszcza przemocy
fizycznej lub psychicznej, majcej zniewoli przymuszonego do
sprzcznego ze sw wol dziaania lub zaniechania.

5. Za wola sprawcy karygodnego pogwacenia wolnoci
osobistej w dwojakiej moe si uwydatni postaci: albo jako przy-
mus wrcz niegodziwy, podyktowany zgoa samowoln chci
zniewolenia poszkodowanego do sprzecznego z jego wol post-
pienia, albo te jako w pewnej mierze wytomaczalne, bo na oso-

bistem ze strony sprawcy przewiadczeniu o swojej susznoci
oparte uycie przemocy lub groby karalnej, celem zniewolenia
przymuszonej osoby do postpienia, które, w rozumieniu sprawcy
owego przymusu, bdzie ziszczeniem jego susznego prawa.
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Pierwsz z tych postaci przymusu, zakwalifikowan jako wyst-
pek, przewiduje cz. 1 art. 507 K. K., druga za stanowi wykro-
czenie, zagroone w cz. 2 art. 507. Owo za wykroczenie przy-

musu zachodzi zarówno w razach, gdy cel, który sprawca chcia
osign przez wymuszane na poszkodowanym postpienie, wy-
rzeczenie si, lub zaniechanie, by rzeczywicie godziwy i upraw-
niony, (np. uiszczenie nalenoci, opuszczenie lokalu wobec roz-

wizania lub uniewanienia umowy najmu), jak i wtedy, gdy przy-
musicie! by mylnie przekonany o prawnoci i susznoci owego
celu.

6. Ze stanowiska podmiotowego, czyn przymusu, pomimo
istnienia wszystkich przedmiotowych czynników stanu faktycz-

nego przestpstwa, przewidzianego w art. 507 K. K., moe jednak
nie mie cechy karygodnoci, jeli jego sprawca dziaa w myl-
nem, ale w danych warunkach usprawiedliwionem przekonaniu
o zupenej prawnoci nie tylko celu, do którego dy, ale i samego
przedsibranego dziaania. Kto goni osob uciekajc, mylc, e
to zoczyca, i w tern przekonaniu zmusza j, naprzykad, do od-

dania posiadanych przy sobie rzeczy, albo do poddania si rewizji

osobistej, albo do zatrzymania si w podróy, ten, jako dziaajcy
w bdzie (art. 48 K. K.), a wic i nie dopuszczajcy si wiadomie
bezprawia, owszem w swojetn przekonaniu dziaajcy w imi
uprawnionego obowizku obywatelskiego, nie poniesie odpowie-
dzialnoci z art. 507 K. K., który ciga tylko win umyln.

7. Przemoc fizyczna, bdca narzdziem karygodnego przy-

musu z art. 507 K. K., moe, w myl wielokrotnych wyjanie
Sdu Najwyszego (orzecz. w sprawie Styczenia 6. II. 1920, Dury
z 6. X. 1920, TuroWieckiego z 13. XI. 1920 i Nowaka z teje daty),

by skierowana albo bezporednio przeciwko samej ofierze przy-

musu, albo przeciw osobom trzecim, jako przedstawicielom po-

krzywdzonego, albo, wreszcie, przeciw rzeczom, gdy i taki gwait
moe niekiedy nosi cechy karygodnego przymusu, o ile, lubo wy-
mierzony nie wprost do osoby pokrzywdzonego, lecz tylko do jego

rzeczy, mia jednak by rodkiem do pogwacenia jego wolnoci
osobistej przez porednie tym sposobem zniewolenie go do spe-
nienia jakiego sprzecznego ze sw wol czynu, lub do wyrze-
czenia si swojego prawa, lub do odstpienia od swego obowizku,
sowem, o ile by w gruncie rzeczy wyranym zamachem na

no osobist poszkodowanego, oddziaywajcym na w tej mie-

rze w sposób podobny, jak bezporedni przymus na osobie.

8. Zrzeczenie si prawa na skutek przymusu moe zaj za-

równo w dziedzinie praw majtkowych, jak i osobowych, i moe
nastpi bd pod postaci formalnego zrzeczenia si samego po-

siadanego prawa, bd pod postaci faktycznego wyzucia si ko-

rzystania z tego prawa. Samo odstpienie od korzystania ze su-
cego prawa wystarcza tedy dla ustalenia istoty przestpstwa
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z art. 507 K. K., w przeciwiestwie do art. 590 K. K., który, jak to

powyej zaznaczono, wymaga dla urzeczywistnienia swej sankcji

karnej, by ofiara przymusu wyrzeka si nietylko korzystania,

ale i samego posiadania danego prawa. Wykadnia powysza wy-
nika z wywietlonego ju powyej (ad. 2 i 3) ujcia art. 507, jako

przestpstwa nie przeciwko majtkowi, lecz przeciwko wolnoci
osobistej, a wobec tego dla istoty tego przestpstwa jest rzecz
obojtna, czy poszkodowany wyzby si jakichbd swoich praw:

wystarcza ustalenie, e pod wpywem przymusu, by zmuszony,
w brew- swojej woli, faktycznie odstpi od korzystania ze swoich

praw. Równie obojtna dla istoty czynu z art. 507 K. K. jest

rzecz, czy poszkodowany, bez wielkiej dla siebie ujmy lub szkody,

móg si oby bez prawa (majtkowego lub osobowego), z któ-

rego korzystania zmuszony by si wyrzec na skutek przemocy,

czy te, przeciwnie, prawo to miao dla istotne znaczenie. Oko-
licznoci powysze mog mie wpyw na wymiar kary, lecz, dla

ustalenia istoty przestpstwa z art. 507 K. K., s bez znaczenia.

9. W sprawie niniejszej Sd Okrgowy nie dopatrzy si
w czynie oskaronego gwatu na osobie, z zasady, e poszkodo-

wany, majc mono skorzystania z windy kuchennej, móg, zda-

niem sdu, oby si bez frontowego dwigu, i e przeto przymu-
szone wyrzeczenie si korzystania z windy frontowej nie przy-

nioso mu wielkiej ujmy. Ten wniosek sdu jest bdny, w myl
bowiem wyjanie ogólnych, powyej przytoczonych, podobne
okolicznoci mog mie wpyw na stopie winy i/ kary, lecz nie

maj znaczenia przy ustaleniu istoty przestpstwa z art. 507 K. K.

Skoro Sd Okrgowy ustali, i oskarony nie dopuszcza poszko-

dowanego do kv>j-zystania z windy frontowej, i e na skutek te:^o

poszkodowany by zmuszony do wyrzeczenia si korzystania z tej

windy, to w takiem ustaleniu czynu oskaronego mieszcz si,

w myl wyjanie, podanych w ustpach 1—8, wszystkie cechy
przestpstwa z art. 507 K. K., o ile oskaronemu z mocy umowy
najmu mieszkania, suyo prawo do korzystania z windy, . które

stanowio cz przedmiotu najmu, i z którego przemoc go

wyzuto.
10. Bdne jest rozumowanie Sdu Okrgowego, e poszko-

dowany straci prawo do korzystania z windy frontowej, na sku-

tek nieuisztzenia przypadajcej na czci) kosztów jej naprawy.
Samowolne pozbawienie lokatora monoci korzystania z miesz-

kania nie przestanie by gwatem i w razach, gdy lokator nie

opaci komornego, lub nie zwróci kosztów naprawy lokalu. Po-
dobnie samowolne pozbawienie lokatora dostpu lub jednego

z dostpów do mieszkania, czy w postaci schodów, czy dwigu,
stanowi take gwat na osobie, bez wzgldu, czy lokator uici
przypadajc ode kwot za uywanie lub napraw owych scho-
dów lub dwigu. Wniosek powyszy jasno wynika z cz. 2 art.
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507 K. K., wedle której, w myl wyjanie, podanych powyej
ad 4 i 5, gwat na osobie nie przestaje by karalny, chociaby
sprawca dziiaal w celu urzeczywistnienia sucego mu prawa,
ale to prawo i jego ochrona byy takiej natury, e dla ich urze-

czywistnienia naleao si uda do wadz sdowych lub admini-

stracyjnych. Posiadane prawo samo przez si nie uprawnia do
gwatu celem jego urzeczywistnienia. Tylko gwat si gwatem
odciska.

11. Wynike, na skutek korzystania z urzdze domowych,
pretensje waciciela domu wzgldem lokatora, nale wanie do
takich praw. jakich urzeczyw istnienie moliwe jest tylko po uprzed-
niem ustaleniu susznoci i. rozmiarów danej pretensji przez sd
i na mocy wydanego sdownie nakazu. Urzeczywistnianie praw
tego rodzaju przemoc, w postaci gwatu, groby karalnej lub nad-

uycia wadzy, amaoby podstawy adu spoecznego, dla których

zabezpieczenia ustawodawca stworzy sdy, majce na celu usta-

lanie wysokoci i zasadnoci takich pretensyj cywilnych i przymu-
sowe ich zaspakajanie droga, prawem przepisan.

12. Nieujszczenie komornego przez lokatora nie daje gospo-

darzowi prawa do samowolnego pozbawienia go korzystania

z mieszkania. Jeli to uczyni grob lub gwatem, stanie .si win-

nym przestpstwa z art. 507 K. K. Równie nieuiszczenie przez

lokatora opat za korzystanie z dostpu do mieszkania lub z In-

nych urzdze mieszkaniowych nie uprawnia waciciela domu
do samowolnego pozbawienia lokatora korzystania z tego dostpu.
Pozbawienie takie, uczynione gwatem lub groba- stanowi b-
dzie równie, czyn karalny, w art. 507 K. K. zagroony. Rozra-
chunki midzy wacicielem domu a lokatorem, z tytuu bd ko-

mornego, bd innych wiadcze, z uywaniem mieszkania zwi-
zanych, s natury czysto cywilnej, i przymusowe zaatwienie ich

dopuszczalne jest tylko na drodze sdowej. Waciciel domu ma
skuteczne narzdzie do obrony wszelkich swoich nalenoci, zwi-
zanych z najmem mieszkania. Tern narzdziem jest skarga o roz-

wizanie najmu, z tytuu nieuiszczenia czynszu lub innych nalenych
opat, obecnie bardziej, ni kiedykolwiek, grona dla lokatora. Dla

susznych nalenoci komornianyeh wystarcza tu normalna droga

prawa. Ale natomiast byoby ródem ustawicznych zawika,
nieskoczonych zatargów i czstych naduy przyznanie waci-
cielom domów prawa regulowania swoich rozrachunków z loka-

torami przez odbieranie im tych czy innych urzdze i dogodnoci
mieszkaniowych: wind, schodów, owietlenia, gazu, wody i t. d.,

z odsyaniem skarg lokatorów o takie samowolne zniewalanie ich

do niekorzystania ze swoich praw na drog cywilna. Byoby to

odwrócenie poj, wrcz szkodliwe dla stosunków spoecznych.

Dr. Bdkowski.
Referent Sdu Najwyszego.
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a) I. Ustawa karna.
41) § 2. lit. g) u. k.

Obrona sprawcy rabunkowego morderstwa, e do czynu po-

pchn go gód,- spowodowany tem, e jako zbieg wojskowy ukry-

wa si przez trzy dni w lasach przed pocigiem, nie pokrywa si
z pojciem nieodpornego przymusu w rozumieniu § 2. lit. g.) u. k.

(9/12. 1921. Kr. 462/21).

42) § 144. u. k.

W obu wypadkach spdzenia podu, przewidzianych w § 144.

u. k., naley do istoty czynu, aby pód zamar wanie wskutek
umylnego dziaania, zmierzajcego do spdzenia podu wzgldnie
do wywoania porodu.

O popenieniu wic zbrodni tej tylko wtenczas moe by
mowa, gdy pód w czasie przedsiwzicia spdzenia jeszcze y
w onie matki (21/2. 1922. Kr. 79/22).

43) § 174. I. a) u. k.

onierz, majcy przy sobie w czasie popenienia kradziey
btfo, któr ze wzgldów subowych nosi musi, podpada pod
przepis S 174 I a) u. k. tylko wtedy, jeeli wedug okolicznoci sprawy
przyj naley, e gotów by z broni tej zrobi uytek przeciw
tym, którzyby go na kradziey przydybali (5/1Ó. 1921. Kr. 158/21).

44) § 185. i 186. u. k.

Do poczytania uczestnictwa w kradziey, popenionego przez

ukrywanie i pozbywanie rzeczy skradzionych, moe wystarczy
dolus super veniens. Sprawca taki nie moe si zasania obaw
przed odpowiedzialnoci karno-sdow, jako nieodpornym przy-

musem (§ 2. lit. g) u. k.) (25/11. 1921. Kr. 517/21).

45) § 197. u. k.

Jeeli sprawca kradziey sprzedaje rzecz skradzion, wpro-
wadzajc nabywc w bd, jakoby by jej wacicielem, zajdzie

zbieg kradziey z oszustwem, o ile sprawca dziaa podstpnie
i móg narazi nabywc. na szkod (§ 367. u. c.) (23/11. 1921. Kr.

367/21).

46) § 209 u. k.

Obwinienie o sprawstwo kradziey, chociaby pozbawione
dostatecznej podstawy, nieostrone a nawet lekkomylne, mogoby
wystarczy do odpowiedzialnoci za obraz czci (§ 487. u. k.), nie

•
. 37
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pokrywa si jednak jeszcze ze zym zamiarem z § 209 u. k., pole-

gajcym na wiadomem zmyleniu zarzutu, stanowicego* tre ob-

winienia. Sprawca musi by wiadomym nieprawdziwoci obwi-
nienia; zy zamiar jego polega na tern, e wbrew swej wiedzy
zmyla zarzut i wiadomie faszywie obwinia o zbrodni (21 2.

1922. Kr. 123/22).

a) II. § 101. u. k. i ustawy o przestpstwach urzdni-
ków z chci zysku.

47) Do „ustaw dotychczasowych" w rozumieniu art. 14. ust.

z 18/3. 1921. Dz. ust. Nr. 30. poz. 177. naley te ustawa z 30/ 1.

1920. Dz. ust. Nr. 11. poz. 60. mimo uchylenia jej art: 17. wstpu-
jcej w jej miejsce ust. z 18/3. 1921.

Do istotnych znamion przestpstw, ustawami temi objtych,

naley ch zysku. Cechy tej niema, jeeli pobudk dziaania

sprawcy (§ 101. u. k.) bya jedynie obawa, aby poprzednie nad-

.

uycia, przeze z chci zysku popenione, nie wyszy na jaw. (2 12.

1921. Kr. 567/21).

48) Okrelenie: „w zwizku z rozstrzyganiem..." (art. 3 ust.

z 18/3 1921. Dz. ust. Nr. 30. poz. 177) obejmuje nietylko urzdni-

ków, majcych gos ostateczny i decydujcy przy rozstrzyganiu

spraw urzdowych lub subowych, ale take tych, którzy wspó-
dziaaj przy rozstrzyganiu a wic i! tych, którzy dostarczy maj
potrzebnych dla rozstrzygnienia podstaw (21/2 1922. Kr. 81/22).

49) Bataliony celne, pilnujce, aby nikt nie dosta si w gra-

nice pastwa w miejscach, dla ruchu granicznego nicprzeznaczo-

nych, i majce obowizek przytrzymania osób, wykraczajcych
przeciw temu zakazowi, i odstawienia ich do komendy, speniaj

czynnoci rzdu w rozumieniu § 101. u. k. (3/2 1922. Kr. 623/21).

50) Take dla udziau (§ 5. u. k.) w kradziey lub sprze-

niewierzeniu jest wymogiem karalnoci wedug art. 1. ust. z IN 3

1921. Dz. ust. Nr. 30. poz. 177, aby mienie skradzione lub sprze-

niewierzone z udziaem urzdnika, byo w a n ie temu urzd-
nikowi dostpne lub powierzone z powodu suby lub stanowiska

subowego.
W razie braku tego wymogu po stronie udzia biorcego (S 5.

u. k.) urzdnika wchodzi w zastosowanie art. 4. ustawy z 1^

1921, w wypadkach za mniejszej wagi lub w razie uznania oko-

licznoci agodzcych — art. 6. tej ustawy. W tych ostatnich wy-

padkach zatem ustawa z 18/3 1921 przewiduje agodniejsze kary

(art. 14), anieli art. 8. ustawy poprzedniej z 30/1 1920.

Funkcjonariusze (magazynierzy) oddziau maopolskiego lek-

cji odbudowy przemysu Ministerstwa Przemysu i Handlu z sie-

dzib w Krakowie s urzdnikami w rozumieniu ust. 2. § 101 u. k.

(23/12 1921. Kr. 600/21).
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b) II. lichwa w o j e n n a.

51) Wystpek (art. 29) z drugiego ustpu art. 19. ustawy
o zwalczaniu lichwy wojennej z 2/7 1920. Dz. ust. Nr. 67. poz. 449.

zachodzi wtedy, jeeli sprawca ju poprzednio skazanym by a
przestpstwa z art. 19, 20—25 i 26 ust. 2 tej ustawy i to bez

wzgldu na to, czy skazanie miao miejsce przez sd, czy przez

urzd walki z lichw lub wadz 'administracyjna (art. 45 i nast.).

Do rzdu tych przestpstw nie naley jednak samo przekroczenie

taryfy, karalne wedug art. 4, 7 i 55 w drodze administracyinei

(25/1 1922. Kr. 684/21).

d) Ustawa postpowania karnego.
52) § 285 p. k. (w brzmieniu noweli z 20/7. 1912. Nr. 142

austr. dz. p. p.).

Omiodniowy termin do wniesienia wywodu zaalenia nie-

wanoci (§ 285 p. k.) liczy si take dla prokuratury od dnia zgo-
szenia zaalenia, jeeli prokuratura ani równoczenie ani przedtem
nie zadaa dorczenia wyroku (§ 78 p. k.) (15/11 1921. Kr. 603/21).

53) § 296 i 392 p. k.

Zaatwienie zaalenia na decyzj o kosztach zastpstwa praw-
nego naley take wtenczas do sadu apelacyjnego (§ 392 p. k.).

gdy obok tego zaalenia wniesiono zaalenie niewanoci (3 1

1

1921. Kr. 45/21).

54) postpowanie uproszczone.
W postpowaniu uproszczonem (ust. z 21/10 1919. Dz. ust.

Nr. 87. poz. 473) sd odwoawczy winien take wtedy, gdy uchyla

wyrok dla jednej z przyczyn, wymienionych w punktach 1. i 2.

§ 468 (I. 2—5 § 281) p. k., orzec w rzeczy samej; sam wic ma
uzupeni braki, usun uchybienia i wadliwoci procesowe i spra-w rozstrzygn, a nie wolno mu odsya w tym celu sprawy s-
dowi pierwszemu (§ 28/2 1922. Kr. 127/22).

Józef Prokopowicz
Prokurator przy Sdzie Najwyszym.



C. Orzecznictwo karne Sdu Najwyszego (Wielkopolska).

K. k. z 15/5 1871.

§§ 3, 4 i 8 (Przyczynek do midzydzielnicowego prawa kar-

nego).

• 1 . W niemieckiem ustawodawstwie karnem pojcie „kraju

(Inland)" jako obszaru Rzeszy (Reichsgebiet), pokrywao si za-

sadniczo z pojciem obszaru, na którem obowizywao ustawo-
dawstwo karne Rzeszy (Herrschafts-Geltungsgebiet d. Strafgesetze

d. Deutschen Reichs). Wedug istniejcych obecnie w Rzeczy-
pospolitej Polskiej stosunków prawnych mamy wprawdzie jedno-

lity obszar pastwowy, skadajcy si jednak z dzielnic, w któ-

rych obowizuj odrbne ustawy karne. Z tego stanu prawnego
wypywa, e pojcia prawne: „kraju", „zagranicy", „krajowca

(obywatela Pastwa)" i „cudzoziemca", zawarte w ustawach
pastw rozbiorowych, nie mog jednolicie by tumaczone jako:

„Pastwo Polskie",, „kraje, nienalece do Pastwa Polskiego",

„obywatel Pastwa Polskiego" i „obywatel innego pastwa", lecz

w pewnych wypadkach musz by tumaczone i rozumiane jako:

„dzielnica", „mieszkaniec dzielnicy" i t. d. lub jeszcze ina-
czej, stosownie do przyczyny i celu odnonego przepisu, które

w kadym poszczególnym przypadku, przed rozstrzygniciem od-

nonej kwestji, dokadnie zbada naley.
2. Przy stosowaniu §§ 3, 4 i 8 k. k. w Niemczech chodzio'

z jednej strony tylko o Rzesz Niemieck z jednym k. k.,

obowizujcym na caym obszarze, w Polsce za mamy wpraw-
dzie jedno pastwo, ale co najmniej trzy dzielnice, z trzema odrb-
nemi k. k., z których kady obowizuje tylko w odnonej dzielnicy.

Niepodobna wic utosamia „ustaw karnych Rzeszy Niemieckiej"

z „ustawami karnemi Pastwa Palskiego", kiedy pierwsze s
jedne, drugie za trojakie. Z tego wynika, e przepisy §§3 i 4 kk.

do stosunków Pastwa Polskiego cile zastosowane by nie

mog. Wobec tego naley si ograniczy do wyszukania zasadni-

czej myli przewodniej, w przepisach tych zawartej. Ta za przed-

stawia si nastpujco:
K. k. niem naley stosowa do wszystkich przestpstw, spe-

nionyeh na obszarze, na którym obowizuje. Natomiast zasadniczo

niu naley go stosowa do przestpstw, spenionych poza grani-

cami tego obszaru — czyli pozytywne:
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przestpstwa, spenione poza granicami obszaru, na którym
panuje k. k. niem, podlegaj zasadniczo prawu karnemu na tym
obszarze, na którym przestpstwo zostao spenione.

Jest to zatem t. zw. zasada terytorjalnoci (Territorialprincip).

Zasad t naley stosowa take wówczas, jeeli sd b. dz. pr.

osdza czyn, speniony w innej dzielnicy Pastwa Polskiego, gdy
przesanki prawno-pastwowe przewidzianego w § 4 na rzecz t. z w.

„zasady narodowoci osobowej lub podmiotowej (Personalitats-

prinzip; Prinzip der aktiven Nationalitat) wyjtku od zasady te-

rytorjalnoci, w tym wypadku nie zachodz. Zrozumiaem
jest, e o ile pastwo obywatela swego ciga za czyn, speniony
zagranic, sdzi go wedug wasnej, nie za wedug ustawy ob-

cego pastwa. Natomiast nie byoby uzasadnionem, gdyby oby-

watel pastwa, w którem obowizuj róne dzielnicowe ustawy
karne, mia by sdzony wedle innej ustawy karnej, anieli tej,

która obowizuje na obszarze tej dzielnicy, w której czyn zosta
speniony, chocia sdzi go sd innej dzielnicy, wszystkie bowiem
ustawy dzielnicowe s jednak ustawami tego samego p a -
s t w a, nie za ustawami pastwa obcego.

(W. P. K. z 25 lutego r. 1922. KV. 204/21.)

§ 14/2. Wyrok, skazujcy za zbrodni cikiej kradziey
z § 243 k. k., na kar cikiego wizienia poniej jednego roku.

obraa § 14/2 k. k.

(W*, z 18/1 1922. KV. 169/21.) •

§§ 21, 28 i 29. Sd wyrokujcy, orzekajc na zasadzie §

29 i 21 k k. zamian grzywny na kar cikiego wizienia, winien

w myl §§ 29/2 i 21 k. k. ograniczy czas trwania tej zastpczej
kary do 8 miesicy.

(W. z 1/2 1922. KV. 220/21.)

§ 32. Wyrok, który, skazujc z § 259 k. k. na kar wizienia.

orzeka jednoczenie utrat czci obywatelskiej, jako kar dodatko-

w, obraa § 32 k. k.

(W. z 22/3 1922. KV. 8/22.)

§ 43. Do istoty usiowania wystarcza, jeeli sprawca rozpo-

cz czynno, stanowic bezporednio jedno ze znamion zbrodni

lub wystpku, wola za jego bya skierowana na cao prze-

stpstwa.
(W. z 1/3 1922. KV. 13/22.)

§ 46 1. 1. W myl § 46 i. 1. usiowanie natenczas tylko nie

ulega karze, jeeli sprawca dobrowolnie odstpi od wyko-
nania zamierzonego czynu.

(W. z 1/3 1922. KV. 13/22.)

§§ 47 i 49. Pomoc, udzielona samodzielnie kobiecie brzemien-
nej, która umylnie spdza swój pód (§218/1 k. k.), ulega (o ile nie

chodzi o kwalifikowany wypadek z § 219 k. k.), sankcji karnej
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z §§ 49 i
218' k. k. Jeeli natomiast obie te osoby dziaaj wspól-

nie (§ 47 k. k.), natenczas jednakowa ich odpowiedzialno wedle

S 218 k. k nie moe ulega wtpliwoci. W takim wypadku jest

obojtne, w jaki sposób i w jakim stosunku czynnoci, przedsi-
wzite przez jedn lub drug, lece atoli w sferze woli obu,

przyczyniy si do osignicia wspólnie zamierzonego celu.

(W. z 29/3 1922. KV. 10/22.)

§ 49. Pomoc w rozumieniu § 49 k. k. musi by wiadoma, to

znaczy wiadomo pomocnika musi obejmowa wszystkie zna-

miona tej zbrodni lub tego wystpku, do której rad, czynem lub

w inny sposób sprawcy by pomocnym.
(W. z 25/1 1922. KV. 179/21.)

§ 54. Ndza ekonomiczna nie podpada pod pojcie wyszej
koniecznoci.

(W. z 8/3 1922. KV. 5/22.)

§ 56/2 nie zawiera sankcji karnej, zalenej od ustalenia winy
osoby, speniajcej czyn, przedmiotowo przestpny. Umieszczenie
osoby modocianej w zakadzie wychowawczym lub poprawczym,
nie jest „kar" w rozumieniu k. k., lecz jest zarzdzeniem admini-

stracyjnem, majcem na celu tak w interesie ogóu, jak i przestp-
czej jednostki ochron jej, drog wychowania, przed dalszym roz-

wojem przestpczych skonnoci.
(W. z 12/4 1922. KV. 106/21.)

§ 57 1. 4.* „Nagana (Verweis)" w rozumieniu k. k. jest kar,
acz najagodniejszym jej rodzajem. Mona j stosowa tylko w wy-
padkach wystpków i wykrocze szczególnie lekkich, nie za
w wypadkach zbrodni.

(W. z 12/4 1922. KV. 106/21.)

§ 60. Jakkolwiek policzenie aresztu ledczego na poczet kary

pozostawione jest uznaniu sdu wyrokujcego, to jednak rewizja

z powodu obrazy § 60 k. k., przez zastosowanie lub niezastosowa-

nie, nie jest wykluczona.
(W. z 1/3 1922. KV. 16/22.)

§ 73. 1. Istotn cech przestpstwa cigego (fortgesetztes

Verbrechen) jest jednorodno dziaa przestpnych, stanowicych,
wedle teorji podmiotowej, ze wzgldu na jednolito postanowienia

lub zamiaru, wedle teorji przedmiotowej za, ze wzgldu na jed-

no skutku przestpnego, jedno tylko przestpstwo.
2. Zbieg idealny kradziey z sprzeniewierzeniem nie da si

pomyle.
3. Ob. tezy 3 i 4 do § 252 i tezy do §§ 267 i 268 1. 2 k. k.

4. Ob. tez do § 257 k. k.

(W. z 12/4 1922. KV. 8/22.)

§ 114. Ustalenie wyroku, e dwaj oskareni wywiadowc po-

licji przemoc, trzeci posterunkowego teje policji, grob zmusili

do zaniechania czynnoci ladczych, przedsiwzitych w charak-
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terze urzdowym, wyczerpuj -istot wystpku z § 114 k. k.

urzdowym, wyczerpuj istot wystpku z § 114 k. k.

(W. z 11/1 1920. KV. 180/21.)

88 223 i 223 a. Ob. tez 4 do § 252 k. k.

S8 218 i 219. Ob. tez do §§ 47 i 49 k. k.

% 242. Ob. tez 2 do § 73 k. k. i tez 3 do § 252 k. k.

S 243 1. 2. 1. Ogólnikowe ustalenie, e skradziono „z zamkni-
tej stajni", bez jednoczesnego ustalenia sposobu, w jaki sprawca
dosta si do wntrza, nie daje samo przez si podstawy
do zastosowania § 243 1. 2 k. k.

(W. z 20/12 1921. KV. 201/21.)

2. Pod pojcie „wamania" podpada wytoczenie szyb, celem
odpicia acucha bezpieczestwa i dostania si w ten sposób do
wntrza mieszkania.

(W. z 22/2 1922. KV. 226/21.)

8 243 I. 2 i 3. Kradzie przedmiotów z miejsca zagrodzonego,

po przeciciu noycami okalajcego je potu, nie podpada pod § 243

1. 3, lecz jest kradzie zapomoc wamania w rozumieniu § 243

I. 2 k. k.

(W. z 29/3 1922. KV. 14/22.)

§ 243 1. 4. Kradzie na dworcu kolejowym z otwartego wa-
gonu, nadeszej tam, z transportem, otwartej ju skrzynki, nie jest

cik kradzieu w rozumieniu § 243 1. 4 k. k.

(W. z 18/1 1922. KV. 130/21.)

§ 243 1. 6. Udzia kilku osób w kradziey uzasadnia zasto-

sowanie § 243 1. 6 k. k., jeeli osoby te poczyy si celem cigego
popeniania rozboju lub kradziey.

(W. z 20/12 1921. KV. 214/21.)

S 243 1. 7. Ustalenie, e kradzie speniono w porze nocnej,

bez ustalenia dalszych momentów, objtych § 243 1. 7 k. k., nie

uzasadnia zakwalifikowania kradziey, jako cikiej, w rozumieniu
tego przepisu. — ibid. —

§ 244. We wzgldzie zastosowalnoci § 244 k. k., kary za
wymienione w nim przestpstwa, z mocy wyroków, które sdy
Rzeszy Niemieckiej, przed objciem przez Pastwo Polskie sdow-
nictwa na terytorjum, przyznanem traktatem z 28/6 1919 wyday
na obszarach przy niej pozostaych, stoj narówni z karami z mocy
wyroków Sdów Rzeczypospolitej Polskiej.

(WPK. z 11/2 1922. KV. 162/21 i w. z 11/21922. KV. 223/21.)

$ 246. Ob. tez 2 do § 73 k. k,

8 248 a. Ob. tez do § 54 k. k.

§ 250 I. 5. Ob. tez do § 244 k. k.

§ 252. 1. „Przyapanym na gorcym uczynku (ob. §§ 104/1

i 127 UPK.) kradziey (b e i einem Diebstahl auf frischer Tat be-
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troffen)" jest sprawca nietylko przed jej dokonaniem, lecz take
w czasie bezporedniego za nim, po dokonaniu, pocigu.

(W. z 8/3 1922. KV. 25/22.)

2. „Kradzie", w rozumieniu § 252 k. k., obejmuje take wy-
kroczenia z § 370 1. 5 k. k. i z § 18 pruskiej ust. z d. 1 kwietnia

r. 1880. 26. U. str. 230. — ibid. —
3. § 252 k. k. jest w stosunku do § 242 k. k. „lex specialis". —

ibid. —
4. Zbieg idealny (§ 73 k. k.) zbrodni rozbójniczej kradziey

z § 252 k. k. z wystpkiem z § 223 a. k. k. jest moliwy, natomiast

rzeczona zbrodnia wchania wystpek z § 223 k. k. — ibid. —
§ 257/1. Skazanie z § 257 k. k. wymaga ustalenia, i poplecz-

nikowi byy wiadome okolicznoci faktyczne, dla których czyn po-

pieranego przeze sprawcy lub uczestnika jest zbrodni lub wy-
stpkiem.

(W. z 18/1 1922. KV. 130/21.)

§ 257/1 i 258. W wypadku poplecznictwa przez popieranie

sprawcy lub uczestnika, celem zapewnienia mu korzyci ze zbrodni

lub wystpku, ustalente, e poplecznik dziaa w tym celu, nie

wystarcza do wyznaczenia wyszej pod wzgldem rodzaju i wy-
miaru kary z § 257/1 k. k., lecz wymaga si ponadto ustalenia, e
dziaa „dla wasnej korzy i". Tak samo skazanie z §

258 k. k zalene jest od ustalenia dziaania „dla wasnej korzyci".

(W. z 20/12 1921. KV. 199/21 i z 11/1 1921. KV. 216 21.)

§ 259. Dziaanie „dla wasnej korzyci" jest te istotnem zna-

mieniem paserstwa z § 259 k. k.

(W. z 22/3 1922. KV. 8/22.)

§ 263. Ob. tez do § 268 k. k.

§§ 267 i 268 1. 2. Zbrodnia faszowania dokumentów z §§ 267

i 268 1. 2. k. k. nie wchania wystpku z § 26o k. k. Do istoty

zbrodni z §§ 267 i 268 1. 2. k. k., pod wzgldem podmiotowym, wy-
maga si, aby zamiar sprawcy skierowany by na przysporzenie

sobie lub komu innemu korzyci majtkowej, podczas gdy do pod-

fflioiowej istoty oszustwa wymaga si zamiaru przysporzenia sobie

lub osobie trzeciej, bezprawnej korzyci majtkowej. Cech
oszustwa, przynajmniej oszustwa dokonanego, jest „wyrzdzenie
komu innemu szkody majtkowej, gdy natomiast do istoty zbrodni

z §§ 267 i 268 1. 2. k. k. znami to nie jest wymagane.
W. z 1/3 1922. KV. 3/21.)

§ 267. Przytoczenie w wojskowej „karcie ewidencyjnej", przez

wypeniajcego odnony blankiet, nieprawdziwych dat, dotycz-
cych rodowodu, nie podpada pod § 267 k. k., w czci tej bowiem
„karta ewidencyjna" nie jest ani dokumentem publicznym, w rozu-

mieniu § 415 UPC, ani te, sama dla siebie, dokumentem prywat-

nym, majcym donioso dla udowodnienia praw lub stosunków
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prawnych; rozmylne natomiast spowodowanie przeze umieszcze-
nia w teje karcie, na podstawie owych faszywych dat, niezgod-
nych, z prawd, zapisków urzdowych, oceni naley ze stanowiska
§ 271 k. k.

(WPK. z 28/1 1922. KV. 170/21.)

§ 271. 1. Ob. tez do § 267 k. k.

2. Rozmylne spowodowanie, przez aresztanta ledczego.
w ksidze aresztantów, nieprawdziwych zapisków urzdowych co
do jego stosunków osobistych (§ 136/3 U. P. K.) podpada pod
§ 271 k. k.

(W. z 1/3 1922. KV. 16/22.)

§ 333. Ob. tez do art. 5/1 ust. z d. 18 marca r. 1921.

§ 359. Ob. tez do art. 9 ust. z d. 18 marca r. 1921.

§ 370 1. 5. Ob. tez do § 252 k. k.

Ust. z d. 1 kwietnfe r. 1880 Zb. ust. pruskich, str. 230. Oh'

tez 2 do § 252 k. k.

Ust. z d. 30 stycznia 1920. Dz. U. Nr. 11. poz. 60. Ob. tezy
do art. 9, 14 i 15 ust. z d. 18 marca r. 1921.

Ustawa z d. 18 marca r. 1921 o zwalczaniu przestpstw z chci
zysku, spenionych przez urzdników (Dz. U. Nr. 30. poz. 177).

Art. 5/1. Zapatrywanie, e przekupstwo wówczas tylko pod-
lega sankcji karnej art. 5/1 1. c, jeeli przewidziane w tym art.

„pogwacenie obowizków urzdowych lub subowych" po stro-

nie urzdnika stanie si faktem dokonanym, uzna naley za
bdne. Wynika to zarówno ze sów, uytych w omawianym prze-

pisie: „kto chociaby bezskutecznie skania urzdnika...

do pogwacenia obowizków...", jak z prawnych podstaw § 333
k. k., od których art. 5/1 1. c. zupenie si nie róni, a wedle któ-

liych do istoty przekupstwa po stronie czynnej, jest obojtne, czy
cel zamierzony zosta osignity, czy urzdnik, t. j. przedmiot prze-

stpstwa, czynu wymaganego ode, jako odwzajemnienia, nie chcia
lub nie móg wykona, czy te cel zamierzony nie zosta osignity,
z powodu jakichkolwiek bd przeszkód, lecych poza sfera jego

wiedzy i woli.

(W. z 28/1 1922. KV. 146/21.)

Art. 5/2. Posterunkowy policji pastwowej, któremu poru-
czono prawo samodzielnego rozstrzygania w przedmiocie pogra-
nicznego fuchu podrónych, jest przedmiotem przewidzianego
w art. 5/2 I. c. wystpku.

(W. z 25/ 1922. KV. 146/21.)

Art. 9. e posterunkowy policjt pastwowej jest urzdni-
kiem w rozumieniu art. 9 1. c. i § 359 k. k., wynika z przepisów
ust. o policji pastwowej z 24/7 1919. Dz. Pr. Nr. 61. poz. 363,
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wprowadzanej do b. dz. pr. z mocy Rozp. M. b. dz. pr. z d. 11/6
1922 (Dz. Urz. Nr. 31) i 23/6 1920 (Dz. Urz. Nr. 34).

(W. z 25/1 1922. KV. 124/21.)

Art. 14. Skazujc, po wejciu w ycie ust. z d. 18/3 1921

urzdnika za kradzie, dokonan w grudniu r. 1920, sd wyroku-
jcy, w myl § J4 1. c, czyn ten winien podcign nie pod
art. 1 1. 1 tej ustawy, lecz pod art. 1 1. 1 ust. z d. 30/1 1920. Dz. U.
Nr. 11. poz. 60.

(W. z 18/1 1922. KV. 130/21.)

Art. 15. Funkcjonariusze policji pastwowej, aczkolwiek
w myl art. 4 ust. z 24/7 1919. Dz. Pr. Nr. 61. poz. 363, „wyszko-
leni na wzór wojskowy", nie s jednak wojskowymi i nie podlegaj,
z powodu sprawowania swego urzdu, orzecnictwu sdów woj-
skowych, lecz s urzdnikami w rozumieniu § 359 k. k (Art. 9 1. c).

(Ob. art. 36 ust. z 24/7 1919.)

(W. z 28/1 1922. KV. 146/21.)

Dr. Ryszard Leaski,
/ sdzia Sdu Najwyszego.

Waniejsze omyki druku
w „Orzecznictwie karnem Sdu Najwyszego" (Wielkopolska)

i uzupenienia.

Rok I, str. 771 w nagówku zamiast „1921" ma by „1920".

str. 771, po nagówku doda naley: „I. kodeks karny z 15/5 1871"
str. 771 drugi wiersz od dou zamiast „9/19" ma by: „9/10".

Kek TT. str. 131 wiersz 17 od dou przed „do wizienia" doda naley:
, odnonie".

str. 134 wiersz 24 od dou po „schowków" doda naley: „lub4
*.

str. 137 wiersz 4 od góry po „odpokutowaniu" doda naley:
„lub darowaniu".

str. 137 wiersz 1 od dou po „zachowaniu" doda naley: „si".
str. 140 wiersz 8 od dou zamiast ,.w" ma by: „o".
str. 141 wiersz 19 od góry zamiast „5—7" ma by „1—7".

str. 393 wiersz 20 od góry po „§" doda naley: „§ 2431".

str, 394 wiersz 4 od góry, zamiast „powzitego" ma by: ,.po-
wyszego".

str. 305 wiersz 5 od dou. zamiast: „w przeciwiestwie do art. 2

ma na oku nie kadego" ma by: „nie okrela pojcia
urzdnika".

Mi. 306 do punktu 8: „W orzeczeniu /gromadzenia ogólnego z d.

20 maja r. 1922, w sprawie Wojciecha B. Sd Najwyszy
t

stan na wrcz przeciwnem stanowisku".



D. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Kongresówka).

(czerwiec, lipiec i sierpie 1921 r.)

1) Kodeks Cywilny.

A r t. 792. Wspóspadkobiercy mog dochodzi roszcze, wy-
nikajcych z zatajenia majtku spadkowego, nietylko w postpo-
waniu dziaowem, ale i w oddzielnej drodze (O. z 14. 7. 1921

Nr. 89/21).

Art. 815. Przed dziaem spadku, m spadkobierczyni, jako

uytkownik jej majtku, nie moe by usunity z nieruchomoci
spadkowej, na danie innych sukcesorów (O. z 28. 7. 1921.

Nr. 426/21).

Art .819. W myl art. 819 k. c. w zwizku z art. 66 i 256

ust. not., ustny dzia spadku, w którego skad wchodzi majtek
nieruchomy, nie jest dopuszczalny; dzia formalny staje si zby-

tecznym tylko wtedy, gdy zaszo przedawnienie z art. 816 k. c.

(O. z 11. 8. 1921. Nr. 918/20).

Art. 841. 1) M spadkobierczyni nic moe by spacony
z mocy art. 841 k. c. (O. z 9. 6. 1921. Nr. 46/21 i 23. 6. 1921.

Nr. 807/20).

2) Nie moe by spacony z mocy art. 841 k. c. nabywca
przypadajcej na spadkobierc czci szacunku, osign si ma-
jcego ze sprzeday publicznej nieruchomoci spadkowej, gdy w wy-
roku dziaowym, nakazujcym licytacj, podzia szacunku cile zo-

sta oznaczony (O. z 4. 8. 1921. Nr. 504/20).

3) danie spaty z art. 841 k. c. nie moe by wniesione po
raz pierwszy w drugiej instancji (O. z 7. 7. 1921. Nr. 68/21).

Art. 1134. Niezapacenie skadki w terminie przez czonka
Towarzystwa wzajemnej pomocy na wypadek mierci, nie moe by
uwaane za przewidziane w statucie dobrowolne wystpienie
z Towarzystwa, gdy przerwanie pacenia skadek nastpio wsku-
tek dziaania sity wyszej (O. z 21. 7. 1921. Nr. 94/21).

Art. 1142. Zwyczajowe odszkodowanie 3-miesiczne naley si
tylko wtedy, gdy pracodawca nie mia susznych powodów do ze-

rwania umowy (O. z 13. 6. 1921. Nr. 151/21).

A r t. 1599. Art. 1599 k. c. jest przepisem specjalnym, którego
nic mona rozciga przez analogj do umowy najmu; najem rzeczy

cudzej nie jest niewany pomidzy kontrahentami, natomiast w sto-

sunku do waciciela rzeczy nie ma adnego znaczenia prawnego,
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jako res inter alios acta, i potwierdzony (art. 1338 k. c.) przeze
by nie moe. (O. z 28. 7. 1921. Nr. 431/21).

Art. 1690. Cesjonarjusz moe poszukiwa nabytej wierzytel-

noci, pomimo niedopenienia formalnoci, wskazanych w art. 1690

k. c. (O. z 13. 6. 1921. Nr. 951/20).

2) Prawo o maestwie z r. 1836.

Art. 210. Jeeli,m odmawia przyjcia ony do wspólnego
mieszkania, lub postpowaniem swem czyni pobyt ony we wspól-
nem mieszkaniu niemoliwym, moe ona, mieszkajca oddzielnie

od ma, domaga si alimentów, pomimo niewytoczenia przeciwko
mowi sprawy o rozczenie od stou" i oa (O. z 28. 7. 1921.

Nr. 381/21)

3) Ustawa hipoteczna z r. 1818.

Art. 125—131. Wyrok, nakazujcy dzia nieruchomoci, ma
jcej urzdzon hipotek, moe zapa przed hipotecznefn prze-

pisaniem tytuu wasnoci na spadkobierców, natomiast sprzeda
publiczna nieruchomoci w drodze dziaów moe nastpi dopiero

po dopenieniu tej formalnoci (O. z 21. 7. 1921. Nr. 98/21).

4) Ustawy o ochronie lokatorów.
Wypuszczajcy w najem mieszkanie, który, w czasie po-

midzy czerwcem 1914 r. a wydaniem ustawy o ochronie lokato-

rów z dnia 28 czerwca 1919 r. (D. p. Nr. 52. poz. 335), poczyni na-

kady, niekonieczne do utrzymania lokalu w stanie zdatnym do
uytku, nie ma prawa da, z powodu tych nakadów, podwy-
szenia komornego ponad normy, wskazane w rzeczonej ustawie.

Normy podwyek*, ustalone przez ustiaw z d. 28. 6. 1919, sto-

sowa naley nie automatycznie od 1 lipca 1919 r., a dopiero po
uprzedniem zawiadomieniu lokatora, od nastpnego terminu pat-
noci komornego (O. penego skadu Izby I z 3. 6. 1921. Nr. 658 20).

Ustawa z d. 28 czerwca 1919 r. o ochronie lokatorów nie ma
zastosowania

:

a) do dzierawy przedsibiorstwa handlowego lub przemy-
sowego (O. z 13. 6. 1921. Nr. 99/21);

b) do dzierawy placu niezabudowanego (O. °k 30. 6. 1921.

Nr. 215/21);

c) do dzierawy ogrodu, gdy ten nic stanowi jednej gospodar-
czej caoci z mieszkaniem (O. z 18. 8. 21. Nr. 388. 21).

Postanowienia art. 13 ustawy z d. 28. 6. 1919 maj zastoso-^

wanie i do umowy podnajmu lokalu, zawartej przed wydaniem
rzeczonej ustawy (O. z 9. 6. 1921. Nr. 41/21).

Punkt 5 cz. 2 art. 13 ustawy z d. 28. 6. 1919 stosuje si nie-

tylko do tych lokali, w których odbywa si praca fizyczna;

w szczególnoci dotyczy on i zakadów naukowych (O. z 13. <k

1921. Nr. 77/21).
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W razie obrócenia rzeczy najtej na inny uytek jak ten, na

jaki bya przeznaczona, wypuszczajcy w najem moe da roz-

wizania najmu, choby szkody nie poniós (O. z 13. 6. 1921.

Nr. 125 21).

(idy sad merytoryczny ustali, e warunkiem istotnym umowy
podnajmu byo, i pokój najmowa bdzie tylko jedna osoba, oraz

e warunek ten zosta pogwacony, rozwizanie podnajmu nie

uchybia artykuowi 1717 k. c. (O. z 23. 6. 1921. Nr. 244/21).

Ody lokator dopuszcza si' racych uchybie przeciw ci-
cym na nim zobowizaniom, uprzednie wypowiedzenie najmu z za-

chowaniem terminu zwyczajowego nie jest potrzebne, i mona wy-
stpi wprost o rozwizanie umowy i eksmisj (O. z 23. 6. 1921.

Nr. 76 21).

Gdy biorcy w najem, wbrew zastrzeeniu umowy, podnajmuje

mieszkanie i zmienia jego przeznaczenie, waciciel domu, w myl
art. 13 ustawy z d. 28. 6. 1919, moe wypowiedzie najem, ale nie

ma prawa wystpi wprost o rozwizanie najmu (O. z 18. 8. 1921.

Nr. 430/21).

Ustawy o chroni lokatorów z dnia 28 czerwca 1919 i z dnia

18 grudnia 1920 r. nie sprzeciwiaj si zawarciu umowy najmu pod
wyranym warunkiem rozwizujcym (O. z 28. 7. 1921. Nr. 378/21).

Zobowizanie si lokatora do oprónienia lokalu w dwa mie-

sice po wymówieniu najmu jest bezskuteczne, o ile nie bdzie udo-
wodniona wana przyczyna wymówienia (O. z 7. 7. 1921.

Nr. 319/21).

5) Ustawa o ochronie dzierawców rolnych.

Ustawa z dnia 3 lipca 1919 r. w przedmiocie ochrony drobnych
dzierawców rolnych (D. p. N. 57. poz. 345) nie ma zastosowania
do dzierawy ogrodu w miecie.

6) Ustawa postpowania cywilnego.
Art. 1. Powództwo waciciela dóbr przeciwko pracowni-

kowi rolnemu o eksmisj z zabudowa dworskich, oparte na wy-
powiedzeniu mu suby z powodu niewykonywania obowizków
i dziaania na szkod pracodawcy przez urzdzanie strejków i na-

kanianie pracowników do przekroczenia umowy cennikowej, na-
ley do dro^i sdowej (O. penego skadu Izby I z 3. 6. 1921.

Nr. 481/21).

Art. 81. Sd nie moe odrzuci dania strony pozwanej
o przesuchanie wskazanych przez ni wiadków na tej podstawie,
i zeznania wiadków powoda dostatecznie spraw wyjaniy
(O. z 11. 8. 21. Nr. 268/21).

Art. 82\ Art. 82
1

daje sdziemu prawo, lecz nie nakada
na obowizku wskazywania stronom potrzeby zoenia dowodów
uzupeniajcych; w myl art. 81 u. p. c, strony powinny same na-
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leycie udowodni swe twierdzenia, nie czekajc na wskazówki
sdu w tym wzgldzie (O. z 13. 6. 1921. Nr. 59/21).

Art. 129. Sd nie jest obowizany wypowiada w motywach
wyroku swe wnioski! oddzielnie co do kadej okolicznoci sprawy,

a moe si ograniczy do wskazania tych, które za stanowcze dla

rozstrzygnicia sporu uznaje (O. z 14. 7. 1921. Nr. 83/21).

Art. 189. W myl art. 189 i 164
2

u. p. c, Sd Okrgowy,
jako instancja odwoawcza, moe zwróci skarg kasacyjn jedynie

wtedy, gdy skarga ta zostaa podana bd po upywie czasokres 1
,],

bd przez penomocnika do zaoenia skargi nie upowanionego,
bd te na tak decyzj, która nie ulegaby zaskareniu, gdyby
zapada w pierwszej instancji (art. 166 u. p. c); we wszystkich in-

nych przypadkach o monoci zaoenia skargi decyduje Sd Naj-

wyszy! (O. z 11. 8. 1921. Nr. 268/21).

Art. 409. Z mocy art. 409 p. p. c, nie mona dowodzi wiad-
kami wykonania zobowizania, opartego na dowodzie pimiennym
(O. 2 25. 8. 1921. Nr. 17/21).

Art. 793. Gdy w sentencji wyroku Sdu Biskupiego, orze-

kajcego rozczenie maonków na czas nieograniczony, nie jest

powiedziane, z czyjej winy rozczenie orzeczone zostao, naley
do sdu meriti ustalenie powyszej okolicznoci (O. z 28. 7. 1921.

Nr. 412/21).

Art. 801. Skarga kasacyjna na decyzj w przedmiocie kary

kontrawencyjnej, zaoona przez Dyrektora Izby Skarbowej, nie

ulega rozpoznaniu, z mocy przepisów o Prokuratorji Generalnej

(O. z 9. 6. 1921. Nr. 52/21).

Art. 891. Orzeczenie sdowe, które rozstrzyga kwestje

sporne dziau, ogranicza darowizny, poczynione przez spadko-

dawc, a jednoczenie nietylko nakazuje sprzeda osady spadko-

wej przez licytacj, ale nadto podaje sposób podziau przyszego
szacunku zgóry w czciach cile oznaczonych, jest nie decyzja

incydentaln, lecz wyrokiem, którego tene sd, z powodu zmie-

nionych okolicznoci, uchyli nie moe (O. z 7. 7. 1921. Nr. 68/21).

Art. 1767. 1) Wydzielajc jednemu lub kilku spadkobiercom

schedy spadkowe w naturze, sd winien oznaczy spaty pienine
pozostaych spadkobierców w stosunku do rzeczywistej wartoci
spadku w chwili dokonania dziau; naley uwzgldni spadek wa-

luty i zmiany zasze w wartoci majtku spadkowego (O. z 7. 8.

1921. Nr. 69/21).

2) Przyznajc osad spadkow na wasno jednemu ze spad-

kobierców, a pozostaym spaty w gotowinie, jest Sd Okrgowy
obowizany cile przestrzega równoci sched, i dlatego nie moe
oznaczy wysokoci spat stosownie do oszacowania osady, do-

konanego w pierwszej instancji, gdy, wskutek spadku marki pol-

skiej, oszacowanie to, w chwili zakoczenia procedury dziaowej,
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nie odpowiadao rzeczywistoci. Brak zarzutów przeciwko szacun-

kowi osady, wyprowadzonemu w pierwszej instancji, nie zwalnia

Sdu Okrgowego od powyszego obowizku, albowiem w dzia-

ach drobnej wasnoci ziemskiej, odbywajcych si bez szczegól-

nie wyznaczonego sdziego sprawozdawcy i bez udziau notarjusza

(por.- art. 828 k. c), Sd winien w pewnym stopniu zastpi obu
wymienionych fukcjonarjuszów, z ca bezstronnoci, nawet
z urzdu przychodzi w pomoc niewiadomoci i nieumiejtnoci
stron, by ich yczliwym doradc — wszystko to dla osignicia
celu procedury dziaowej: dokonania dziau równego i sprawie-

dliwego (O. z 21. 7. 1921. Nr. 105/21).

7) Przepisy przechodnie do Ustawy postpowania cywilnego.

A r t. 2 i 3. 1) Powództwo o uniewanienie dziau, uczynio-

nego przez ojca aktem midzy yjcymi i majcego za przedmiot

mienie nieruchome, nie ulega rozpoznaniu sdów pokoju (O. z 21.

8. 1921. Nr. 92/21).

2) Powództwo o wyrzeczenie niewanoci umowy kupna
i sprzeday majtku nieruchomego, z powodu pogwacenia prze-

pisów z d. 11 czerwca 1891 r. w przedmiocie zbywania gruntów
wociaskich ,nalcy w pierwszej instacji do Sdu Okrgowego
(O. z 18. 8. 1921. Nr. 1077/20).

3) Powództwo o usunicie z gruntu powoda budynku, stano-

wicego wasno pozwanego, naley w pierwszej instancji do
Sdu Okrgowego (O. z 18. 8. 1921. Nr. 1081/20).

4) Powództwo o wyrugowanie dzierawcy, z powodu ekspi-

racji dzierawy, nie jest skarg o przywrócenie zakóconego po-

siadania, ta bowiem przysuguje tylko w przypadkach zawadnicia
nieruchomoci bez adnego tytuu; rzeczone powództwo naley do

kompetencji sdów pokoju, o ile poszukiwana jednoczenie od dzier-

awcy suma nie przenosi waciwoci tych sdów (O. z 11. 8. 1921.

Nr. 128/21).

Bolesaw P o li o r e c k i,

^ Prokurator przy Sdzie Najwyszym.
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I. Spóki z ograniczon pork.
(Ustawa z 6 marca 1906. Dzpp. Nr. 58.)

1 (§ 2 ust. 2). Spóka nie jest z samego prawa uprawnion do
wniesienia skargi z interesu zawartego przez jej zaoycieli przed

jej powstaniem (O. z 8 marca 1921. Rw. 132/21).

2 (§ 4 1. 2). Okrelenie przedmiotu przedsibiorstwa wyra-
eniem: „fabrykacja wszelkiego rodzaju artykuów" lub „obrót ar-

tykuami przemysowemi" jest jako zbyt ogólnikowe nie wystar-

czajce (O. z 18 listopada 1921, R. 786/21).

3 (§ 4 1. 4). Wysoko wkadki pierwotnej musi by ozna-

czona cyfrowo; oznaczenie jej procentowo w stosunku do kapitau

zakadowego nie wystarcza (O. z 20 listopada 1919, R. 189/19).

4 (§ 5). Oznaczenie firmy spóki wyraeniem: „Krakowska
spóka przemysowa" nie odpowiada ustawie, gdy nie daje obrazu,

czem si przedsibiorstwo trudni (O. z 18 listopada 1921, R. 786/21).

5 (§ 5). Z tych samych powodów nie jest dopuszczalne ozna-

czenie firmy spóki sowem „Ursus" (O. z 20 listopada 1919,

R. 189/19).

6 (§§ 6 i 7). Policzenie na rachunek wkadki pierwotnej pew-
nej kwoty tytuem czciowego zwrotu bliej w kontrakcie spóki

nie okrelonych wydatków, na korzy spóki poniesionych,

sprzeczne jest z przepisami §§ 6 i 7, stanowicemi normy zasad-

nicze, od których odstpi nie wolno (O. z 2 listopada 1921.

R. 725/21).

7 (§ 11). danie rekursu, aby wniosek o wpis spóki do re-

jestru handlowego zwrócono do poprawienia, nie jest uzasadniony

ani w przepisie § 11/1 ust. z r. 1906, ani w § 15/2 ust. wpr. do

kod. handl., ani w § 2 1. 8 pat. o post. niesp., gdy i wedug tego

ostatniego przepisu ma pouczenie o poprawieniu bdów podania lub

zaczników nastpi równoczenie z odmownem zaatwieniem po-

dania (O. z 2 listopada 1921. R. 725/21 i 18 padziernika 1921.

R. 786/21).

8 (§ 15). Zawiadowcy spóki musz mie miejsce zamiesz-

kania w krajach polskich, jednak niekoniec/.nie w siedzibie spóki

(z § 108 1. 2), (O. z 15 lutego 1921. R. 61/21).

9 (§ 21). Jeeli zawiadowcami ustanowionych jest kilka osób

kolektyw nie adna z nich nie moe sama stawia wniosków w s-
dzie imieniem spóki (O. z 28 grudnia 1920. R. 572/20).
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10 (§ 25). Zawiadowca spóki, który stawia spóce do dys-

pozycji na cele sanacji spóki swe wkadki, nie moe nastpnie

da ich^ zwrotu <0. z 28 grudnia 1920. Rw. 492/20).

11 (§ 34). Postanowienie w kontrakcie spóki, e uchway na

walnem zgromadzeniu zapadaj wikszoci dwóch trzecich czci
gosów oddanych, bez ustanowienia wyjtków dla wypadków,
przewidzianych w §§ 35 1. 7, 50 i 90 ustawy, nie jest dopuszczalne

(O. z 2 listopada 1921. R. 725/21; w tym samym duchu O. z 5 listo-

pada 1919. R. 299/19).

12 (§ 37). Postanowienie statutu, e walne zgromadzenie musi

by zwoane dopiero na danie wikszoci czonków, nie jest do-

puszczalne (O. z 30 sierpnia 1921. R. 644/21).

13 (§ 43). Postanowienie drugiego ustpu § 43 o zakreleniu

spóce czasokresu do uchylenia zarzuconej przez Prokuratori nie-

wanoci zapadej uchway, nie maj zastosowania do wniosków
o wpis spóki do rejestru handlowego, lecz tylko do wniosków
o wpis zmiany kontraktu spóki do rejestru ju wpisanej (O. z 20

listopada 1919. R. 189/19).

14 (§46 ust. 2). Rekurs rewizyjny przeciw uchwale Sdu
Apelacyjnego, dotyczcej wynagrodzenia rewizora, jest take
wtedy niedopuszczalny, jeeli Sd Apelacyjny odrzuci rekurs,

wniesiony przeciw uchwale sdziego pierwszego ze wzgldów for-

malnych (O. z 18 grudnia 1919. R. 355/19).

15 (§ 50, ust. 4). Postanowienie, e wszelkie zmiany kontra-

ktu, a mianowicie take podwyszenie wiadcze, do jakich spó-
nicy mog by obowizani, lub ograniczenie praw im sucych,
uchwalone by moe ju wikszoci trzech czwartych gosów
spólników na walnem zgromadzeniu obecnych, sprzeczne jest

z ustaw (O. z 17 wrzenia 1919. R. 184/19).

16 (§ 50, ust. 4). Postanowienie, e spólnicy mog by obo-

wizani do stosunkowego podwyszenia kapitau zakadowego pod
rygorem wykluczenia ich ze spóki i utraty wkadki pierwotnej,

nie sprzeciwia si przepisowi § 50, ust, 4 ustawy, gdy odnosi si
tylko do wypadków podwyszenia kapitau zakadowego w dro-

dze uchway, przewidzianej w § 50, ust. 1, a nie dotyczy zwik-
szenia wiadcze cicych na spólnikach wedle kontraktu (O. z 25

czerwca 1919, R. 36/19).

17 (§ 52, ust. 4). Owiadczenie spólnika, e zobowizuje si
w myl uchway walnego zgromadzenia przej podwyk kapi-

tau, moe by stwierdzone take protokuem walnego zgroma-
dzenia, sporzdzonym przez notariusza w sposób, który czyni za-

do wszystkim wymogom, jakie § 68 ust. not. przepisuje dla

aktów notarjalnycji (O. z 28 czerwca 1921. R. 514/21).

18 (§ 75). Prawa statutowe spólników nie mog by uzale-
nione od osobistych przymiotów spólników lub ich trwania. Dla-
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tego te niezgodne z ustaw s postanowienia, e spólnik traci swe
prawa wskutek popadniecia w konkurs lub w razie zasdzenia za
przestpstwo habice; e moe by uchwa walnego zgromadze-
nia wykluczony ze spóki, jeeli w jakikolwiek sposób dziaa na
szkod spóki, lub e zostaje w swych prawach zawieszony, jeeli

otwarto konkurs do jego majtku, lub e spóce suy w tym wy-
padku psawo wykluczenia go ze spóki, choby nawet w drodze
ugody konkursowej spowodowa zamknicie konkursu, wreszcie
e spóka moe go wykluczy, jeeli zosta zasdzony za przestp-
stwo habice (O. z 13 lipca 1920. R. 292/20).

19 (§ 76). Przyrzeczenie przeniesienia udziau spólnika

wymaga do swej wanoci formy aktu notarialnego (O. z 17

maja 1921. Rw. 455/21).

20 (§ 76). Jeeli do spadku zmarego spólnika wpyny de-

klaracje, choby tylko kilku z ustawowych dziedziców, sd spad-

kowy nie jest wadny, ustanawia kuratora dla masy spadkowej
lub dla strzeenia roszcze masy spadkowej przeciw spóce. Kura-

tor wbrew tej zasadzie ustanowiony nie ma gosu na walnem
zgromadzeniu spóki (O. z 28 czerwca 1921. R. 515/21).

21 (§ 102). W sprawach, dotyczcych rejestracji spóek
z ograniczon pork rekurs rewizyjny przeciw równobrzmi-
cym uchwaom sdów niszych, dopuszczalny jest tylko pod wa-
runkami, przewidzianemi w § 16 post. niesp. (z § 15, ust. 2 ust.

wpr. do kod. handl.), (O. z 30 listopada 1920. R. 530/20, 19 kwietnia

1921. R. 218/21), 26 kwietnia 1921. R. 239/21, 23 czerwca 1921.

R. 365/21, 6 wrzenia 1921. R. 689/21).

22 (§ 107). Spóki majce sw siedzib w Wiedniu, a dziaa-

jce w b. Galicji, które wskutek przewrotu politycznego stay sic

zagranicznemi, naley po myli § 102 ust. z r. 1906, art. 26 kod.

handl. i § 12 ust. wp. do k. h. wezwa z urzdu do zarejestrowa-

nia si w sdzie tutejszym (O. z 20 grudnia 1920, Rw. 882/20).

23 (§ 107). Spóka, której wszyscy czonkowie s cudzoziem-

cami, podlega ograniczeniom co do nabycia nieruchomoci, wpro-

wadzonym ustaw z 24 marca 1920, poz. 178 dla cudzoziemców,

chociaby miaa siedzib w kraju (O. z 12 listopada 1921.

R. 842/21).

24 (§ 108). Spóka zagraniczna, chcc uzyska wpis swego

zakadu filjalnego do krajowego rejestru handlowego, musi wy-
kaza, e w czasie wniesienia podania o wpis nietflko prawnie ist-

niaa, lecz take, e w swej siedzibie interesy swe istotnie i pra-

widowo prowadzi i, e zawiadowca przyszego zakadu filjalnego

mieszka w krajach tutejszych. Temu ostatniemu wymogowi nie

czyni zado twierdzenie, e zawiadowca zakadu gównego, miesz-

kajcy za granic, ma równoczenie miejsce zamieszkania w

dzibie przyszego zakadu filjalnego (O. z 16 lipca 1919, R. 111 L9),
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II. Spóka jawna.

25 (art. 104 kod. handl.). Prokurzyst spóki jawnej nie moe
by ustanowiony jeden ze spólników (O. z 21 wrzenia 1920, R.

375/20).

IH. Spóki akcyjne.

26 (§ 15 ust. wp. do kod. handl.). W sprawach rejestracji

spóek akcyjnych rekurs rewizyjny przeciw równobrzmicym
uchwaom sdów niszych dopuszczalny jest tylko w razie za-

istnienia wyrnogów § 16 po ost. niesp. (O. z 10 lutego 1920. R. 26 20).

27 (art. 214 kod. handl.). Kada uchwaa ogólnego zgroma-
dzenia spóki, majca za przedmiot zmian postanowie kontraktu

spóki, wymaga zatwierdzenia rzdowego (art. 214/1, 209/4); od-

nosi si to w szczególnoci do podwyszenia kapitau akcyjnego

(§ 16 rozp. Min. spraw wewn. i sprawiedl. z 20 wrzenia 1899. Dz.

pp. Nr. 175). Jeeli rzd austrjacki, zatwierdzajc statut spóki,

zrzek si zatwierdzania podwyszenia kapitau zakadowego do

pewnych granic, a spóka z upowanienia tego nie skorzystaa za

czasów austriackich, winna zasign zezwolenia Rzdu polskiego

do podwyszenia kapitau zakadowego (O. z 8 czerwca 1920.

R. 220/20).

28 (rozp. ces. z 29 listopada 1865, Dz. pp. Nr. 127). Istniejce

w kraju zakady filjalnc spóek akcyjnych, majcych sw siedzib

w Wiedniu, naley, w myl art. IV i VII podanego powy. rozp.

ces., wskutek przewrotu politycznego tak uwaa, jak gdyby byy
.zakadem gównym. Susznie zatem sd pierwszej instancji wy-
maga do wykrelenia zakadu filjalnego z krajowego rejestru han-

dlowego uchway akcjonarjuszów, notarjalnie powiadczonej i prze-

prowadzenia postpowania likwidacyjnego (art. 242/2 i 244/1 kod.

handl.), (O. z 11 stycznia 1921. R. 606/20).

IV. Stowarzyszenia zarobkowe i gospodarcze.

(Ustawa z 9 kwietnia 1873. Dz. pp. Nr. 70.)

29 (§ 2 ust. 2\ Postanowienie, e udziay czonków odpowia-
daj przedewszystkiem za zobowizania ich wacicieli wobec sto-

warzysz/ni, jest sprzeczne z ustaw, gdy udziay odpowiadaj
przedewszystkiem za zobowizanie stowarzyszenia wobec osób
trzecich

a
) (O. z 27 wrzenia 1921, R. 576/20).

30. (§ 7, ust. 2). W sprawach dotyczcych zarejestrowania

stowarzysze rekurs rewizyjny przeciw równobrzmicym uchwa-
om sdów niszych dopuszczalny jest tylko w razie zaistnienia

wymogów § 16 post. niesp. (§§ 13 i 15 ust. 2, ust. wprow. do kod.

handl.) h
) (O. z 27 stycznia 1920, R. 2/20 i 28 wrzenia 1920, R.

349/20).

31. (§ 7, ust. 2). Stowarzyszenia majce sw siedzib w Wie-
dniu a dziaajce w b. Galicji, które wskutek przewrotu politycz-
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nego stay si zagranicznemi, naley z urzdu wezwa o zareje-

strowanie si w sdzie krajowym (O. z 20 grudnia 1920, R. 369/20).

32. (§ 15). Wybór czonków zarzdu nie musi by dokony-
wany przez Ogólne Zebranie czonków stowarzyszenia. Statut

stowarzyszenia (z. § 5 1. 7 ustawy) moe okreli inny sposób wy-
boru zarzdu np. pozostawi go Radzie Nadzorczej. c

) (O. z 7 grud-

nia 1920, R. 554/20).

33. (§ 24). Postanowienie statutu, e Rada Nadzorcza moe
przejciowo a do czasu najbliszego Ogólnego Zebrania kooptowa
czonków pozostaje w sprzecznoci z zastrzeeniem Ogólnemu Ze-
braniu prawa wyboru, albowiem ustawa w § 24 nie czyni nawet
dla prowizorycznego kooptowania czonków Rady Nadzorczej ad-
nego wyjtku d

) (O. z 27 wrzenia 1921, R. 576/20).

34. (§ 32). Jeeli statut zawiera postanowienie, e w braku
potrzebnej iloci czonków na zwyczajnem Ogólnem Zebraniu zwo-
ane ma by powtórne Ogólne Zebranie przynajmniej na om dni,

to rozpisanie zgromadzenia na godz. 4-t po po. z tern, e w braku
kompletu statutem wymaganego odbdzie si zgromadzenie o godz.

6-tej z tym samym porzdkiem dziennym sprzeciwia si statuto-

wi °). Zmiany statutu na tern drugiem zebraniu uchwalone nie mog
by zarejestrowane. (O. z 30 lipca 1919. R. 70/19).

Powysze postanowienie jednak nie wyklucza równoczesne-
go rozpisania terminu obu zgrpmadze z tern, e drugie ma si
odby w om dni po pierwszem. (O. z 1 lipca 1920, R. 266/20).

a) tak samo wedug art. 14 ustawy o spódzielniach z 29 pa-
dziernika 1920 r. Dz. U. Nr. 111, poz. 733.

b) tak samo wedug art. 9 ustawy o spódzielniach i § 3 rozp.

z 10 marca 1921 r. Dz. U. Nr. 25, poz. 138.

c) tak samo wedug art. 33 ust. 3 ustawy o spódzielniach.

d) Ustawa o spódzielniach nie przewiduje równie uzupeniania
si Rady Nadzorczej przez kooptowanie czonków (z art. 40,

ust. 2).

e) Wedug art. 49, ust. 2. ustawy o spódzielniach Walne Zgro-
madzenie, naleycie zwoane, jest zdolne do uchwa bez

wzgldu na ilo obecnlych, o ile statut nie stanowi inaczej.

V. Spódzielnie.

(Ustawa z 29 padziernika 1920 r., Dz. U. Nr. 111, poz. 733).

35. (art. 41). Komisja rewizyjna moe by ustanowiona tylko

jako organ pomocniczy dla Rady Nadzorczej; natomiast nie moe
by jej oddane samoistne badanie zamknicia rachunkowego, bi-

lansu i przedkadanie z tej czynnoci sprawozdania wprost Wal-
nemu Zgromadzeniu. (O. z 3 stycznia 1922 r. R. 911/21).

Wodzimierz Dbaowski,
sdzia Sadu Najwyszego.



F. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Wielkopolska),

1. W zasadzie sad nie jest obowizany do rozprawienia si w po-

wodach wyroku z zeznaniami wszystkich przesuchanych
wiadków byleby tylko widocznem byo, e zezna istotnych

dla sprawy nie przeoczy.
Wyrok z 17 lutego 1922 r. C 59/21.

2. Przeciw decyzjom Sadu Najwyszego niema dalszych rod-
ków, prawnych.

Orzeczenie z 29 lipca 1921 r. C 27/21.

3. a) Ustawa o walucie1 w b. dzielnicy pruskiiej z 20 listopada

1919 r. Dz. Ust. poz. 492 wesza w ycie w b. dzielnicy

pruskiej w dniu 16 grudnia 1919 r.

b) W myl tej ustawy dunik (bank) majcy swa siedzib

w teje dzielnicy pienidze zoone u niego na rachunek

biecy w walucie niemieckiiej uprawniony jest wypaci
w walucie polskiej w równej nominalnej sumie.

Wyrok z 7 stycznia 1922 r. C 49/21.

4. a) Rowizja wniesiona w ostatnim dniu czasokresu wprost do
Sdu Najwyszego przez adwokata niedopuszczonego do

wystpowania przy jednym z sdów apelacyjnych b. dziel-

nicy pruskiej jest niedopuszczalna.

b) Procedura niemiecka nie zna w zasadzie podstawowego
usuwania przez sd usterek formalnych na sposób np. ustaw
b. zaboru austriackiego.

c) Brak penomocnictwa w procesie adwokackim nie uwzgld-
nia si z urzdu.
Orzeczenie z 3 lutego 1922 r. C 42/21.

5. a) Uzalenienie skutecznoci kontraktu kupna-sprzeday nie-

ruchomoci od zatwierdzenia Komisji generalnej, ustawowo
wymaganego, nie ma znaczenia warunku.

b) Zezwolenie na sprzeda i przewaszczenie udzielone przez

komisj generaln dla b. zaboru pruskiego na mocy § 7

ustawy o niepodzielnem dziedziczeniu posiadoci wocia-
skich odpowiada tej ustawie, takie za zezwolenie urzdu
osadniczego ustawie o wociach rentowych.

c) Odstpienie przez pastwo polskie praw z kontraktu o wo
rentow niemieckiemu Bankowi wociaskiemu (Banem-
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bank) w Gdasku jest bezskuteczne jako sprzeczne z po-

stanowieniami Traktatu Wersalskiego i ustawy z 14 lipca

1920 r. Dzn. Ust. poz. 400.

Wyrok z 3 lutego 1922 r. C 36/21.

6. Wstpne traktowanie rewizyj wniesionych do Trybunau Rze-
szy niemieckiej w Lipsku a przez ten Trybuna Sdowi Naj-

wyszemu odstpionych naley do zakresu dziaania sdów
apelacyjnych.

Uchwaa z 23 wrzenia 1921 r. C 18/21.

7. Uzasadnione jest danie przywrócenia czasokresu do wnie-

sienia i uzasadnienia rewizji, zaniedbanego z przyczyny nie-

monoci zaatwienia przez Trybunat Rzeszy w Lipsku wnio-

sku o przyznanie prawa ubogich i ustanowienie adwokata ubo-

gich celem zaoenia rewizji.

Orzeczenie z 23 wrzenia 1921 r. C 23/21.

8. Zobowizanie zacignite- w walucie niemieckiej wbrew art. 3

ustawy o walucie w b. dzielnicy pruskiej jest niewane. Prze-

pis art. 2 teje ustawy o przewalutowaniu na- marki polskie

odnosi si jedynie do zobowiza zacignitych przed wej-

ciem w ycie ustawy walutowej.

Wyrok z 7 kwietnia 1922 r. C 9/22.

9. Postawienie dunika w zwoce przed wejciem w ycie usta-

wy walutowej nic uprawnia do dania przy przewalutowaniu
marek niemieckich na polskie rónicy kursu z tytuu odszko-

dowania.

Wyrok z 7 kwietnia 1922 r. C 55/21.

I )r. T a d e u s z B u j a k,

sdzia Sdu Najwyszego.



V. Kronika ekonomiczna.
A. ycic gospodarcze Polski.

1. Rolnictwo i pokrewne gazie wytwórczoci rolnej.

Stan zasiewów w maju 1022. — Dowóz i ceny nawozów sztucz-

nych. — Ceny zboa i ziemniaków. — Stan i ceny inwentarza »-
rodowego. — Polskie maszyny rolnicze na targach. — Nadmiar rk

b< iczycli.

Stan zasiewów ozimych przedstawia si w kocu kwietnia
1922 r. w caej Polsce na ogó rednio. yto, którego normalna
przestrze zasiewów z powodu suszy w jesieni 1922 r. nie zostaa
osignit w poszczególnych województwach, ucierpiao czciowo
ju w jesieni wskutek suchych mrozów, panujcych przedewszyst-
kiem w województwach zachodnich Polski. Pod koniec zimy spo-

wodowaa bardzo korzystna pogoda, trwajca od drugiej poowy
lutego do 20-go mniejwiccej marca, ogólne polepszenie si stanu

yta, które do reszty powschodzio tam, gdzie yto zasiano krótko
przed mrozami jesiennemi. Pocztek wiosny jednake przynosi

znowu do powane obnienie si temperatury, dochodzcej od
8° Cel. w zachodnich województwach, od 15" Cel. na wschodzie
Polski.

Mrozy nocne, a ciepota za dnia spowodoway powolny lecz

stay zanik rolin sabych lub wieo kiekujcych. Ratowanie ozi-

min dawkami saletry okazao si prawie bezskuteczne, bowiem do
dzi (LV. 1922.) polepszenia si yta nie mona zauway. Duo
yta wskutek tego zaorano (w Województwie Poznaskiem, w nie-

których majtkach do 50%), znacznie wicej," anieli przewiduje

„Statystyka Rolna" Biuletyn miesiczny Nr. 2 luty 1922 r., który

podaje 5—20% zagroonego obszaru. Województwa wschodnie
ucierpiay mniej poniewa warstwa niegu, dochodzca do VA m.
gruboci, znacznie duej chronia stan rolin przed wegetacj
przedwczesn w marcu b. r. Najwicej ucierpiay województwa
poznaskie i kieleckie, najmniej lubelskie, lwowskie, stanisawow-
skie, tarnopolskie i pomorskie.')

Sprzt yta z ha bdzie wic naogó niepomylny i nie osig-

nie wysokoci sprztu z r. 1921/22. Jczmie i rzepak ozimy i koni-

czyny ucierpiay jeszcze wicej, procent zaoranych przestrzeni do-

chodzi do 60%. Pszenica ozima przezimowaa lepiej, pomimo, e
stan jej w jesieni 1921 r. przedstawia si mniej korzystnie.

') Statystyka Rolna Biuletyn Nr. 2 — luty 1922.
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Uprawa roli i zasiewy wiosenne odbywaj si naogól nor-
malnie, o ile mrozy nocne w pierwszych trzech tygodniach wiosny
na to pozwoliy. Jednake niska temperatura, panujca obecnie
jeszcze, powoduje, e rozwój rolin jest saby i powolny. Zboa
zasiane na zielon pasz i koniczyny, tak bardzo podane na karm
dla inwentarza, nie nadaj si jeszcze do koszenia, podczas gdy
w r. 1921 ju w ostatnich dniach kwietnia posiadano zielon pasz,
przynajmniej w zachodnich województwach.

Wegetacja k dopiero si ruszya i nie mona przewidzie
sprztu. Zasiek k nawozami sztucznemi by normalny.

Dowóz nawozów sztucznych zagranicznych, azotowych (sa-

letra chilijska i norge) i potasowych, (z Francji i Niemiec) rozpo-
cz si w kocu lutego i pokryje w gównej mierze zapotrzebo-
wanie. Superfosfatu, gotowego do wysiewu, posiadaj odnone fa-

bryki nadmierne iloci, rolnictwo jednake kupuje mae iloci kwasu
fosforowego, korzystajc z starych zapasów w ziemi. Dowóz soli

potasowej z Kausza jest zawsze jeszcze niedostateczny i jako nie

odpowiada wymaganiom, gdy sól jest licho mielona i czsto nisko-

procentowa, oraz niezawsze zgadzaj si analizy stacji dowiad-
czalnych, oo wywouje niezadowolenie rolników. Nawozy zagra-

niczne sprowadza si czciowo za gotówk czciowo za zboe
(yto, jczmie) z biecego lub przyszego niwa. Cena nawo-
zów podlega ustawicznej zwyce, saletra chilijska np. podskoczya
z 13,5 na 14,1 w kocu marca, i 15 obecnie. Cena kali nie-

mieckiego podwysza si nieomal co 3 tygodnie, bd to wskutek
podwyki taryfy kolejowej, bd te podwyki robocizny, ceny

wgla i t. p.

Hausse'a na zboe, mianowicie yto i pszenic trwa nadal.'

Notowano w Poznaniu dnia 15. II. 22 1. V. 22. za 100 kg.

yto 10.000 14.700

mka ytnia 70% 1 1.500—12.100 19.500

pszenica 11.400— 12.400 19.000

mka pszenna 65% 17.900— 18.900 26.300

jczmie 7.600— 8.000 11.500

owies 7.600— 8.000 12.500

Po ukoczeniu upraw wiosennych i rozpoczciu omlotów na-

ley si liczy z obnieniem cen zboa, o ile Rzd nie bdzie wy-
dawa ponownie zezwole na dalszy wywóz.

Ceny ziemniaków, sadzeniaków i jadalnych ulegaj powoli
znice, nadmiernie wysokie ceny w Polsce szczególnie w Woje-
wództwie Poznaskiem i Pomorskiem spowodowali "zagraniczni

eksporterzy, mianowicie z Belgji, Francji i Szwajcarji, którzy pa-
cili za 100 kg. ziemniaków odpowiadajcych ich wymaganiom po-

nad 7 000 mk. Obecnie ukazao si na rynku tyle sadzeniaków,

e ju po 4000 mk. za 100 kg. mona je jako jadalne naby. Woje-
wództwa poudniowe i wschodnie sprzedaj ziemniaki po znacznie

niszej cenie, jako i czysto gatunkowa nie dorównuje ziemnia-
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kom z Poznaskiego i Pomorza. Pokup dlatego te znacznie jest

mniejszy. Sprzt ziemniaków okaza si lepszy anieli przewidy-
waa statystyka, pozatem spalono w gorzelniach mniej wskutek
braku zbytu na okowit, której do dzi niezdolano w zupenoci
sprzeda. W kocu kwietnia pacono w Poznaniu za 100 kg.:

oryginalnych sadzeniaków 10.000 ink.

selekcyjnych sadzeniaków 9—10.000 mk.
uznanych odsiewów, sadzeniaków 6—8.000 mk.
jadalnych do 6.000 mk.

Przemys cukrowniczy, spirytusowy i krochmalniczy walczy
nadal z trudnoci zbytu swych fabrykatów, dajc producentowi-
rolnikowi zaliczki tymczasowe w dowolnej wysokoci.

Stan inwentarza ywego jest naogó lichy, mianowicie roga-

cizny, ubytek bowiem centrów najszlachetniejszych hodowli byda
i owiec, jakie posiadalimy w Fryzji, Prusach Ksicych, na lsku
i Pomeranji uniemoliwia wzgldnie utrudnia sprowadzanie szla-

chetnej krwi celem odwieenia i polepszenia obór naszych. Tote
na aukcjach spotykamy niewiele okazów, rzeczywicie klasowych,

a pochodzcych z krajowych hodowli. Brak racjonalnie prowa-
dzonych hodowli opartych o gospodarstwa pastwiskowe zmusi pol-

skie hodowle krajowe do szukania zagranic pomocy. Na ostatniej

aukcji w Poznaniu pacono za

stadniki I ki. 600.000—750.000 mk. barany I ki. 100000 mk.
stadniki II ki. 300.000—400.000 mk. barany II ki. 40.000—50.000 mk.

Hodowla koni i wi przedstawia si znacznie lepiej. Zawsze
posiadalimy i lubilimy konia szlachetnego ciepo- lub pelnokrwistc-

go i dzisiaj jestemy na najlepszej drodze do wychowania koni uy-
tecznych bd to do pracy w roli, bd te pod siodo dla wojska.

Mimo zniszczenia tak wietnych pepinier, jakie posiadali Sangusz-

kowie s Braniccy, Dzieduszyccy, Potoccy i inni, posiada Polska duo
koni szlachetnej krwi, które nie pozwol upa hodowli konia

w Polsce.
Na aukcji w Poznaniu w kwietniu pacono:

za ogiery I ki. . do 1. 150.000 mk. za klacze I ki. . . do 600.000 mk.
za ogiery II ki. . . 5—600.000 mk. za klacze II ki. . .do 400.000 mk.

Przezimowanie inwentarzy napotykao z powodu braku pa-

szy, szczególnie siana i somy na wielkie trudnoci.. Tote w koca
kwietnia w wielu okolicach wypdzono bydo i owce na pole, mimo
e pastwiska byy jeszcze martwe. Dlatego jako byda i wi
na targach jest rednia, chów cielt za saby.

Fabryki maszyn i narzdzi rolniczych staraj si dostarczy
rolnictwu wszystko czego mu potrzeba. Pokaz na „targach" tej

gazi przemysu jest coraz obfitszy i lepszy i nie ustpuje zagra-

nicznym maszynom. Konkursy n. p. w Poznaniu, Lwowie i War-
szawie urzdzane z rozmaitemi typami pugów motorowych wy-
kazay, e technika polska potrafi konkurowa z obca.
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Naley si spodziewa, e za kilka lat przemys, polski do-
starcza bdzie rolnictwu wszystkie bez wyjtku maszyny i na-
rzdzia.

Nadmiar robotnika w rolnictwie jest coraz wikszy i wskutek
tego powiksza si stale praca rczna kosztem maszynowej. Mimo
to znaczny odsetek si roboczych odpywa na zachód, szczególnie

do Francji. Reforma agrarna daje wprawdzie maorolnemu dosta-

teczny do obrobienia wasnemi siami obszar ziemi, powiksza
jednake rzesze bezroboczych. Bowiem 1 ha obszaru dworskiego,

jak to wielokrotnie statystyka wykazuje, prowadzony intensyw-
nie, wymaga wicej siy ludzkiej anieli ten sam obszar u mao-
rolnego. Dlatego spotykamy protesty sporadyczne i zbiorowe ludu

roboczego przeciwko parcelowaniu obszarów dworskich.

Dr. Borowiak, (Pozna).

2. Przemys.
T ro . Przesilenie w przemyle. — Stan uruchomienia w 1921 r. —

Nowe Spóki akcyjne w przemyle w 1021 r. — Udzia wasnoci
polskiej w spókach akcyjnych w b. zaborze pruskim. •— Wykaz
przedsibiorstw niemieckich i mieszanych.

Przesilenie przemysowe trwajce w cigu ostatnich piciu

miesicy, ma si zdecydowanie ku kocowi. Popyt na towary
wzrasta, gdy upada wród konsumentów nadzieja spadku cen,

nie majcego oparcia w gospodarczej ich kalkulacji. Przemys ba-

weniany pracuje cakowicie, przyczem w handlu zaprowadzone s
ju przedwojenne sposoby zbytu, polegajce na udzielaniu hurtow-

nikom kredytów towarowych.
Przemys weniany jeszcze nie zlikwidowa swego kryzysu.

W Tomaszowie praca odbywa si z przerwami: 3—5 dni w ty-

godniu. W Biaymstoku pracuje 70% fabryk. W Bielsku sytuacja

przedstawia si najgorzej, gdy tam przemysowcy, wskutek bra-

ku gotówki obrotowej, nie zdoali zakupi dostatecznej iloci prz-
dzy i weny, potrzebnej do fabrykacji na sezon letni, wobec tego

niektóre fabryki zmuszone zostay zawiesi produkcj zupenie,

inne pracuj tylko 3 dni w tygodniu.

Przemys wókienniczy podejmuje próby nawizania stosun-

ków z odbiorcami rosyjskimi, dotd jednak powaniejszych tranz-

akcji nie zawarto, gdy rosjanie otrzymywa chc towary na kre-

dyt, co oczy.w icie w dzisiejszych stosunkach z Rosj jest niemo-
liwe. Pertraktacje z Rosj trwaj jednak nadal, nawet jedna fabry-

ka ódzka przeprowadzia ostatnio wiksz tranzakcj.

W innych dziedzinach przemysu, o ile istnieje jeszcze przesi-

lenie, to z przyczyny braku kapitau obrotowego. Ma to miejsce

w przemyle garbarskim, drzewnym oraz szklanym. Przemyl
garbarski eksportowa w lutym do Auglji za okoo 100 miljonów

marek skóry chromowej, eksport do Rosji zapewne si rozszerzy
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po zawarciu umowy handlowej. Przemyl wglowy równie wal-
czy z brakiem gotowizny obrotowej, wskutek czego nie moe
przeprowadza kapitalnych inwestycyj w kopalniach.

Stan u r u c li o m i e u i a poszczególnych gazi przemysu
(dla górnictwa i hutnictwa uwzgldniamy produkcj, dla innych
przemysów ilo zatrudnionych robotników) w 'roku 1921, w po-

równaniu z latami ubiegymi, przedstawia si, jak nastpuje:
rok

i) Wydobycie wgla kamiennego
^ Kopalnictwo rud}' elaznej
3) Przemyl naftowy
4) Przemyl solny
51 Przemyl hutniczy:

surowiec
elazo i stal

walcownictwo
6)* Przemyl wókienniczy
7) Pzemysl metalowy
8) Przemyl spoywczy
• i) Przemyl przetworów zwierzcych
101 Przemyl papierniczy
ii) Przemyl chemiczny
12) Przemyl cementowy

Z tablicy tej widzimy dobitnie, w jakim stopniu przemys nasz

zda w kierunku uruchomienia cakowitej swej dziaalnoci przed-

wojennej. Dowodem wzmagania si tyzny gospodarczej Polski

jest równie silny ruch w dziedzinie zakadania przemysowych
spóek akcyjnych, co uwidacznia ponisza tablica, opracowana dla

caej Polski na podstwie materiaów, znajdujcych si w Sekcji

Ekonomicznej Banku Zwizku Spóek Zarobkowych:

1 OT3
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Jeeli przytem uwzgldnimy spóki akcyjne nieprzemysowe,
a mianowicie, banki, handel, elektrownie, telefony i gazownie, ko-
munikacje, ubezpieczenia, to cakowity ruch akcyjny w. roku 1921,

w porównaniu z rokiem 1920, przedstawia si nastpujco:
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Niemieckie przedsibiorstw i

8) Schneider i Zfmroer, T. A. Le-

szno.

9) Browar, T. A. dawniej Bracia

Hugger, Pozna.
10) Hócherlbrau ,T. A., Chemno.
11) Browar Kuntersztyn, Grudzidz.

Prze m y s 1 metal" w y

;

1) Hermann Lohriert, Tow. Akc.
Bydgoszcz.
2) Albrechtswerke, Mniszek p. Gru-

dzidz.
1'rznn y s } drze w 11 y:

i) Stuhlfabrik Gossentin, Gocie-
cino.

2) „Oswa" Sperplattcnwerke, Byd-

Mieszane przedsibiorstwa

6) Cukr. Tuczne. TOw. Akc.
Tucznie.

7) Cukr. w Kocianie, Tow. Akc.

8) Cukr. w Pelplinie, Tow. Akc.

1) „Wiklina*', Tow. Akc. w Strzy-

ewic. Zbszy.

P rzemysl papierniczy i g r a f i c z n y

;

1) Posener Buchdruckerei u. Ver-
|

lagsanstalt, Tow. Akc, Pozna.
|

Przemyl minerau y

;

1) Fabryka Portland-Cementu, T. I

Akc. w Wejherowie.

Elektrownie i gazownie:
i) Elektricitats, Cas u. Wasser-

|

werk A.-G., Chojnice.

K o m u n i k a c j a

:

1) Poznaska kolej elektr., Tow.
Akc, Pozna.
2) Kolejna podjazd. Chema-Alcl-
no, Chema.
3) Kolejka Twardagóra-Nowc, T.

Akc, Nowi
4) Kolejka podjazd. Zajczkowo-
Nowemiasto, T. A.. Nowemiasto.

Handel i Transport:
1 ) „Lloyd Bydgoski" I Bron
t<er Schleppschiffahrt A. -(i. w
goszczy.

Ubezpieczenia:
1) „Vistula", Allgemeine Yersiche-

[

rungs A.-G. w Tczewie.

Banki:
j) Brombcrger Bank, T. A. w Byd-
goszczy.
2) Westbank w Wolsztynie.

3) Bank fur Handel .1.
'

w Poznaniu.
.}) Deutsche Aktienbank w
ni 11.

Stefan Czarnowski, (Pozna).
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3. Handel.

Tre: Obroty towarowe Polski z zagranic w 1921 r. — Ruch cen

w handlu wewntrznym.

Handel zewntrzny. Dane Gównego Urzdu staty-

stycznego o obrocie towarowym z zagranic za 1921 r. wykazuj
znaczn popraw naszego bilansu handlowego. Nasz wywóz
wzrastaj w tempie daleko szybszem od przywozu:

w I póroczu 1920 r. w II pórocza 19i0 r. w I póroczu 1921 r. w Ilpólrcczii 19*21 r.

Przywóz 1.907.991 ton 1.621.820 ton 2.470.190 ton 2.370.638 ton

Wywóz 209.110 ton 411.206 ton 878.317 ton 1. 149.727 ton

Ogóem przywóz w 1921 r. wyniós 4.8 milionów ton wobec
3.5 milionów w 1920 r., a wic wzrós o 33%, wywóz za wzrós
z 620.000 ton do 2.02 miljonów ton, czyli o 227%. Podczas gdy
w 1920 r. wywóz stanowi niespena 18% przywozu, w 1921 r. sta-

nowi on ju prawie poow przywozu. Zasadnicze pozycje naszego

bilansu handlowego za 1921 r. w porównaniu do 1920 r. przedsta-

wiaj si nastpujco:

Przywóz w tonach Wywóz w tonach
w 1921 r. w loao r. w 192I r. w 1920 r.

Przedmioty spoywcze 687.69

1

405.736 163.052 143-147

Surowce 3-7<>i-537 2.91 2. 123 1.470.64

1

349062
Pófahrykaty 12.801 7.987 16.270 4 9-0

Wyroby gotowe 380.402 202.010 378.000 121.302

Towar zbiorowy 2.445 1-954 no 1.883

Zwierzta ywe sztuk 2.527 517 207.692 41-915

W przywozie na pierwszy plan, poza wglem, wysuwa si
pozycja „zboe i mka", których sprowadzono w tonach:

'

w 1921 r. w 1920 r.

Pszenicy i mki 189.560 147.319

yta i mki 79782
p

13050
owsa . 25.477 5-669

jczmienia 47-15- 9-659
ryu 55-9f>3 140 18

innych zbó 98.152 58.593

Razem 496.066 248.317

Zboa i mki! sprowadzilimy wic 2 razy tyle co w 1920 r.

Szczególnie zwikszy si dowóz yta i mki ytniej oraz jcz-
mienia i ryu. Wobec pomylnych urodzajów w r. ub. oraz jesz-

cze lepszych widoków na zbiory tegoroczne, naley przypuszcza,
e rubryka „zboe i mka" w przywozie w 1922 r. zniknie zupenie.

Z innych artykuów spoywczych wzmóg si znacznie do-

wóz misa wieprzowego (z 3.597 ton w 1920 r. na 21.429 ton w 1921

roku), zmala zato znacznie przywóz wódek i spirytusu (z 1.077 na

99 ton) oraz piwa i tytoniu.

Najpowaniejsz cyfr w przywozie stanowi surowce, gdy
samego wgla sprowadzono 3.525.178 ton (w 1920 r. — 2.690.629
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ton) t. j. prawie H caego przywozu. Z Górnego lska dowieziono
2.8 miljonów ton oraz z Czechosowacji 669.000 ton. Innych surow-
ców 'przywieziono w 1921 roku 236.359 tonu, a midzy innemi:
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W dziale wyrobów metalowych powanie wzrost dowóz e-
laza sztabowego i fasonowego, .szyn kolejowych, blachy cienkiej

oraz wyrobów kotlarskich i elektrotechnicznych. Sprowadzono
znacznie wicej wagonów towarowych (32.547 tonn w porównaniu
do 9.252 tonn w 1920 r.). Zmniejszy si natomiast przywóz samo-
chodów oraz maszyn rolniczych.

Podwoia si ilo dowiezionych skór gotowych (z 5.248 na
10.050 tonn). Powanie zwikszy si przywóz szka i porcelany.

Z wyrobów wókienniczych zmniejszy si przywóz tkanin

wenianych, zato tkanin bawenianych sprowadzono powan ilo
4.918 tonn; take i gotowej odziey sprowadzono wicej, ni

w r. 1920.

Z innych wyrobów gotowych powany wzrost wykazuje pa-

pier (z 19.042 na 30.833 tonn).

Zasadniczemi artykuami naszego wywozu w 1921 r., podob-
nie jak w 1920 r. byy surowce, produkty spoywcze oraz nie-

które wyroby gotowe.
Z ogólnej iloci 1.470.641 tonn surowców, wywiezionych w 1921

r. (w 1920 r. — 349.062 tonn) przypada midzy innem* (w tonnach):
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298218 tonn, w tern: nafty 124.071 (w 1920 r. _ 58.346 tonn), ben-

zyny i gazoliny 98.867 tonn (w 192ar.— 59.231 tonn), smarów 49.197

tonn (w 1920 r. — 36.117 tonn).

Wyrobów bednarskich wywieziono 34.746 tonn ( w 1920 r. —
2.895 tonn). Jak widzimy, drzewo wysyamy w dalszym cigu
przewanie w stanie nieobrobionym, cho w stosunku do r. 192U

wida znaczn popraw.
Z wyrobów metalowych wzrós bardzo powanie wyw óz

maszyn rolniczych (z 362. na 2.563 tonn), wyrobów kotlarskich

(z 373 na 3.558 tonn), wyrobów z elaza lanego (z 366 na 3.375 tonn).

Wywóz wyrobów wóknistych i tkanin w 1921 r. by jeszcze

nadal nieznaczny. Tkanin bawenianych wywieziono 740 tonn

(w 1920 r. — 246 tonn), tkanin wenianych 369 tonn (w 1920 r. — 107

tonn); niewielki by take wywóz odziey gotowej.

W dziale produktów spoywczych powan pozycj stanowi
cukier, którego wywieziono 39.455 tonn w porównaniu do 15.528 tonn

w 1920 roku. Wzrós znacznie take wywóz spirytusu i wódek
(z 2.274 na 14.271 tonn), zmniejszy si za wywóz okopowych
(z 99.927 na 82.015 tonn).

Pófabrykatów wywozimy bardzo nieznaczne iloci. Jedynie

mazutu i drzewa czciowo przerobionego wysano wiksze iloci.

Jeeli chodzi o kierunek naszego handlu zagranicznego, to

w 1921 r. gównym naszym kontrahentem byy Niemcy, chocia
w stopniu znacznie mniejszym ni w latach poprzednich, a to ze

wzgldu na bojkot gospodarczy stosowany wzgldem Polski prze/

to pastwo. Jednake jeszcze w II poowie 1921 r. import nie-

miecki do Polski stanowi prawie poow ogólnej cyfry przywozu,
eksport za Polski do Niemiec — przeszo /4 ogólnej sumy wy-
wozu.. Drugie miejsce zajmuje Czecho-Sowacja.

Trudno jest oceni rozmiar biernoci naszego bilansu handlo-

wego za 1921 r. ze wzgldu na brak danych o wartoci przywie-

zionych i wywiezionych towarów. Jednake ju dane jakociowe
wykazuj wydatny wzrost naszego eksportu w stosunku do wzro-

stu importu, a s wszelkie dane na to, e ju w najbliszej przy-

szoci zamkniemy nasz bilans handlowy bez niedoboru.

Przedewszystkiem ju w r. b. nietylko ustanie przywóz w-
gla, lecz bdzie mona go w powanej iloci eksportowa. Roz-

wój naszego rolnictwa pozwala przypuszcza, e i przywóz zboa
i mki take zmieniony zostanie na wywóz tych produktów. W r. b.

rozpocz si na wielk skal wywóz naszych wódek i likierów.

Ju pocztek r. b. wykazuje wydatne zwikszenie wywozu towa-

rów wóknistych, które moe przybra bardzo powane rozmiary

z chwil zawarcia traktatów handlowych z Rosj i Ukraina. Z pa-
stwami temi ju zawary poszczególne fabryki ódzkie wiksze
tranzakcje. Zawizany na pocztku r. b. Zwizek Eksportowy
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Przemysu Wókienniczego w odzi prowadzi energiczn dziaal-

no w kierunku wzmoenia wywozu towarów wóknistych za-

granic.

Zawarcie szeregu traktatów handlowych stanowi bdzie po-

wane udogodnienie dla naszego handlu zewntrznego. W toku

s obecnie rokowania handlowe z Rosj, Ukrain, Kajpeda, W-
grami i Szwajcari.

Powane widoki rokuje take handel tranzytowy, szczegól-

nie wobec perspektywy wznowienia stosunków Europy z Rosj.
Polska posiada 5 dróg tranzytowych, czcych Zachód ze Wscho-
dem, z których linje idce przez Stopce i Zdobunowo s ju uru-

chomione, a to dziki zawartym w grudniu r. ub. umowom kole-

jowym granicznym z Rosj i Ukrain. Pozatem posiada Polska

9 dróg komunikacyjnych ldowych, majcych znaczenie dla tran-

zyta midzynarodowego, a mianowicie: Chojnice-Gdask, Mias-
teczko-Gdask, Zbszy-Jamielnik, Zbszy-Gdask, Zbszy-
Stopce, Leszno-Zdobunowo* Szczakowa-Zdobunowo, Szczako-
wa-Podwooczyska, Zebrzydowice-Podwooczyska.

Handel wewntrzny. Zastój w handlu wewntrznym,
jaki wywiza si w kocu r. ub., zaczyna powoli przechodzi.
Pewna stabilizacja kursu marki polskiej oraz osabienie kryzysu
na rynku pieninym wpyny dodatnio na oywienie ruchu han-
dlowego.

Spadek marki polskiej, jaki si zaznaczy w poowic I kwar-
tau r. b., wpyn na zwyk cen wszystkich towarów. Szcze-
gólnie powanej zwyce ulegy ceny w handlu zboowym, co tu-
maczy si koniunkturami na rynkach wszechwiatowych oraz wy-
wozem wikszej iloci zboa zagranic wzamian za nawozy sztu-

czne i maszyny rolnicze. Na giedzie zboowej w Poznaniu ceny
ksztatoway si nastpujco:

Data
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Data
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Wskaniki cen hurtowych w stosunku do cen z 1913 przyjtych
za 100.

Rok i miesic Stany Zjedn. Zjedn. Król. Francja Wochy Niemcy
Am. Pón. W. Brytanji urzdowe Frank. Zeit-

1920 243 314 509 624 1485 1584

1921 153 202 345 578 1911 1805

'921 I 178 251 407 642 1439 1528

1921 VI 148 202 325 509 1366 1517

192J X!I 140 171 326 595
. 3487 3562

1922 I 148 167 314 — 3665 3955
1922 II — 165 301 — — —
W Rosji warto rubla zotego z 1913 r. równa si miaa

w kwietniu b. r. 2.100 000 rb. sowieckim (t. zw. starym rublom
papierowym). Warto doda, e maxknum droyzny w czterech
pierwszych krajach wymienionych w naszej tablicy, od pocztku
wojny do ostatnich czasów, wypado na rok 1920, a mianowicie
w Stanach Zjedn. i W. Brytanji na miesic maj (272 wzgl. 333), we
Francji na kwiecie (588), we Woszech na listopad (670). Niemcy,
wobec stale rosncej droyzny, wykazuj oczywicie maximum
dotychczasowe w ostatnim miesicu, dla którego posiadamy dane.

Zalenie od tej znikowej lub zwykowej tendencji cen

zmieniay si te gruntownie stosunki zarobkowe — inicjatywa

w ruchach pac zarobkowych przesuwaa si od mas robotniczych
do pracodawców, robotnicy z zaczepnego stanowiska przechodzili

raczej do obronnego. Znalazo to swój wyraz w strejkach i lo-

kautach oraz w odpowiednim rozwoju bezrobocia przymusowego,
tak dotkliwie dajcego si odczu szczególnie w Anglji i w Stanach
Zjednoczonych.

W Polsce stosunki byy zgoa odmienne: tutaj wci widzi-

my silny ruch zwykowy cen i to w tempie bez porównania szyb-
szym ni w Niemczech. Mianowicie wzrost kosztów utrzymania
rodziny pracowniczej zoonej z 4 osób, przedstawia si w War-
szawie w sposób nastpujcy: (Ob. „Statystyka Pracy'

4

, wyd. G.
Urz. Stat. Rz. Pol., za stycze—luty 1922 r., str. 51, oraz „Rzecz-
pospolita" z dn. 12/1V 1922 r. — dane dla miesica marca):

Wskaniki kosztów utrzymania w Warszawie (stycze 1914 przy-

jty za 100).

Rok i miesic Koszty ogólne Koszty ywnoci Ko9zty odziey

19613
25140
3i7«
35-393
53-IOO

75-174
74.626

73-63I

81.200

1920
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Koszty ogólne utrzymania rodziny pracowniczej w Warsza-
wie wzrosy do stycznia 1921 r. w porównaniu z pocztkiem 1914 r.

140 razy, do czerwca 202 razy a do marca 1922 r. 524 razy. Jest

to przybliona miara deprecjacji naszej waluty, (przybliona tylko
nie jest bowiem oparta na wskanikach cen wogóle, lecz jedynie

artykuów zaspakajcych potrzeby rodziny robotniczej) i tego ol-

brzymiego kryzysu gospodarczego jaki przeylimy w ostatnich

kilku latach. W liczbach absolutnych mona powiedzie, e koszt
dzienny utrzymania robotnika warszawskiego przy tych samych
normach ilociowych spoywanych artykuów, przyjtych obecnie
elki ustalenia budetu rodziny robotniczej^wynosi w styczniu 1914

r. 3 rak. 20 f., na pocztku za 1922 r. 1 500 mk.
Jeszcze ciekawsze jest badanie nie ogólnego wzrostu kosz-

tów utrzymania lecz poszczególnych jego pozycyj: zwyki cen
ywnoci, odziey oraz opau, mieszkania i t. d. Pierwsze, od
stycznia 1914 r. do marca b. r., wzrosy 812 razy, drugie 967 a trze-

eie .t j. koszty opau, mieszkania, potrzeb kulturalnych etc. tylko

206 razy. Oczywicie ta ostatnia liczba byaby jeszcze bez po-

równania nisza, gdyby wyeliminowa z niej koszty opau, nafty

i myda a pozostawi jedynie wydatki na mieszkanie i potrzeby

kulturalne. Zestawienie tych cyfr rzuca nam niezmiernie jaskra-

we wiato na ten wielki przewrót spoeczny, który si dokona
w czasach wojennych i powojennych. Nastpio zupene przesuni-
cie siy gospodarczej od jednych warstw do drugich. Olbrzymi
niedobór w bilansie gospodarczym caego spoeczestwa, wywo-
any zniszczeniem wojennem, zosta czciowo pokryty kosztem
wacicieli domów miejskich i inteligencji pracujcej — producentki

usug i wartoci kulturalnych. Dane te o ewolucji cen rónych ka-

tegofyj produktów doskonale potwierdzaj, z odwrotnej niejako stro-

ny, powszechnie znane fakty o upoledzeniu pewnych warstw i grup

ludnoci. Wytwarza to take pewne pozory wikszej zamonoci
samej klasy robotniczej, która moe sobie obecnie atwiej pozwoli
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych jako stosunkowo znacznie

taszych ni przed wojn (opaty szkolne, pisma, kino, teatr i t. d.).

Ewolucja kosztów utrzymania w ogólnej swej linji bya w 1921

r. zupenie odmienna w b. dzielnicy pruskiej w porównaniu do po-

zostaych ziem Polski. Gwatowna unifikacja gospodarcza, znie-

sienie sekwestru ziemiopodów i wprowadzenie od lipca wolnego

handlu wywoay tutaj nadzwyczaj siln zwyk cen. Wedug
oblicze Komisji Pacy w Poznaniu koszt tygodniowy utrzymania

4-osobowej rodziny robotniczej mia wynosi w styczniu 1921 r.

1461 rnk. (w grudniu 1920 1057 mk.), w kwietniu jeszcze 1778,

w czerwcu, wedug cen z koca maja, 2 056, w lipcu (ceny z koca
czerwca) 2 496. od 15 lipca 4 296 mk., od 1 sierpnia 5 096 a od

15 sierpnia 5 986 mk. Preliminarz budetowy dla rodziny robotniczej
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ustalony w kocu maja na miesic czerwiec przewidywa wic
sum wydatków tygodniowych na 2 056 mk., gdy tymczasem preli-

minarz na okres po 15 sierpnia podniós t kwot na 5 986 mk.,

czyli prawie trzykrotnie w cigu okresu 2K miesicy. Ta fala

zwykowa trwaa w Poznaniu, jak i w caej Polsce, do padzier-
nika, w którym ceny osigny swój punkt kulminacyjny w 1921 r.,

alw w nastpnych paru miesicach wykaza lekk tendencj
znikow.

Wedug oblicze G. Urz. Stat. procentowy wzrost kosz-

tów utrzymania rodziny robotniczej w kadym miesicu w po-

równaniu z poprzednim przedstawia si w Poznaniu i w War-
szawie w sposób nastpujcy („Stat. Pracy" I

—

II, 1922, str. 50):

Rok 1921:
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twie w Poznaniu a dotychczas nigdzie nie opublikowanych. S
to zasadnicze minimalne normy pacy, ustalone przez umowy zbio-

rowe zawarte midzy zwizkami pracodawców i robotników.

Nie zawsze s one identyczne z iaktycznemi zarobkami robotni-

ków. Odchylenia w gór mog by spowodowane czy to przez

przekroczenie tych norm minimalnych dla pewnych kategoryj pra-

cowników w poszczególnych zakadach czy te przez wysze
stawki pacy za prac akordow lub godziny nadliczbowe. Od-
chylenia w dó, na niekorzy robotników, faktycznych zarobków
od norm pacy powstaj std, e nie iwszystkie zakady, wobec
depresji przemysowej, pracuj pene 6 dni w tygodniu.

Pace
w markach:

dzienne w Warszawie

Kategorje zarodowe

Rzemielnik
Pomoc fachowa
Pomoc podwórzowa
Kobieta
Ucze w Ill-im roku
Ucze w I-ym roku

Rok 1914

Ruble

13 -

o,75-

o,6 -

-3

-2

-1,6

7

470
408
381

334
210
120

przemyle m e fa 1 o w y ni

Rok 1921, miesice:

IL III-VI VII-VIII IX X-X11

592

515
481

421

264
151

716
622
581

509
319
182

859

747
697
611

383
219

124=;

1082

1631

1418

101 1 1324
886' *p6i
555
31" 415

W odzi w przemyle metalowym rzemielnik zarabia dzien-

nie w styczniu 1914 r. 2 ruble, w styczniu 1921 r. 332 mk., a w pa-
dzierniku—grudniu 1921 r. 1184 mk. Paca pomocnika fachoweg

)

wzrosa z 1 rb. 20 kop. w 1914 na 280 mk. na pocztku 1921 r.

i na 850 w kocu tego roku.

—/Psce w Poznaniu w przemyle metalowym za godzin,

w markach:
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— Place w Poznaniu w przemyle b u d o w 1 a n y ni, za godzin,
w markach: »

Kategorje zawodowe stycze od 17/V od 15/VII od 18/IX od] XII od 16 III

1921 1921 1921 1921 1921 1922

Murarze i ciele
. 32 50 104 184 165,60 210

(zarobki takie same)
Robotnicy budowl. 25 44 91 155 130.50 175

— Place w Poznaniu w przemyle drzewnym, za godzin,
w markach, wedug umów wanych od:

ir,u„A .
„artrnAn„m Rok 1921 Rok 1922

Kategorje zawodowe
10/I 15/yI 30/vIi g/x 1/XI, ,/n|

Rzemieloicy 32,50 45,50 110,— 167,30 150,60 201,60

Robotnicy ' maszyn. 30,— 42,50 106,— 160,80 I-14JO 193.

—

Robotnicy nad 21 lat 26,50 40,00 95,— 144,— I2Q,6o 1O5.

—

Robotnik w wieku od 18 do 21 lat pobiera w styczniu 1921 r.

20 mk. za godz., w marcu 1922 r. 117,20 mk., robotnik od 16—18 lat

pobiera w tyme czasie 12 wzgl. 75,60 mk. Pace w innych ga-

ziach przemysu byy naogó zblione do tych, ktÓTc podaem po-

wyej, przewanie jednak nieco nisze. >

Magistrat paci od 1 marca 1922 r. robotnikom samotnym
ponad 21 lat 171 mk. za godz., onatym 174, robotnikom ponad 21

lat 949,50 mk. — nie wicej przeto ni pracodawcy prywatni.

Warto jeszcze przytoczy dane porównawcze dla drukarzy.

których pace, w przeciwiestwie.do innych gazi przemysu, wy-
kazuj znaczne rónice w poszczególnych miastach Polski.

— Przemys drukarski. Pace tygodniowe, w markach:
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1. Place w Poznaniu w przemyle metalowym za dzie pracy

wynosiy: dla rzemielników 4 lata po wyuczeniu — na pocztku
1914 r. 5 mk. n., w styczniu 1921 r. 260 mkp., w czerwcu 748, w gru-

dniu 1255 a w kwietniu 1922 r. 1534 mkp. Paca dzienna robotni-

ków ponad 23 lata wynosia w 1914 r. 3 mkn., w czerwcu 1921 r.

621 mkp.. w grudniu 1024 a w kwietniu 1922 r. 1252 mkp. Pace
dzienne wzrosy wic w Poznaniu w przemyle metalowym od po-

cztku 1914 r.:

1021 r. 1021 r. IQ22 r.

Kategoria zawodowa Do czerwca Do grudnia Do kwietnia

Rzemielników 4 1. po wyuczeniu 150 razy 251 razy 307 razy

Robotników ponad 23 lata 207 razy 341 razy 417 razy

Paca dzienna murarza lub cieli wynosia w Pozna'niu: w sty-

czniu 1914 r. 6 mkn., w styczniu 1921 r. 256 mkp. a w marcu 1922 r.

1680 mkp. . Paca robotnika budowlanego wzrosa w tyme czasie

z 3,80 mkn. do 200 mkp. wzgl. do 1400 mkp. Dla pierwszej kate-

gorii zawodowej pace nominalne wzrosy od 1914 do pocztku 1921

r. prawie 43 razy, dla drugiej kategorii blizko 53 razy; do marca
1922 r. powikszyy si one 280 wzgl. 368 razy.

To samo tylko w formie jeszcze wyraniejszej, mona obser-

wowa w pacach pracowników budowlanych warszawskich (ob.

wyej tablic VI). Std wniosek, e istnieje stanowcza tendencja

niwelacyjna zarobków wyszych i niszych kategoryj zawodo-
wych. Pace rzemielników i robotników wykwalifikowanych zbli-

aj si coraz bardziej do poziomu pac robotników zwykych.
Ewolucj t podkreliem i staraem si wytomaczy ju w ze-

szorocznej kronice socjalnej. (Ob. „Ruch prawn. i ekon." 1921, III).

Zjawisko takie wystpuje zreszt nietylko u nas, lecz take w Eu-
ropie zachodniej, w Nowej Zelandji i t. d. (Ob. m. i. „Labour Over-

seas" ed. Ministry of Labour, London, X—XII, 1920, p. 2 oraz „Re-

vue Internationale du Travail", Octobre 1921, p. 42).

2. W styczniu 1921 r. pace dzienne rzemielników w prze-

myle metalowym wynosiy w Warszawie 470 mk., w Poznaniu 260

mk., w grudniu za tego roku 1631 mk. wzgl. 1255. W przemyle
budowlanym paca murarza i cieli za godzin pracy wynosia
w Warszawie, w styczniu 1921 r. 74 mk., w Poznaniu 32 mk., w gru-

dniu tego roku 287 mk. wzgl 165,6 mk. Pace w Poznaniu, w sto-

sunku do Warszawy stanowiy wic:
w przemyle metalowym: w styczniu 1921 r. 55,3%, w grudniu 1921 —77,0%
w przemyle budowlanym: w styczniu 1921 r. 43,3%, w grudniu 1921 — 57.5%

Jeli przypomnimy sobie, e wskanik kosztów utrzymania

rodziny pracowniczej wynosi, dla Poznania w stosunku do War-
szawy, w styczniu 1921 r.: 30,9 a w grudniu 93,3, to musimy doj
do wniosku, e fala zwykowa cen w cigu 1921 r., zupenie nie-

równomierna w tych dwóch miastach, obniya zarobki realne ro-
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botników w Poznaniu w porównaniu z Warszaw. Inaczej mó-
wic, przed ostateczn unifikacj gospodarcz b. dzielnicy prus-

kiej z reszt Polski pooenie materjalne 'klasy robotniczej w Po-
znaskiem byo korzystniejsze, w stosunku do Kongresówki, ni
pa jej przeprowadzeniu.

3. Warto take podkreli fakt zniki pac zarobkowych w Po-
znaniu w miesicu listopadzie i grudniu, gdy tymczasem zniki ta-

kiej nie byo w Warszawie, pomimo tego, e koszty utrzymania
spady w kocu 1921 r. w obydwóch tych miastach. Wprawdzie
redukcja kosztów utrzymania bya mniejsza w Warszawie i dla-

tego moe nie dosza jeszcze do „progu pobudliwoci" spoeczno-go-
spodarczej, ale rónica bjya nieznaczna w porównaniu z Pozna-
niem (ob. wyej, tab. III.). Ta szybko reakcji przemysu wiel-

kopolskiego na zmniejszenie kosztów utrzymania i zgoda mas ro-

botniczych na znik zarobków (wprawdzie po okresie walki i sze-

regu strajków obronnych w miesicu grudniu) wiadczy o kry-
zysie jaki przebywa przemys tutejszy, nieprzystosowany jeszcze

do zmienionych warunków i nie rozporzdzajcy dostateczn ilo-

ci gotowizny na pokrycie tak silnie podniesionych, w cigu paru
miesicy, plac nominalnych. wiadczy to zarazem porednio
o „usposobieniu" gospodarstwa spoecznego do bezrobocia, które
istotnie od tego czasu zaczo silnie wystpowa.

Rynek pracy i pastwowe porednictwo p r a-

c y. Memorja niemiecki zoony konferencji genueskiej oblicza

ilo bezrobotnych w Polsce na 200 tys., w Niemczech równie na
200 tys., we Woszech na 800 tys., w Anglji' na 2 miljony a w caej
-Europie (bez Rosji) na 4 miljony. Stan zatrudnienia a wic i roz-
wój przemysu by jednake w Polsce stosunkowo dosy pomylny
w cigu pierwszych trzech kwartaów ubiegego roku; depresja
wystpuje dopiero wyraniej w czwartym kwartale. Na podsta-
wie nadsyanych odpowiedzi na kwestjonarjusz G. U. Stat., kwar-
talne zmiany procentowe w stanie zatrudnienia w przemyle przed-
stawiay si w Polsce jak nastpuje: marzec + 6,7%, czerwiec
-f- 8,1%, wrzesie + 5,1%, grudzie — 3, 8%

Depresja przemysowa pod koniec 1921 r„ daa si szczegól-
nie silnie odczu w b. dzieln. pruskiej, jak tego naleao si ju
spodziewa z bada zmian kosztów utrzymania i pac zarobko-
wych. Wedug odpowiedzi na kwestjonarjusz G. U. Stat., ubyo
w ostatnim kwartale robotników zatrudnionych w przemyle:
w Wielkopolsce 15%, w Maopolsce 6,1%, w Kongresówce 0,7%.
Ubytek przepracowanych godzin wynosi w Wielkopolsce 13,4%,
w Maopolsce 13,8, w Kongresówce 7,8%.

Wedug sprawozda Pastw. Urzdów Porednictwa Pracy,
na 100 wolnych miejsc byo poszukujcych pracy w 1921 r.:
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Caa Rzeczp. Pol.

Wojew. poznaskie
Wojew. pomorskie

90.2

160,9

181,0

210,1

176,1

113,4

III IV

171.4 147,8 155,7

148.5 155,2 157.2

84,1
I

92,5 :

92,5.

vi vir vm ix

152,4

142,6

76,9

123,5
149 5

72,0

151,9 165,8

191,4 210,5

99,5 112,0

X

153,2

188,0

110,0

XI XII

182,5 221,2
217,0 306,4

175,8 171,2

Maopolska i województwo ódzkie wykazuj zwykle najbar-

dziej ujemny stan rynku. W wojew. poznaskim (w mniejszym
stopniu w woj. pomorskim) wida b. wyran niekorzystn zmian
w stanie rynku pracy od miesica lipca ub. r. O przyczynach tego

zjawiska mówiem poprzednio. W ostatnich miesicach 1921 r.,

najgorsze pooenie rynku pracy w wojew. poznaskiem byo dla

pracowników komunikacyjnych, nastpnie w przemyle skórza-

nym, dla pracowników umysowych, dla niewykwalifikowanych,
w przemyle metalowym, górnictwie i hutnictwie oraz w prze-

myle budowlanym.
Dziaalno P. U. P. P._ i stan rynku pracy w 3 ostatnich

kwartaach 1921 r. przedstawia szczegóowiej ponisza tabela: (da-

ne za pierwsze 3 miesice 1921 r. ob. w „Ruchu prawn. i ckon.'*

1921, III, str. 628).
(. Caa Rzeczpospolita Polska

Miesic
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Najpierw uderza w powyszej tablicy pewna dysproporcja

liczb dla caej Rzpl. Pol. i dla b. dzieln. pruskiej. Np. w grudniu

1921 r. z ogólnej sumy 52.192 poszukujcych pracy, zarejestrowa-

nych przez Pastwowe Urzdy Porednictwa Pracy, wypada na

najmniejsz b. dzielnic prusk 23.461, gdy tymczasem na wielo-

krotnie wiksz i ludniejsz b. dzielnic rosyjsk tylko 19.835 a na

Maopolsk 8.896. wiadczy to m. in. o przyzwyczajeniu ludnoci b.

dzielnicy pruskiej do korzystania z usug U. P. P. w konsekwencji

czego powstaje te znacznie intensywniejsza dziaalno tych urz-
dów. Nastpnie warto podkreli niekorzystn zmian rynku pracy

w cigu badanych trzech kwartaów. W wojew. Poznaskim,
w miesicu kwietniu na 21.136 poszukujcych pracy umieszczono

10.357 czyli prawic poow, w grudniu na 18,124 umieszczono zale-

dwie 4899 t. j. 27%. Wprawdzie znacznie gorszym by np. sto-

sunek w Maopolsce, gdzie w grudniu na 8896 poszukujcych pracy

byo wolnych miejsc tylko 1072, a umieszczono 539.

Wród poszukujcych pracy b. znaczn cz — w woje-

wództwie poznaskim stale wicej ni poow — stanowi robot-

nicy niewykwalifikowani. Faktem charakterystycznym jeszcze dla

stosunków Wielkopolski jest prawie staa (z wyjtkiem paru mie-

sicy zimowych) i to do silna przewaga liczebna wolnych miejsc

w rolnictwie w porównaniu do iloci poszukujcych pracy robot-

ników rolnych. Rolnictwo wielkopolskie musi pokrywa niedobór

miejscowej siy roboczej — podobnie jak przed wojn — robotni-

kiem napywowym z innych dzielnic Polski.

W cigu pierwszych trzech miesicy 1922 r. stan rynku pracy

w województwie Poznaskim nie uleg poprawie, raczej przeciw-

nie dane P. U. P. P. wykazuj pewne pogorszenie. Liczba zareje-

strowanych bezrobotnych w P. U. P. P. w miesicu styczniu wzro-
sa w porównaniu z poprzednim miesicem o przeszo 3000 i wy-
nosia w kocu stycznia 14561; w lutym liczba ta wzrosa w dal-

szym cigu o blisko 2000 tak, e pozostao do umieszczenia 16272,

wreszcie w marcu widzimy dalszy przyrost o przeszo 500. Ogólna
liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosia w wojew. pozna-
skim pod koniec marca b. r. 16.805. Faktyczna liczba bezrobot-
nych bya naturalnie wysza; obliczaj j w kadym bd razie

na przeszo 25 tys. Wolnych miejsc byo w marcu 10123, poszu-
kujcych pracy 26877, umieszczono 8781, skrelono lub cofnito 1291,

pozostaje wic do umieszczenia 16805. W kocu marca najwiksz
ilo bezrobotnych wykazyway nastpujce powiaty: Pozna m.
2669, Gniezno 1043, Jarocin 848, Wolsztyn 747, Ostrzeszów 714,

Strzelno 687 i t. d. Wiksze zapotrzebowanie rk roboczych w rol-

nictwie i rozpoczcie prac budowlanych zmniejszyo zapewne
w kwietniu i w maju natenie bezrobocia. S to zwyke sezo-
nowe fluktuacje rynku pracy, którego stan bywa normalnie najgor-
szy w miesicach zimowych. Dr. Stefan Zaleski (Pozna)
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5. Stosunki walutowe, bankowe i kredytowe,
(w okresie od i. 2. — 31. 3. 1022).

Tre: Kursy dewiz. — Kredyty I'. K. K. 1'. w Anglji. — Zadu
skarbu pastwa w P .K. K. P. — II F serja biletów skarbowych. —
Kredyty przemysowe i handlowe P. K. K. P. — Obieg banku

Wahania jakim ulegay kursy dewiz w okresie sprawozdaw-
czym, byy jeszcze do znaczne, w porównaniu jednake z ogrom-
nymi skokami, których bylimy wiadkami w jesieni r. ub., wyka-
zuj wyran tendencj ku stabilizacji. A do dnia 6. 3. panowaa
naogó tendencja zwykowa, potem nastpia powolna znika, jak

to wynika z nastpujcego zestawienia:

Data
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wzrostowi dochodów z wszystkich normalnych róde podatko-

wych jak i wpywom z daniny. Do dnia 25 marca wpacono ju,

podug komunikatu Ministerstwa Skarbu, na poczet daniny 22,5

miljarda marek, co stanowi przeszo 25% caej wymierzonej kwoty.
Pozatem do zmniejszenia si dugu Skarbu Pastwa w P.K.K.P.

przyczynia si w bardzo Wysokim stopniu dalsza emisja biletów

skarbowych. W miejsce biletów II. serji, wypuszczonych na

kwot 15 miljardów marek i patnych 1. 2. 1922. wypucio Minister-

stwo Skarbu III. serj, opiewajc pocztkowo na sum 30 miljar-

dów marek. Poniewa jednak kwota ta ju po upywie paru ty-

godni bya zupenie rozsprzedana, powikszono w drodze ustawo-
dawczej emisj III. serji biletów skarbowych a do sumy 50 mil-

iardów marek.
Zainteresowanie, okazywane dla biletów skarbowych, naley

w naszych warunkach uwaa za objaw bardzo dodatni. Mimo
bowiem, e bilety te s wyposaone w cay szereg przywilejów,

które pod wieloma wzgldami zrównuj je z banknotami, to jednak

emisj ich mona uzna za daleko mniejsze zo od emisji bankno-
tów. Stanowi one bowiem dowód gromadzenia i kapitalizowania

zapasów gotówkowych, a nie s — jak banknoty — wyrazem bez-

poredniej siy nabywczej, wpywajcej na zwyk cen towarów.
Prócz tego wyrabiaj wród spoeczestwa zaufanie do obligów

pastwowych i mog w skuteczny sposób przygotowa grunt pod
emisj przyszych dugoterminowych poyczek pastwowych. W o-

bec stosunkowo nieznacznego powodzenia, jakiem si cieszyy po-

yczki odrodzenia, tego rodzaju wzgld natury psychicznej i wy-
chowawczej posiada due znaczenie.

Zapotrzebowanie kredytowe ze strony handlu i przemysu
byo w dalszym cigu zaspakajane przez P. K. K. P. w bardzo sze-

rokich rozmiarach, jak o tern wiadcz nastpujce cyfry (w mil-

ionach marek polskich):

Data IYirtfd wekslowy
31- i- 1922 I5-<>5I

28. 2. 1922 19-555

31. 3- 1922 25-451

Ogóem wic kredyty, udzielone na cele gospodarcze wzrosy
w cigu dwu-miesicznego okresu o 35%.

Wyraajce si w tych cyfrach zapotrzebowanie rodków
obrotowych wpyno na to, e mimo zmniejszenia emisji na cele

fiskalne oraz mimo wzrostu wkadów na rachunki yrowe w P. K.

K. P., ogólna suma emisji banknotów nie zmniejszya si w teme
samem tempie, co dug Skarbu Pastwa. Obieg banknotów wynosi:

31. 1. 1922 M. 239.615.265.681,50

28. 2. 1922 M. 247.209.505.074,

—

31. 3. 1922 M. 250.665.463.747 —
wzrós zatem w cigu 2 miesicy o 11 miljardów marek, czyli

o 4,6% Z. K.

'óyczki
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6. Spódzielczo.

T r e : Wykaz Zwizków uprawnionych do dokonywania rewizji spó-
dzielni. — Waniejsze uchway Rady Spódzielczej. — Nowela do
ustawy o spódzielniach. — Rozcignicie ustawy o spódzielniach

na kresy wschodnie. — Midzynarodowa konfederacja kooperatyw.
— Komitet wykonawczy Zjazdu Przewodników Ruchu Spódziel-

czego. — Nowa organizacja Zjazdu Z. P. S. S. — Rozwój spó-
dzielni mleczarskich w byem Królestwie Polskiem. — Spóki jaj-

czarskie w Maopolsce. — Centrale Zwizkowe i Spódzielcze. —
Zwizki i Spódzielnie, którym Rada spódzielcza

przyznaa prawo dokonywania rewizji nalecych do nich spó-*

dzielni.

a) bezterminowo:
1. Polski Zwizek Rewizyjny Spóek Kredytowych (Warszawa).

2. Zwizek Rewizyjny Polskich Spódzielni Rolniczych (War-

szawa).

3. Zwizek Rewizyjny Spóek Handlowo-rolniczych przy Gal.

Tow. Gospodarskiem (Lwów).
4. Zwizek Stowarzysze Zarobkowych i Gospodarczych (Lwów).

5. Zwizek Rewizyjny Stowarzysze Zarobkow.o-Gospodarczych

Kóek Rolniczych (Kraków).

6. Zwizek Spódzielni Zarobkowych i Gospodarczych. (Pozna).

b) na przecig czasu do dnia 31. grudnia 1923 r.:

1. Krajowy Patronat Spóek Rolniczych (Lwów),

c) naprzecigezasudo dnia 31. grudnia 1922 r.:

1. Zwizek Spóek Niemieckich w Polsce (ód).
2. Zwizek Spódzielni Wiejskich Pomorza (Tczew. „Verband

landlicher Genossenschaften der Provinz Westpreussen.").

3. Zwizek Spódzielni Niemieckich w Polsce (Pozna. „Verband

deutscher Genossenschaft in Polen").

4. Zwizek Spódzielni Rolniczych nai .Wielkopolsk (Pozna.

„Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften in Gross-

Polen").

5. Centralny Zwizek Spódzielni Pracowników Kolejowych

(Warszawa).
6. Zwizek Spoywczych Robotniczych Stowarzysze Spódziel-

czych (Warszawa).
7. Zwizek Polskich Stowarzysze Spoywców (Warszawa).

8. Centrala Stowarzysze Spoywczych Robotników Chrzeci-

jaskich (Warszawa).
9. Syndykat Rolniczy jako Zwizek Rewizyjny Spóek Rolni-

czych (Kraków).

10. Zwizek Robotniczych Stowarzysze Spódzielczych „Prole-

tariat" (Kraków).
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11. Zwizek Spóek Rolniczych w Ksistwie Cieszyskiem (Cie-

szyn).

na p r z e c i g czasu do dnia 6. sierpnia 1922 r.:

i. Patronat Spódzielni Budowlanych (Warszawa).
2. Towarzystwo „Krajowy Zwizek Rewizyjny Ruskich Stowa-

rzysze Gospodarczych, Poyczkowych, Handlowych i Prze-

mysowych" (Lwów).
3. Ruski Zwizek Rewizyjny (Lwów).
4. Zwizek Niemieckich Spódzielni Rolniczych w Galicji. (Lwów.

..Yerband deutscher landwirtschaftlicher Genossenschaftcn in

Galizien).

5. Powszechny Zwizek na wasnej pomocy opartych galicyj-

skich Stowarzysze Zarobkowych i Gospodarczych. (Lwów.)

Waniejsze uchway Rady Spódzielczej
w sprawach ogólnych: 1) Postanowiono jednomylnie spraw
przeksztacenia si spódzielni na spóki innego typu oraz spraw
nieprawidowej likwidacji w niektórych spódzielniach przekaza
do szczegóowego rozwaania komisji prawniczej, która na na-

stpnem posiedzeniu zoy Radzie odpowiednie wnioski.

2) Rozpatrzywszy wniosek przewodniczcego w przedmiocie

dokonywania przez spódzielnie skupu dla Polskiej Krajowej Kasy
Poyczkowej walut zagranicznych, Rada uznaa za korzystne i po-

dane, aby spódzielnie czynnoci tych podejmoway si z wa-
runkiem, e:

a) wszelkie ryzyko zwizane z temi operacjami bdzie wyklu-
czone, b) czynnoci skupu walut bd powierzane tym tylko spó-
dzielniom, nalecym do Zwizków Rewizyjnych, które posiadaj

odpowiedni aparat w postaci sprawnie funkcjonujcego biura i uzys-

kaj prawa komisjonerów dewizowych, a co do których odpowiedni
Zwizek wyrazi opinj przychyln, c) nad prawidowoci spe-
niania przez spódzielnie tych czynnoci Zwizki waciwe rozci-

gn specjaln kontrol, baczc, by spódzielnie nie wykorzystay
uzyskanych uprawnie dla celów spekulacyjnych.

3) Postanowiono zabiega usilnie o przyspieszenie decyzji

w sprawie rozcignicia mocy ustawy z dnia 29/10. 1920 r. o spó-
dzielniach na terenie Wschodnim, na Spisz i Oraw oraz we waci-
wym czasie na Górny lsk.

W s p r a w i e n o w e 1 i do u s t a w y o spódzielniach,
komisja prawnicza Rady Spódzielczej stana na kompromisowym
stanowisku, przyjmujc wnioski nastpujce: 1) dopuszczalna jest

wiksza, ni jeden, ilo gosów, przysugujca jednemu czonkowi,
stosownie do postanowie statutu, byleby nie wicej jak 10 go-
sów. 2) Zniesjone ma by ograniczenie stopy procentowej od udzia-

ów, byleby nie wicej, ni poowa czystej nadwyki moga by
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przeznaczona na dywidend od udziaów: 3) dopuszczalny jest po-
dzia najwyej poowy funduszu spoecznego.

Rozcignicie ustawy o s p ó l d z i e 1 u i a c li n a
kresy wschodnie. Dnia 31 marca 1922 r. zostao ogoszone
rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 6. -marca 1922 r.

w przedmiocie rozcignicia dekretu o reje-
strze handlowym i ustawy o spódzielniach na
województwa: Nowogrodzkie, Poleskie i Woyskie, oraz

na powiaty: biaowieski, grodzieski, wo-kowyski, Województwa
Biaostockiego. Rozporzdzenie powysze weszo w ycie z d.

1. kwietnia 1922 r., wobec czego odnone nowopowstajce spó-
dzielnie powinny rejestrowa swe statuty w sdach okrgowych,
zamiast zwracania si o legalizacj do odpowiednich wadz. Spó-
dzielnie ju istniejce w cigu dwóch lat, to jest do dnia 1. kwiet-

nia 1924 r., musz uzgodni swe statuty z wymaganiami ustawy
z dnia 29. 10 1920. r. o spódzielniach.

Midzynarodowa konfederacja kooperatyw.
(Chrzecijaskiej Demokracji), do której jako czonek naley Cen-
trala Stowarzysze Spo. Robotników Chrzeci-
jaskich w Warszawie wystosowaa pod adresem Konfe-

rencji Genueskiej! memoria, uzasadniajcy postulaty Konfede-

racji w zakresie odbudowy gospodarki wiatowej. Postulaty te

ujte s w 11 punktach i obejmuj: przyjcie przy programie
odbudowy gospodarczej za punkt wyjcia interesów wspólnych
wszystkich krajów; powoanie do wspólnej pracy równie i zwy-
cionych i umoliwienie- im wywizania si ze swych zobowiza;
prowadzenie na nowo, opartego na realnem zabezpieczeniu pieni-

dza, zamiast obecnej przymusowej waluty papierowej i w zwizku
z tern naleyte uregulowanie sprawy banków emisyjnych; wpro-
wadzenie odpowiednich reform w systemach celnych i umowach
handlowych w celu uatwienia obrotu towarów; wprowadzenie
daleko idcych oszczdnoci w wydatkach handlowych; rozwój

komunikacji i decentralizacji kredytu i oparcie go moliwie na za-

sadach spódzielczych; odbudow Rosji nietylko przez dopyw
kredytu, ale i fachowych i zaopatrzonych w narzdzia robotników;

popieranie stosunków pomidzy organizacjami spódzielczemi ró-
nych krajów i rónych rodzajów.

K o m i t e t wykonawczy Zjazdu Przewodników
Ruchu Spódzielczego odby w biecym roku 2 posie-

dzenia w Warszawie w dniu 28. stycznia i w dniu 7. marca r. b.

Postanowiono utworzy w Warszawie stay Sekretariat Komitetu

dla zaatwienia rónych spraw biecych. Zajmowano si spraw
pism Sowiaskiej Izby Rolniczej w Pradze, wystosowanych do
Zwizków Spódzielni Rolniczych w Polsce w celu przystpienia

do powyszej Izby. Postanowiono da odpowied, e komitet za-
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sadmiczo uznaje potrzeb wspódziaania rolniczych organizacyj

spódzielczych, jednake spraw powysz trzeba dokadnie zba-

da, poczeni bdzie mona udzieli Izbie stanowczej odpowiedzi.

Przedmiot obrad Komitetu stanowia sprawa Naukowego Instytutu

Spódzielczego, w której to sprawie dnia 7. 3. 1922 miao sic odby
wspólne posiedzenie z Rada Zawiadowcza Instytutu Spódzielcze-

go. Wobec nieprzybycia dostatecznej do powzicia uchwal iloci

czonków Rady, dyskusja w sprawach Instytutu, miaa charakter

informacyjny. Nastpne posiedzenie Komitetu Wykonawczego
Spódzielczoci ma sic odby w kwietniu rb. w Warszawie, a na
porzdku dziennym postawiono miedzy innemi spraw ustalenia

terminu oraz programu nastpnej konferencji Przewodników Spó-
dzielczoci, majcej odby si w jesieni b. r. we Lwowie.

Nowa organizacja Zjazdów Zwizku Polskich Sto-

warzysze Spoywców w Warszawie. Rada Zwizku P. S. S. na
wniosek Zarzdu postanowia zaproponowa Zjazdowi odbywanie
na przyszo dwóch Zjazdów dorocznych: Jednego cile orga-

nizacyjnego statutami przewidzianego, celem zatwierdzenia spra-

wozda bilansu i budetu, wyboru Rady Nadzorczej i omówienia
spraw gospodarczych Zwizku. Drugiego na jesie kadego roku.

powieconego wycznie sprawom ideowym i zagadnieniom orga-

nizacyjnym i spoecznym caego ruchu. Ten ostatni 'Zjazd nie

byby tylko Zjazdem Stowarzysze Zwizkowych. Do udziau
w nim uprawnione byyby wszystkie Spódzielcze Stowarzyszenia
Spoywców Rzeczypospolitej Polskiej. Byby to zatem pewnego
rodzaju wszechpolski kongres spódzielczy. Z tego powodu porz-
dek obrad czerwcowego Zjazdu Zwizku zosta tak uoony, aby
sprawy organizacyjne byy rozpatrzone i omówione ju w pier-

wszym dniu Zjazdu. Drugi dzie bdzie powicony sprawom
gospodarczym i formalnym.

Rozwój spódzielni mleczarskich w byem
Królestwie Polskie m. Naibujniejszy rozwój mleczar wo-
ciaskich przypada na rok 1914, w którym istniao z gór 200 mle-
czar. Ponisza tabelka wykazuje nam, ilu czonków w poszcze-
gólnych latach liczyy mleczarnie:

Ilo Ilo Ilo Ilo
czonków krów c/Jonkow krów

21 964 I9l8 5 2<> II 970
10 332 1919 6749 13363

7987 1920 .87 12 527

9 187

Zawarto tuszczu w dostarczanem mleku do mleczar wa-
haa si w granicach od 3,10-3,46%. W cigu roku 1920 dostar-

czono mleka 7 837 427 litrów, z którego otrzymano 25 426 988 jed-

nostek tuszczu. Na maso przerobiono 7 688 647 litrów, z czego

I<II J
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zrobiono masa 35 932 116 funtów. Za dostarczone mleko do mle-
czar wypacono dostawcom 34 269 826 mk.

S p ó k i j a j c z a r s k i c w Maopolsce i ich c e n t r a-

la handlowa „Jajo". W roku 1919 dostarczyy spóki ilo

Zwizku „Jajo" 13 536 skrzy, (skrzynia = 1440 sztuk) z czego
Zwizek sprzeda w kraju na aprowizacje ludnoci cywilnej oraz
wojska 6 328 skrzy, a reszt t. j. 7 208 skrzy odstawi do dyspo-
zycji Pastwowego l Urzdu Zakupu na eksport. Tytuem dopat
spóki uzyskay za rok 1919 800 tys. koron, a Maopolskie Towa-
rzystwo Rolnicze na cele hodowlane 30 tys. koron. W roku 1920

dostarczyy spóki do. Zwizku 12 744 — '.-_< skrzy, z czego Zwi-
zek sprzeda w kraju 10 709 — )/i skrzy, a na eksport do dyspo-
zycji Pastwowego Urzdu Zakupu odstawi 2 035 skrzy. Suma
Wypacona Spókom za jaja w roku 1920 wynosia 37 milj. mk.,

a" suma dopat z kocem tego roku wynosia l
1

-' miljona marek.
Maopolskie Towarzystwo Rolnicze na cele hodowli drobiu otrzy-

mao 128 tys, mk. W roku 1921 dostarczyy spóki Zwizkowi 200

wagonów jaj za sum okoo 400 miljonów mk., a suma dopat dla

spóek wyniosa okoo 40 milj. mk.

Wedug danych statystycznych na ziemiach polskich istnieje ?o

milionów kur nonych, które w przyblieniu daj rocznie okoo
3 miljardy sztuk jaj, t. j. 20 000 wagonów 10-tonnowych. W latach

przedwojennych wywoono z ziem polskich 6 tys. wagonów rocz-

nie ogólnej wartoci ówczesnej okoo 60 milj. franków, co na dzi-

siejsza nasz walut wynosi okoo 20—30 miljardów mk. Wagon
jaj u nas w kraju, liczc po 30 mk. za sztuk, kosztuje okoo 5 mil-

jonów mk. Ten sam wagon jednak, wywieziony za granic, moe
przynie 2 lub 3 razy wicej, zalenie od konjunktury handlowej
i od kursu marki polskiej.

Cent r ale Z w i z k o w e i spódzielcze
W roku 1921.

15 a n k Z w i z k u S p ó e k Z a r o b k o w y c h. Rozwój
Banku ilustruj nastpujce cyfry. Obrót, który w roku 1920 wy-
nosi przeszo 52 miljardy, podniós si w roku sprawozdawczym
do ca. 316 miljardów. a wic o 263 miljardy. Sumy bilansowe wzro-
sy z przeszo 3 miljardy na przeszo 12 i pó miljarda. Bardzo
znacznie powikszyy si wkady, które w kocu roku 1920 wy-
nosiy ogóem prawie 2,5 miljarda, w kocu za roku sprawozdaw-
czego prawie 6,5 miljarda. Z sumy tej przypada na spódzielnie

zarobkowe przeszo 1.5 miljarda, na prywatnych przeszo 4,9 mil-

jardów. Przyrost wkadów wynosi zatem w roku sprawozdaw-
czym okoo 4 miljardy wobec przyrostu okoo 2,1 miljardów w roku

1920. Saldo udzielonych kredytów w rachunku biecym na 3

i

grudnia r.sprawozdawczego wynosio 3.8 miljardów. Saldo port-
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fclu zdyskontowanych weksli 1,3 miliardy czyli z gór 10 rozy
wicej ni w roku 1920. Stan portfelu efektów wynosi przeszo
700 milj. (akcji ink. 56 milj., papierów hipotecznych i komunalnych
nik. 44 milj. papierów pastwowych mk. 600 milj., w tern na rak.

540 milj. biletów skarbowych kadej chwili zamienialnych na go-
tówk.) Konto konsorcjalne przedstawia saldo w sumie mk. 1,1 mil-

iarda, zwikszyo si wic w porównaniu do roku poprzedniego
o 626 milj. mk. Koszta administracyjne dosigy w roku sprawo-
zdawczym 506 milj mk. wobec 46 milj. w roku 1920.

Centrala Rolników. Ogólny obrót razem z filiami

przekroczy 13,7 miliardów, przecitny zysk w stosunku do zaknpna
wynosi po potrceniu kosztów handlowych i procentów, nic

uwzgldniajc odpisów na deleredere i inwentarz 12,91%. Obrót

towarów wynosi w credit 3 miliardy mk.

Zwizkowa Centrala Maszyn sprzedaa w cigu
roku 1921 towarów za prawie 16 milj. mk. Zapasy w towarze wy-
nosiy wedug cen zakupu w dniu 31 grudnia 1921 r. przeszo 7

:

i

milionów marek.

B a n k T o w a r z y s t w S p ó 1 d z i e 1 c z y c h w \Y a r-

szawie w roku 1921. Obrót ogólny wynosi przeszo 46 mil-

iardów. Wedug stanu z dnia 31 grudnia wynosiy wkady termi-

nowe 42.5 miliona, czekowe przeszo 962,5 miljona mk., oszczd-
nociowe przeszo 57.5 miljona mk. Rachunki korespondentów
w pasywach przeszo 265 milj. mk., z czego na spódzielnie przy-

pada przeszo 90 mili. mk. Weksle zdyskontowane wynosiy pra-

wie 220 milj. mk., kredyt otwarty 225 milj. mk.. zastawy terminowe
przeszo 34 milj. mk. Rachunki korespondentów w aktywach nie-

spena 177 milj. mk., w czem spódzielnie kredytowe przeszo 67

milj. marek.

Z w i a z e k P o 1 s k i c li Stówa r z y s z e S p o y w c ó w

w roku 1921. Obroty towarowe wynosiy przeszo 4,9 miliar-

dów, z czego na obrót zewntrzny przypada 2,8 miliardów, a na
wewntrzny 2,1 miljardów. Obroty Centrali w Warszawie wyno-
siy 2.7 miljardów. Obroty ajenttiry w Gdasku niespena 92 mil-

iony, reszta przypada na 18 oddziaów. Koszty handlowe uczyniy
niespena 106 milionów czyli 2,14%. Nadwyka brutto niespena
257 milionów t. i. 5,19%. Koszty handlowe Centrali w Warszawie
wynosiy niespena 48 milionów czyli 1,73%, a nadwyka brutto

niespena 140 milionów czyli 5,11%.
*

R. K n s z t e 1 a n (Pozna).
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Przegld gospodarczy W. Brytanji za r. 1921.

T r . -
: Sytuacja ogólna. — Ceny hurtowe. — Spadek zysku. — Mobili-

zacja nowego kapitao. — Zmniejszenie produkcji. — Handel we-
wntrzny i zagraniczny. — Waluty zagraniczne. — Strejk w-
glowy. — Warunki pracy. — Reformy natury gospodarczej. —
Finanse publiczne. — Gieda i rynek pieniny. — Rolnictwo. —
Produkcja, przywóz i wywóz waniejszych artykuów.

Sytuacja ogólna, Wedug orzeczenia wielu sprawo-
zdawców ekonomicznych, oraz opinji znacznego odlaniu kupiec-

twa wielkobrytaskiego, rok ubiegy pod wzgldem gospodar-

czym, mia by najgorszym rokiem nie tylko od czasu wojen na-

poleoskich, ale od czasu wprowadzenia produkcji maszynowej tj.

od czasu talk zwanej „Rewolucji Przemysowej". Tak jednak

w rzeczywistoci nie jest, i sd ten oparty jest na zbyt pospiesz-

nem uogólnieniu, wywoanem gównie tern, e krytyk dzisiejszy

jest zarazem aktorom. — Rok ubiegy by bardzo niekorzystny dla

wszystkich warstw narodu angielskiego, ale porównywa go z la-

tami epoki, która zakoczya wojny napoleoskie, nie podobna.

Tak obecnie, jak i wówczas, pewna cze ludnoci ucierpiaa wi-
cej od reszty. Otó cierpienia tej warstwy ludnoci nie dadz si
wcale porówna z tern, co cierpiaa ta sama warstwa 100 lat

temu.

Dziki oszczdnociom szerokich warstw ludowych, usku-

tecznionym podczas wojny i w czasie wielkiego rozkwitu handlu,

zaraz po zawieszeniu dziaa wojennych, wytrzymao ludnoci

bezrobotnej zwikszya si w znakomity sposób, dziki za samo-
pomocy spoecznej, ubezpieczeniu od bezrobocia i innym rodkom
zaradczym, cierpienia tej ludnoci udao si zagodzi w wielkim

stopniu. Co do reszty ludnoci to o cierpieniach, w wlaciwem
znaczeniu tego sowa, mowy by nie moe. Zmniejszya si pro-

dukcja, uszczupliy si dochody, zniky czasem zyski zupenie, ale

naogó rednie i wysy.e klasy spoeczne odczuy kryzys prze-

mysowy w bardzo sabym stopniu.
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Takim winien by bezstronny sd, jeeli na rok ubiegy pa-

trze bdziemy z punktu widzenia konsumenta, jeeli szacowa go
bdziemy ze stanowiska dobrobytu narodu, który wszak jest ostat-

nim celem przejawów ekonomicznych.

W sferze produkcji i wymiany bogactw, W. Brytanja prze-

ya w roku ubiegym jeden z najwikszych kryzysów, jaki na-

wiedzi te wyspy w cigu ostatniego stulecia. A przecie tak
jest wytrzymao tego narodu, tak wielkiem jego bogactwo i kul-

tura, e mimo pitrzcych si symptomów do gboko zakorze-
nionej choroby — organizm cay trzyma si niewzruszenie.

Jakie s najistotniejsze przyczyny kryzysu w W.
Brytanji nie zostao jeszcze ustalone. Ta praca wykracza poza
ramy praktycznej polityki gospodarczej i czeka na naukowe opra-

cowanie w gabinecie uczonego, kiedy wicej danych faktycznych
zostanie opracowanych.

Ceny hurtowe. Jak wszystkim zreszt kryzysom, tak

i temu towarzyszy szybki spadek cen hurtowych, zmniejszenie

zysku, kapitau nowego i zarobków, zmniejszenie produkcji, zwik-
szenie ogromne iloci bezrobotnych. Przesilenie zaczo si wiel-

kim spadkiem cen hurtowych. Spadek ten zacz si jeszcze

w marcu r. 1920, i szed szybkim tempem w cigu caego roku
ubiegego. Wedug wskaników „Economist" spadek cen by na-

stpujcy: (rednia za 1901 1905 ™ 100).

1921,
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Weny krajowej z 205 do 174

Weny australijskiej z 200 do 154

Lnu z 428 do 328

Konopi z 166 do 109

Juty z 256 do ioo.

W s k a n ii k i c e n detalicznych w r. 1 921

(obejmujcych raaterj a y s p o y w c z e, k o m o r n e. o d z i e ,
opa i w i a 1 1 o, m y d } o, sod, wyroby ze'iazne, szczot k i,.

naczynia, tyto, lokomocj i gazety)

Lipiec 1914
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dotyczca najbardziej podstawowych gazi przemysu wielko-

brytaskiego (w tonnach). -

I02O 1921

Produkcja wgla 229295.000 164.354.200 *

elaza 8.007.900 2.61 1.400

stali 0.056.800 3.624.800

Budowa okrtów 2.055.624 1.538.052

Naturalnie, e na zmniejszenie produkcji w tych gaziach
przemysu wpyn strejk górników wglowych, który trwa przez

trzy miesice (kwiecie—czerwiec).

Co za dotyczy przeimysu wókienniczego, to zmniejszenie

przywozu surowca rzuca jaskrawe wiato na zmniejszenie si pro-

dukcji, jaka musiaa nastpi w tej dziedzinie przemysu. Miano-
wicie zmniejszy si przywóz:

B a w e 1 11 y z 18.972.224 centalów 100 funtowych w r. 19-20. d°
II.725.52i centalów 100 funtowych w r. 1921: Weny z 8.728.700 t. w roku

1920, do 7 610.440 tonn w r. 1921 : Jedwabi u z 982.795 funtów w r. 1920,

do 445.407 funtów w i". 1921; I-ii u /. 18.418 tonn w r. 1920, do 16.275 tonn

w r. 1921; Konopi z 140.546 tonn w r. 1920, do 57-Oi8 tonn w r. 1921;

J u ty z 383.350 tonn w r. 1020, do 180.797 tonn w r. 1921.

Handel w e w n t r z n y. Zmniejszeniu produkcji towarzy-

szy musi równie i zmniejszenie handlu, tak wewntrznego, jak

zewntrznego. Ustalenie tego pierwszego jest jeszcze trudniejsze,

ni ustalenie produkcji krajowej. Atoli przy pomocy statystyki

kolejowej oraz Izb Rozrachunkowych, mona sobie wyrobi jasne

pojcie o wielkoci handlu wewntrznego. Otó co si tyczy sta-

tystyki kolejowej, to dane, dotyczce 11 miesicy roku 1921 (ogo-

szone dotychczas), wykazuj, e wr cigu tego czasu przewieziono

kolejami Wielkiej Brytanji 195.507.500 tonn towaru, kiedy w ta-

kim samym okresie czasu w r. 1913 przewieziono 366.180.215 t.

towaru. Jak to wida z nastpujcej tabeli, najwikszemu zmniej-

szeniu uleg transport wgla wskutek streiku wglowego.

Przewieziono kolejami w cigu 11 miesicy (w tonnach):

[021 r. 1913 r.

Wgla, koksu etc. 113.175.700 225.581.870

Innych mineraów 35.201.300 71338.360

Pozostaych towarów 47-130-50" 69.209.97O

Ogóem 105.507.500 366.180.21s

M a n d e l zagraniczny w r. 1921

.

w cyfrach a b S O 1 U t n y c b.

Rok Przywóz Wywóz Wywóz wtórny

t L

1913 768.734-7.3" 525253-595 109.566.731

192-0 1.032.648.881 1.334.460.260 222.755.33l

1921 1.080.687.213 703.106.j8j 107.05j.07j
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Nadwyka przywozu nad wywozem w r. 1921 wynosia
. 276.438.859, w roku 1920 — . 375.426.281 i w roku 1913 —
. 133.914.413.

Handel zagraniczny wedug czterecli gównych grup towa-
rowych, w cyfrach absolutnych i procentowych, przedstawia na-

stpujca tabela:
Przywóz
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egluga. Znaczna cz floty handlowej wielkobrytaskiej

prónowaa w roku ubiegym z powodu przesilenia handlowego.
Tabela ponisza wykazuje pojemno statków, które wpyny
i opuciy porty Królestwa Zjednoczonego w r. 1921 w porówna-
niu do lat 1913 i 1920 — w tysicach tonn.

p , Wpyno do portu Opucio port

Brytyjskich Cudzoziemskich Ofo.m Brytyjskich Cudzoziemskich Ogóem

1913 32.202 16772 49.064 40.IOI 27.719 67.820

I020 25.507 10.986 36493 23.533 13-193 36.726

1921 25.118 11.904 37-U2 24.280 12.115 36.395

Statki, te przywiozy i wywiozy nastpujce iloci towarów
w tysicach tonn:

Przywóz Wywóz Wywóz wtórny

1913 56.020 91.800 1.820

1920 45-540 39-510 1.660

1921 39-300 33-000 1.440

Izby Rozrachunkowe. Suma rozrachunków w roku

1921 ulega powanemu zmniejszeniu, jak to wida z nastpujcej
tabeli:

1920 1921

I-

Rozrachunki Banków „City" 32.852.933.000 30.268.214.000

„ pozostaych banków Londynu 2.093.750.000 1.660.166.000

„ banków prowincjonalnych 4.072.220.000 3.002.179.000

Ogóem 39.018.903.000 34.930.559.000

Rozrachunki banków „City" dowodz o zmniejszeniu si wiel-

kich tranzakcyj finansowych; pozostaych banków londyskich

o zmniejszeniu si detalicznych tranzakcyj Wielkiego Londynu,

a banków prowincjonalnych — o zmniejszeniu si tranzakcyj han-

dlowych na prowincji.

Ogólnemu osabieniu ycia gospodarczego towarzyszyo
w roku ubiegym istnienie kolosalnej armji bezrobotnych, których

liczba dochodzia prawie do dwóch miljonów. stanic pracy mówi
dalej szczegóowo, tutaj atoli zaznaczy musz, e istnienie tak

wielkiej armji bezrobotnych stanowi prawdziw kul u nogi spo-

eczestwa angielskiego, e póki nie zostanie zagodzone bezrobo-

cie, o powrocie do normalnych stosunków, tak ekonomicznych,

jako te socjalnych, mowy by nie moe. Dzi koszt utrzymania

tej armji przymusowo prónujcej kosztuje naród angielski okoo 50

miljonów funtów rocznie. Jest to wydatek nieproduktywny, obci-

ajcy budet narodowy w przykry sposób, demoralizujcy sze-

rokie masy ludowe, których niezadowolenie odbija si na caej

polityce rzdu angielskiego.

Z ekonomicznego punktu widzenia zastój gospodarczy

w Wielkiej Brytanji w roku ubiegym by dalsz konsekwencj
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niewspómicrnoci poday i popytu produkcji i spoycia na caym
wiecie, wywoanej wojna. Kraje, wycieczone wojn, skazane

byty na ograniczenie spoycia. Wiedzieli o tern ekonomici, wiat
atoli kupiecki wierzy temu nie chcia. Wysokie ceny, stworzone
sztucznie, wyrubowane spekulacja, inflacj pienidza i kredytu,

wysokie zyski, zawrotnym pdem pchay lekkomylnych speku-

lantów na prostej drodze do ruiny. Zaczo si gromadzenie to-

warów i surowców, jak gdyby ich wysoka warto rynkowa bya
niezalena od konsumenta. A przyszed krach, wywoany kon-

kurencj tanich towarów kontynentalnych, oraz prawdziwym boj-

kotem konsumenta, który jeszcze raz stwierdzi, e towar sani

przez si nie ina adnej wartoci, lecz e warto jego okrela si
wol konsumenta. Zaraz w pocztku roku ubiegego poda angiel-

ska ucierpiaa mocno od konkurencji krajów kontynentalnych, prze-

wanie Niemiec, Belgji i Francji. Okazao si, e wyroby angiel-

skie nie wytrzymuj konkurencji z cenami wyrobów kontynental-

nych. Atoli i spadek cen nie na wiele si przyda, bo wycieczone
kraje kontynentalne nie mogy nabywa wyrobów angielskich na-

wet po znionej cenie. Dopiero pod koniec roku sytuacja nieco

si poprawia i to raczej w stosunku do przyszoci. Przewidy-
wania sfer kupieckich oparte s na tern, e zapasy faktyczne to-

warów wyczerpuj si i e sytuacja polityczna ostatnio znacznie

si poprawia ^
Pomijajc kwestje polityczne, wykraczajce poza ramy tej

pracy, wydaje mi si, e opieranie nadziei lepszej przyszoci
na wyczerpywaniu si zapasów, nie jest suszne. Potrzeby gospo-
darcze s natury elastycznej, a system, który te potrzeby za-

spakaja, posiada pewn organizacj, od sprawnoci której zaley
powodzenie tego systemu. Rozchodzi si wic o to, czy system
angielski, który w ostatnich czasach wykaza tyle braków, — b-
dzie w stanie wytrzyma konkurencj. Otó pod tym wzgldem
rok ubiegy by rokiem nauki. Na pónocy, gdzie skupia si prze-

mysowa Anglja, praca twórcza idzie szybkiem tempem, a punk-
tem grawitacyjnym tej pracy s „koszta produkcji", zastosowane
do potrzeb i kieszeni konsumenta. Te koszta produkcji w znacz-
nym stopniu zalene s od polityki gospodarczej rzdu, t. j. od
istnienia wolnego handlu. Na tern polu rzd angielski uczyni w roku
ubiegym wyom, wprowadzajc ca ochronne na cay szereg pro-
duktów, wielka ilo których nie^jest nawet produkowana w kraju.

Na szczcie produkty te stanowi minimalny odsetek budetu ro"

botnika, tak e zachowanie wolnego handlu na gówne produkty
spoywcze klasy roboczej daje pewne gwarancje, e koszta pro-
dukcji dadz si sprowadzi i utrzyma na poziomie ekonomicz-
nym. Sama jednak organizacja pracy ustpuje w wielu punktacli

istniejcej organizacji w innych krajach.
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Ze wzgldu na wszystko powiedziane wyej, zasugujcym
na podkrelenie faktem jest, e mimo to aden bank, adna wielka

firma nie zostaa zachwiana. Dzi nawet pozycja ich jest znacznie

lepsza wskutek podniesienia si kursu papierów pastwowych, tak

zw. „gilt-edged", w których cz majtku tych firm jest ulo-

kowana.
Waluty zagraniczne. e nie baczc na kryzys eko-

nomiczny, stan gospodarczy i polityczny W. Brytanii nie grozi

adn katastrof w najbliszej przyszoci, dowodzi znaczne po-

prawienie si kursu funta w stosunku do dolara (tj. do zota), i to

nie baczc na do znaczn aprecjacj tego ostatniego wskutek
deflacji pienidza w Stanach Zjednoczonych.

1 tak waluta Królestwa Zjednoczonego na pocztku roku
ubiegego odpowiadaa 72.7% swej wartoci nominalnej w zocie,

w kocu roku za — 86.5%.

Ponisza tabela podaje kurs walut zagranicznych w Londynie
na pocztku i na kocu roku ubiegego, jej najwyszy i najniszy
kurs w cigu roku 1921.
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glowego dopiero w dniu 31 sierpnia), a to dlatego, e -wkadaa
ona na rzd wielkie zobowizania fiskalne, których, wobec zego
stanu finansów pastwowych, rzd chcia sie pozby jak naj-

prdzej.

Wraz z ustaniem kontroli rzdowej, produkcja wglowa wró-

cia do warunków przedwojennych, a tern samem zwizki górni-

ków zmuszone s ukada si bezporednio ze zwizkiem waci-
cieli kopal co do warunków pacy i pracy. Warunki te byy róne
w rónych okrgach wglowych, w zalenoci od produktywnoci
danej kopalni, t. j. od zysków, jakie dawao si osign przy pa-

nujcych cenach rynkowych. Nie ulegao adnej wtpliwoci dla

stron obu, e przy panujcych wówczas koniunkturach handlo-

wych — warunki pacy, na jakich waciciele kopal zdecydowani
byli prowadzi produkcj wgla, byy o wiele nisze od pac usta-

lonych przez rzd w czasie kontroli rzdowej przemysu wglo-
wego. I rzeczywicie, skala pac, proponowana przez wacicieli

kopal, majca obowizywa z dniem 1 kwietnia 1921 r., prze-

widywaa ogólne obnienie pac, sigajce 50 proc. dla niektórych

kategoryj robotników. Na to górnicy zgodzi si nie chcieli. Uzna-
jc w peni, e w obecnych cikich czasach przemys wglowy
nie moe opaca tak wysokich pac roboczych, dali oni, aby
rzd podtrzymywa t „podstawow" ga przemysu i po-

nosi cz kosztów produkcji, to jest innemi sowy, aby przez czas

pewien paci subsydium teimu przemysowi w formie dodatku do
pac roboczych, ustalonych przez obydwa zwizki: górników i wa-
cicieli kopal. Na to ani rzd, ani waciciele kopal zgodzi si
nie chcieli. Rzd, ze wzgldów fiskalnych, waciciele kopal za
dlatego, e podobne zaatwienie sprawy powstrzymaoby powrót
do normalnych warunków produkcji wglowej. Wówczas górnicy

zadali, aby warunki pracy i pacy normowane byy nie maemi
okrgami (dystryktami), ale pastwowo, dla wszystkich kopal od-
razu. W ten sposób daaby si utrwali zasada, e „za równa
prac otrzymuje si równ pac". Atoli waciciele kopal na to

zgodzi si nie chcieli, obstajc przy daniu normowania pac
i pracy w kadym dystrykcie wglowym osobno, w zalenoci od
produktywnoci danych kopal. Wówczas wybuch strejk, który
trwa trzy miesice i pocign za sob -zawieszenie pracy we
wszystkich gaziach przemysu, zbudowanych na wglu jako na
sile motorowej. W pewnej chwili zatargu grozi W. Brytanji strejk

kolejarzy i robotników transportowych, nalecych z górnikami do
„Zwizku Potrójnego" (Triple Alliance), którzy chcieli t. zw. „sym-
patycznym" strejkiem zamanifestowa solidarno pracy i podtrzy-

ma dania górników. Atoli wskutek niejednomylnoci w sze-

regach tych dwóch zwizków do wystpienia nie doszo.
dania górników mona zredukowa do dwóch zasadniczych

punktów:
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1) ogólno-pastw owego normowania warunków pracy i pacy,
a nie podug dystryktów;

2) Utworzenie specjalnego funduszu (puli—pool), przy pomocy
którego zostayby wyrównane pace i zyski tych kopal, które,

bdc mao produktywne, nie sa w stanie paci wysokich pac, ani

dawa odpowiednich zysków. „Pula" ta powstawaaby w ten sposób,

e z kadej tonny dobytego wgla pewna suma, powiedzmy 1 szy-

ling, byaby przelewana do kasy. Poniewa w kosztach produkcji

wgla 70 do 80 % wartoci stanowi zarobki, wic robotnicy

przyczynialiby si w trzech czwartych do tworzenia „puli", kapita

za tylko w jednej czwartej.

Atoli ani rzd, ani przedsibiorcy nie chcieli si na to zgodzi.

Rzd dlatego, e, jak twierdzi Lloyd George, to równaoby si
nacjonalizacji kopal (co oczywicie jest naiwnem twierdzeniem,

wiadczacem o niezrozumieniu faktycznej strony nacjonalizacji, ze

strony tego ma stanu), za przedsibiorcy dlatego, e s oni

absolutnie przeciwni temu, aby bogate i produktywne kopalnie

miay finansowa biedne. I nikt im nie moe odmówi susznoci
z ich punktu widzenia na produkcj w dzisiejszym systemie go-

spodarczym
Punkt widzenie przedsibiorców zwyciy i umowa, jak

górnicy podpisali z wacicielami kopal, obydwa te punkty odrzu-

cia. Przyjto zasad regulacji warunków eksploatacji kopal dziel-

nicowa. Warunki te okrelaj specjalne urzdy dzielnicowe, w któ-

rych kapita i praca reprezentowane sa narówni; prezesem urzdu
jest osoba neutralna. W tym celu kopalnie zostay podzielone na

13 dystryktów. Zarobki okrelane s w formie procentowej w sto-

sunku do zarobku normalnego („standard wag"), skadajcego si
z zarobków zasadniczych („basie *vages"), istniejcych 31 marca

r. 1921, wicej dodatek procentowy, pacony w lipcu r. 1914, lub

te póniejsze dodatki procentowe, przyczem minimalna paca
zawiera 20 proc. dodatku. Wysoko procentu, w stosunku do tej

pacy normalnej, okrelaj urzdy dzielnicowe w zalenoci od wy-
dajnoci danej dzielnicy. Przyczem normalne zyski stanowi maja

17 proc. normalnych zarobków. Koszta produkcji okrela nie urzd
•dzielnicowy, ale urzd pastwowy.

Drugi wany punkt umowy dotyczy udziau w zyskach.

Jest to najwikszy eksperyment, dotychczas praktykowany z za-

sada udziau pracy w zyskach przedsibiorstwa. .W myl umowy
zysk kopal, otrzymany po zapaceniu normalnej pracy, normal-

nych zysków . oraz kosztów produkcji, dzielony bdzie midzy
praca a kapitaem w stosunku 83% do 17%.

Umowa wglowa trwa ma do wrzenia r. 1922 i moe by
uniewaniona lub zmieniona dopiero po upywie tego terminu i to

po 3 miesicznem wymówieniu.
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Prócz strejku wglowego miay miejsce w W. Brytanji w roku

ubiegym strejki i zatargi pracy z kapitaem w przemyle bawenia-
nym, wenianym, metalowym, transportowym, budowy wagonów
kolejowych, w gazowniach etc. etc.

W a r u n k i pracy w r. 1921. Pooenie klasy roboczej

w dgu r. 1921 byo bardzo cikie. Mimo e przesilenie gospo-

darcze w W. Brytanji zaczo si w kocu r. 1919, stan zatrudnie-

nia robotników, nalecych do zwizków zawodowych, by wcale

niezy w r. 1920 a do wrzenia, a nawet w kwietniu si popra-

wi (z 3% bezrobotnych w styczniu do 1% w kwietniu), atoli od
wrzenia r. 1920 nagle krzywa bezrobocia zaczyna si wznosi
wstpnie (za wyjtkiem chyba listopada r. 1920) a do czerwca
r. 1921, kiedy bezrobocie wród robotników, nalecych do zwiz-
ków zawodowych, dochodzi 23%. Odtd stan bezrobocia si po-

prawia a do wrzenia r. 1921 (15% bezrobotnych), odkd znów
si pogarsza, ale w mniejszem tempie ni to miao miejsce w roku
1920. 1 stycznia bezrobocie w zwizkach zawodowych wynosio
6%, za 31/12 — 16K'%.

Tabela ponisza podaje stan bezrobocia w caem pastwie
w cigu 1921 r.:
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Z tabeli powyszej wynika, e w kocu marca, t. j. przed
strejkiem górników, na 12.000.000 robotników asekurowanych od
beroboeia, 11% byo bezrobotnych, kiedy jeszcze 31 grudnia 1920 r.

byo bezrobotnych tylko 6%. Jednoczenie procent robotników,

pracujcych skrócon ilo godzin w tygodniu, zwikszy! si z 4%
do 7%, a procent bezrobotnych, nalecych do Trade Unionów,
t. j. wykwalifikowanych robotników, wzrós nawet do 10%. Od
1 kwietnia, z powodu strejku wglowego, procent bezrobotnych
silnie wzrasta, dochodzc a do 19% dla wszystkich robotników
asekurowanych od bezrobocia i 23% dla robotników w Zwizkach
Zawodowych. Strejk wglowy spowodowa wielki brak wgla
i cay przemys, zbudowany na wglu jako sile motorowej, zmu-
szony by stan. Taki obrót rzeczy znacznie pogorszy sytuacj
gospodarcz kraju. W niektórych gaziach przemysu, jak e-
lazny, stalowy, cynowy, wyrobów z gliny, praca ustaa cakowicie.

Z zakoczeniem strejk, w pocztku lipca, sytuacja si po-

prawia i liczba bezrobotnych zmalaa, nic wrócia atoli do stanu

przedstrejkowego. W kocu roku t. j. 30 grudnia procent bez-

robotnych wynosi 16%, 3% robotników pracowao skrócon liczb

godzin pracy, a 16.5% robotników zwizkowców byo bez za-

jcia.

Dnia 30 grudnia 1921 r. liczba robotników bezrobotnych wy-
nosia 1.886.000, t. j. 16.2% ogóu robotników asekurowanych od

bezrobocia, w tej liczbie byo 1.451.000 mczyzn (18.2%), 334.000

kobiet (11.3%). (31 grudnia 1920 r. odpowiednie liczby byy: 757.000

ogóem bezrobotnych, w tern 508.000 mczyzn, 188.000 kobiet.)

Prócz tego 30 grudnia 1921 r. byo: 178.000 mczyzn i 137.000

kobiet, pracujcych skrócon liczb godzin pracy.

Zatargi kapitau z prac w r. 1921. Ogólna liczba

zatargów z robotnikami wynosia w 1921 roku 800. Za-

targi te dotyczyy bezporednio 1.773.000 robotników i 21.000

porednio, prócz tego 30.000 robotników strejkowao z powodu
zatargów, wynikych jeszcze w roku 1920, tak e ogóem liczba

strejkujcych dosiga 1.824.000. Liczba dni roboczych straco-

nych z powodu strejków, wyniosa 86.000.000, w tern 70.000.000

dni roboczych, straconych z powodu strejku wglowego, trwaj-

cego 3 miesice, i w którym brao udzia 1.100.000 robotników.

W 1920 roku liczba zatargów wynosia 1.715; strejkujcych

2.024.000, i 27.000.000 dni roboczych straconych. Oczywicie po-

dane tu liczby dni roboczych straconych stosuj si wycznie do

strejków i nie obejmuj strat, spowodowanych strejkami pored-

nio w innych gaziach przemysu.

Prawie poowa strejków zostaa wywoana chci zmniejsze-

nia zarobków, pozostaa cz bya rezultatem protestu zorganizo-
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wanych robotników przeciwko zatrudnianiu osób niewykwalifiko-

wanych.

Tabela ponisza podaje liczb strejków i strajkujcych wedug
poszczególnych gazi przemysu w r. 1921.

Ga przemysu Liczba
stroików

Budownictwu 134

Kopalnie wgla ii.S

Inne kopalnie 24

Przem. stalowy i budowa okrtów 90
Inne metale 61

Przemyl wóknisty 30

Konfekcja 35
Komunikacja 56

19

9

43

2')

-7

58.

45

800

Liczba
;trejkujcych

26.000

1.230.000

5.000

77.000
12.000

380.000

5.000
•

32.000

7.000

3.500

6.506

Liczba dni robo-
czych straconych

537.000
7j.O38.ooo

256.000

4.164.000

289.000

6.942.000
82.000

350.000

185.000

6.OO0

I3<)<K>()

5-500

2.500

IO.50O

13.000

8.500

I20.OOO

28.OOO

48.000

192.000

09.000

I 824.OOO 86.O54.OOO

1921. W pocztku roku ubie-

Itolnictwo i ryboówstwo
Drukarnie, papiernictwo etc.

Roboty drzewne i meblarstwo
Przemys chemiczny, cegielnie,

szklarnie, wyroby z K'iny. etc.

Przemys spoywczy
Obsuga sklepowa, urzdnicy

agenci, etc.

Inne przemysy
Urzdnicy rzdowi i municypalni

< ogóem

Z ni i a n y z a r o b k ó w w r.

gego zanotowa moemy wzrost zarobków o . 700.000 tygo-

dniowo, atoli póniej nastpia redukcja pac, sigajca . 6.700.000

tygodniowo, tak e ostateczna redukcja dla caego roku wynosi
. 6.000.000 tygodniowo. Tak wzrost zarobków (. 700.000 tygo-

dniowo), jak te redukcja (. 3.000.000 tygodniowo) zostay prze-

prowadzone na mocy skali ruchomej pac, opartej bd na obro-

tach przedsibiorstw, lub ceny sprzeday towaru, za redukcja

. 2.700.000 tygodniowo zostaa przeprowadzona na mocy wzajem-
nych ukadówr pracy i kapitau, w tern . 1.000.000 tygodniowo na
skutek 'strejku i . 1.700.000 bez strejku. Redukcja . 750.000 zo-

staa przeprowadzona na mocy skali ruchomej pac, opartej na in-

deksie cen, a reszta, t. j. . 250.000 na mocy arbitrau. Liczba
ogóu osób, dotknitych zmian zarobku, dochodzi 25.000.000,

w tern 1.800.000 osób byo dotknitych redukcj pac po strejku.

Ponisza tabela wykazuje zmian zarobków wedug poszcze-

gólnych gazi pracy.

Ga przemysu

Budownictwo
Kopalnictwo

Liczba robotników
których zarobki

ul«iry zmianie
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Odl^i przemytu
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faskich. Te braki dadz si usun przez centralizacj, to te rzd,
podpisujc umow z kompaniami kolejowemu dotyczca zniesienia

kontroli rzdowej, wprowadzi! do niej warunek takiej centralizacji,

mianowicie, rzd zgrupowa istniejce 140 kompanij w 6 grup:

1) poudniowa, 2) zachodnia, 3) poudniowo-zachodni, 4) wschod-
ni, 5) Londyn, 6) Szkocka.

Jednoczenie rzd zobowiza si zapaci kompanjom . 60

milionów w dwóch ratach rocznych po . 30 miljonów kada, ty-

tuem odszkodowania za zniszczenie materjau podczas wojny.

Równolegle zwizek wacicieli kolei porozumia si ze zwiz-
kiem kolejarzy co do warunków pacy i pracy.

Administracj kadej grupy kolejowej sprawuje Zarzd Cen-
tralny, zoony z 21 czonków, z których 6 reprezentuje prac,
a mianowicie 2 urzdników i 4 robotników. Wszystkie sprawy
sporne, dotyczce pac i warunków pracy, odsyane sa do rozpa-

trzenia „Centralnemu Urzdowi Zarobkowemu (Central Wages
Board)", zoonemu w poowie z czonków zarzdu i w poowie
z robotników. Od wyroku tego urzdu przysuguje apelacja do
„Pastwowego Urzdu Zarobkowego" (National Wages Board).

Naley si spodziewa, e reformy te przyczyni sj do pod-
niesienia produktywnoci kolei wieikobrytaskich.

2. „Key Industries A c t". Od r. 1916, t. j. od sawnej
konferencji paryskiej Pastw Sprzymierzonych w sprawie handlu

midzynarodowego po zawarciu pokoju, rzd angielski, w którym
dominuj czynniki unjonistyczne i imperialistyczne, czyni wielkie

wysiki w celu wkroczenia na drog protekcjonizmu. Wysiki te

atoli rozbijay si wci o opór elementów manczesterskich. licz-

niejszych i silniejszych ni si to rzdowi wydawao. Atoli pod
paszczykiem ochrony gazi produkcji, wyrabiajcych artykuy
„podstawowe" dla bezpieczestwa pastwa, oraz dla nor-

malnego biegu reszty przemysu, rzdowi udao si nareszcie prze-

forsowa w r. u. ustaw o „Obronie produkcji artykuów pod-
stawowych" (Saveguarding of Key Industries Act. 1921). Równo-
czenie uchwalona zostaa ustawa przeciwko „dumping" t. j. im-
portowi artykuów z, krajów, które dziki niskiej walucie mog
importowa do W. Brytanji towary po cenach niszych od kosz-
tów produkcji podobnych artykuów, wyrabianych w W. Brytanji.

Towary, podpodajace pod jedna z tych kategoryj, opacaj do-

datkowe co w wysokoci 33%% wartoci podanej przy ich im-
porcie (kontrolowanej przez specjalnych urzdników). Pierwsza
ustawa obowizywa bdzie przez 5 lat. za rozporzdzenia co

o „dumping", wydawane przez ..Board of Trade" (Ministerstwo
Handlu) na mocy drugiej ustawy, bd obowizyway przez 3 (lub

mniej) lat. ..Board of Trade" upowaniony jest do ogoszenia listy

artykuów o charakterze „podstawowym". Otó we wrzeniu
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„Board of Trade" opublikowa taka list, która zawiera 70 stron

bitego druku i która podaje wielka liczb artykuów, którycli W.
Brytanja wcale nie fabrykuje. Mamy tu wic do czynienia z ob-

jawem jawnego protekcjonizmu.

W dniu 29 wrzenia r. u. ,,Board ot Trade" opublikowa roz-

porzdzenie, dotyczce regulaminu komisji, która wedug ustawy
przeciwko „dumping" ma rozpatrywa skargi kupców dotyczce
„dumping" wyrobów angielskich przez importerów zagranicznyci

(lub krajowych). Komitet ten skada raport „Board ot Trade",

a ten wyrokuje, czy dany artyku ma by wcignity na list to-

warów opacajcych 337,% ca dodatkowego, czy te nie.

3. Kredyty wywozowe. Bilans handlowy W. Brytanji

za rok 1919 wykazuje, e 55% wywozu towarów tego kraju zo-

stao importowanych do krajów europejskich. Jednoczenie okazao
si, e wskutek wielu czynników W. Brytanja stracia w wikszym
lub mniejszem stopniu swych dawnych klientów zaoceanowych.
Stao si rzecz oczywist, e utrzymanie klientów europejskie!!,

których warunki monetarne staway si coraz gorsze, jest kwestj
pierwszorzdnej wagi dla normalnego ycia gospodarczego Wiel-

kiej Brytjiji. Odtd kwestja poprawienia bytu ekonomicznego
krajów „zbiedniaych" staa si pobonem yczeniem sfer miarodaj-

nych angielskich, za umoliwienie tym krajom nabycie wszel-

kiego rodzaju „demobilu" i tandety, nagromadzonej przez speku-

lantów podczas rosncych cen, a póniej nie dajcych si zby
wobec cen spadajcych, stao si nieomal koniecznoci uzdrowieniu

stosunków gospodarczych, to te w tych warunkach wziy po-

cztek róne projekty kredytowania eksportu do owych krajów

„zbiedniaych". Projektów tych namnoyo si duo. Najbardziej

znany jest schemat „Ter Meulen", uchwalony przez konferencj

brukselska i przyjty przez Izb Handlow Midzynarodow, ale

dzi, mimo najlepszych chci jego promotorów, bdcy w stadjum

likwidacji. Wielka Brytanja miaa swój wasny schemat kredytu

wywozowego, okrelony ustaw wrzeniow r. 1920, t. j. w chwili,

kiedy panujcy od kilku miesicy kryzys handlowy dawa si ju
dobrze we znaki. Atoli owoce tego projektu byy znikome w cigu
roku, wskutek znacznych braków w projekcie. Tymczasem próby

z projektem „Ter Meulen" si nie powiody. Wtedy rzd pod prz\-

musem bezrobocia zdecydowa si do radykalnej zmiany projektu,

tak radykalnej, e tranzakcje, zawierane na mocy tego nowego
schematu, maj dla rzdu znaczenie spekulacji, do tego stopnia s
one hazardowne. Ten poprawiony schemat zosta! uchwalony

w padzierniku r. z. po synnej mowie Lloyd (ieorkre"a w dniu 19

padziernika.

Schemat ten przewiduje obecnie dwie formy kredytu wy-
wozowego:
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a) kredyt eksportowy, oprowadzony ustawa wrzeniowa r.

1920 i uzupeniony ustawa z r. 1921 (Credits and Insurance Acts),

oraz

b) kredyt handlowy, t. z w. „Trade Pacilities Act". 1921.

(1) Co si tyczy kredytu wywozowego, to ogólny schemat

tej ustawy jest powszechnie znany. Suma, jaka rzd ma do roz-

porzdzenia w celu uatwienia wywozu, a która zostaa uchwa-
lona przez Izb Gmin, wynosi . 26.000.000. Pocztkowo, t. j. od
wrzenia 1920 r. do lipca r. b., rzd udziela tylko awansów
eksporterom, pónej wprowadzi gwarancj weksli, wystawio-
nych za towar eksportowany. Gwarancja ta z czasem wzrosa
do 85% wartoci towaru. Pocztkowo atoli importer musia da-

wa ze swej strony cakowite pokrycie w formie gwarancji, pó-
niej za rzd angielski zgodzi si na czciowe pokrycie im-

portera (a nawet na eksport bez pokrycia), o ile eksporter godzi
si na ponoszenie ewentualnych strat w wysokoci poowy gwa-
rantowanej sumy, t. j. 42/2%. Tak, e gwarancja rzdowa w tym
wypadku nie przekraczaa 42 ]A%. Warunki te, tak ju udoskona-
lone, okazay si zbyt cikemi i dla importera, który w rzad-

kich tylko wypadkach móg s wykaza odpowiedniem po-

kryciem, i dla eksportera, który w obecnych warunkach walu-
towych niechtnie cliciat ponosi ryzyko 57K>% wartoci towaru.

Rzd obecnie rozszerzy! ramy ustawy, dotyczcej kredytów
wywozowych, oraz udoskonali nieco sam mechanizm tego sche-

matu. 1 tak kredyt moe by udzielony teraz wszystkim krajom,

a nietylko tym, które figuruj na licie.

Nastpnie, termin likwidacji rachunków zosta przeduony do

wrzenia 1927 r. Kiedy dawniej kada poszczególna tranzakcja

musiaa uzyska sankcj „Export Credits Departament", obecnie

kady eksporter otrzymuje, przy udziale banku, od „Export Cre-
dits Departament" pewien globalny kredyt wedug kadego po-

szczególnego kraju, a eksporter ju udziela kredytu dowolnie, do
wysokoci przyznanej mu sumy. s

Gwarancja rzdowa wynosi 100% wartoci towaru, ale ryzyko
rzdowe w razie braku pokrycia ze strony impor-
tera wynosi tylko 42/4%, t. j. rzd ma rekurs przeciwko ekspor-
terowi na 57 J

//o- Termin kredytu jest roczny. Rzd pobiera ko-

misj, która suy bdzie na pokrycie ewentualnych strat.

(2) Kredyt Handlowy (Trade Facilities Act). Wedug
nowego prawa, skarb jest upowaniony gwarantowa, na warun-
kach przez si ustalonych, poyczki udzielane w kraju lub za-
granic, a które zmierzaj do podniesienia pracy w Królestwie
Zjednoczonym. Owarancja rzdowa obejmuje kapita oraz procent
od niego, lub tylko jedno z nich. Suma maksymalna udzielonej
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gwarancji nie moe przekroczy . 25.000.000. Gwarancja udzie-

lona by moe li tylko w cigu 12 miesicy od wejcia w ycie
ustawy.

Aby otrzyma kredyt, kady ubiegajcy si musi zadowolnie Ko-
mitet pod dwoma wzgldami: —

i. e schemat dany nie moe by sfinansowany bez pomocy pa-
stwowej.

2. e zmierza on do zmniejszenia bezrobocia w Królestwie Zje-

dnoczonym.
Pierwszestwo danie bdzie tym podaniom:
a) które gwarantuj natychmiastowy eksport;

b.) na podstawie których papiery wartociowe mog by wypu-
szczone;

c.) które s najmniej ryzykowne;
d) wykonanie których bdzie prdkie;
e) podaniom z Imperium Brytyjskiego, których ceny wytrzymaj

konkurencj zagraniczn.

„Export Credits Department" ogosi w „The Boanl ot Tracie

Journal" No. 1304, regulamin dotyczcy udzielemia gwarancji rzdowej
na mocy ,,T rade Facilities A c t. 1921". Regulamin ten zawiera

w dodatku ciekawe przykady ilustrujce funkcjonowanie caego schematu

eksportowego.

Regulamin ten sprowadza si do tego;

1. Gwarancja rzdowa jest udzielona w formie zabezpieczenia*

weksli, wystawionych przez importera cudzoziemskiego za towar

wystany.
2. Towarem tym nie moe by amunicja.

3. Zapasy istniejce towarów równie s wykluczone.

4. Rosja wogóle, a Indje i Ceylon i Straits Scttlements, chwilowo

nie s objte regulaminem.

5. Podania o kredyt wypenione na specjalnych formularzach skie-

rowane by musz do „Export Credits Department", 73, Basirrg-

hall Street, London, K. C. 2.

6. Podania skada bankier eksportera, doczajc do wadn re-

komendacj.
7. Departament ustanawia komisj albo dla kadej tran/akcji z Oso-

bna, lub te dla pewnego kraju w caoci.

Schemat obejmuje dwa rodzaje tranzakcji:

1. Kredyt ogólny: dotyczy kredytu, jaki eksporter moe otrzyma
dla kadego kraju z osobna. Kredyt ten obliczony jest na miesicy

z prawem prolongaty do 12 miesicy.
2. Rzd gwarantuje 100% sumy wekslowej.

3. Gwarancja importera nie jest konieczn.

4. W razie .-.trat rzd ma rekurs na 57'/i% strat.

Kredyt specjalny.
1. Gwarancja rzdowa dochodzi:

a. 100% sumy wekslowej jeeli kredyt jest roczny.

b. 85% sumy wekslowej jeeli kredyt jest duszy.

Departament decyduje w kadym poszczególnym wypadku o wy-

sokoci gwarancji.

2. Akceptacja weksli nie jest konieczn dla otrzymania kredytu ale,

dc importer nie daje gwarancji, do wek>li jego doczony by
musi li- 1 jego bankiera orzekajcy, e weksle, bd akceptowane.
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b. o ile importer skada gwarancj, to list bankiera, prócz powy-
szego, zawiera musi jeszcze obietnic e gwarancja ta bdzie
zdeponowan natychmiast przy wrczeniu dokumentów wywo-
zowych.

Reku r s

:

Rzd ma prawo pierwszestwa do wszystkich sum wpywajcych
za weksle importera.

I. O ile gwarancja rzdowa nic przekracza 85%.
a. importer dal dostateczn gwarancj, rzd nic ma adl

rekursu przeciwko eksporterowi.

b. O ile za 'gwarancja importera bya niedostateczn, rzd
prawo do poowy rónicy otrzymanej z sumy gwarantowane;
przez rzd i sumy otrzymanej z dodania sumy zapacone;
przez importera i sumy gwarantowanej przez importera ( lub

tego, ro ona zrealizuje).

c. O ile importer nic daje adnej gwarancji, rzd ma rckur

wysokoci polowy rónicy otrzymanej z sumy gwarantowanej
przez rzd i sumy zapaconej przez importera.

O ile gwarancja rzdowa dochodzi 100%, rzd ma rekurs w wyso-
koci 57V»% strat w wypadkach I. b. i I. c.

Termin kredytu jest okrelony kadorazowo. Gwarancja impor-
tera moe by zoona;

1. W bonach Ter Meulen.
2. W papierach rzdowych, bankowej gwarancji, etc.

3. W* znakach pieninych.
4. Gwarancji banku angielskiego.

5. Innych zobowizaniach, przyjtych przez Departament,
Rzd angielski gotów jest ponosi równie 70% ryzyka banków

eksportujcych towary w ramach ..Trade Facilities Act."

Jak dotychczas wynik wysików, skierowanych w tym kie-

runku przez Anglie, jest znikomy. Wedug raportu E. Gedde
stan awansów, gwarancyj i kredytów zgoszonych a do M gru-

dnia 1921 r., przedstawia sic w sposób nastpujcy:
Uchwalono Podjto Uwagi

Awansów 3.066.730 1.412.210 spacono 45-935
Gwarancji 1.076.884 258.537 spacono 3-990

Kredytów 1 .016.000 7-929

Prócz tego rzd udzieli bankom gwarancyj eksportowych na

. 8.400.

Finanse publiczne. W kwietniu r. ubiegego kanclerz

wniós do Izby Gmin preliminarz budetowy, który przewidvw.11

. 1.216.650.000 dochodu i . 1.039.728.000 wydatków, czyli e
budet ten zamyka si przewyk dochodu nad wydatkami, wy-
noszc . 177 miljonów. W listopadzie kanclerz wniós do Izby

Omi uzupenienie budetowe, wedug którego caa nadwyka zre-

dukowana zostaa niemal do zera, a to wskutek tego, e z jednej

strony wpywy z „Excess Profits Duty" zmniejszyy si o . 89

*') Committee on National Espenditure. Second interim Report,
&tr. 18.
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milionów, z drugiej za strony wydatki wzrosy- o . 106 milionów
i przewidziane oszczdnoci budetowe zmniejszyy si o . 20 mi-

lionów, tak e w kocu roku dochody budetowe przedstawiay
sum . 1.136.650.000, za wydatki . 1.146.123.000, dajc w ten

sposób nadwyk wydatków, wynoszc okoo . 10 milionów.

Jeeli zwaymy, e budet 1920/1 roku zamyka si przewyk
dochodów nad wydatkami, pozwalajc umorzy dug narodowy
na sum . 254 milionów (w tern . 117 milionów dugu zagra-

nicznego), musimy uzna sytuaci obecn budetu angielskiego za
mniej korzystn dla pastwa.*)

Dug narodowy. W dniu 31 marca 1921 r. dug na-

rodowy wynosi . 7.574.000.000, t. j. o . 254 miliony mniej ni
w r. 1920. W roku ubiegym dug narodowy powikszony zo-

sta o . 102 miljony, wskutek konwersji . 164.000.000 pa-

pierów pastwowych na . 266.000.000 dugu narodowego (Con-
vcrsion Loan). 31-go marca r. 1922 cakowity dug narodowy
wynosi . 7.654.500.000, w tein . 1.029.515.500 dugu lotnego.

Dug zagraniczny zmniejszy si o . 71 milionów i dug lotny

o . 246 miliony dziki wpywom, osignitym z 5.'-'% bonów skar-

bowych.
Stan dugów zewntrznych, zacignitych przez

Wielk Brytani w koloniach i krajach zagranicznych, oraz dugi
zacignite przez kolonje i kraje zagraniczne w W. Hrytanji po-

daje nastpujca tabela, tak, jak one si przedstawiay w dniu

31 marca r. 1921 wedug ostatnich urzdowych danych:

1. Strona b i e r n a. Dugi zacignite przez W. Brytani
w krajach zagranicznych i kolonjach:
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Australia oo.ooo.o«o

NowaZclandja jo.6oo.ooo

Kanada 13.800.000

Poudniowa Afryka 7.500.000

Inne Kolonje 3.100.000

Ogóem Domtnja 144.000.000

Rasja 561.400.000

Francja 557.000.000

Wochy 476.800.000

Helcia ( a | Dug wojenny O4.40b.oioo

Belgja (b) Dug odbudowy 9.000.000

Serhja 2 j. 100.000

Portugalia, Rumunja, Grecja
i inne kraje sprzymierzone 66.200.000

1 'ni noc okazana rónym
krajom 16.700.000

< >góein kraje zagraniczne 1 .803.600.00cj

( ogóem*) [.047.600.000

R y n e k pi e n i n y w roku ubiegym charakteryzowaa
tanio pienidza. I tak kiedy w r. 1920 rednia stopa dyskontowa
wynosia dla kredytu dugoterminowego (3-miesi"czne weksle)

. 6. 7. 11 od stu, za krótkoterminowego . 5. 3. 7 od stu, w roku

ubiegym stopa ta wynosia . 5. 4. 3, wzgldnie . 4. 12. 8 od

stu. Cyfry te jednoczenie wykazuj, e kiedy w-r. 1920 rónica
midzy dugoterminowym a krótkoterminowym kredytem docho-

dzia do . 1. 4. 4 od stu, rónica ta pod wpywem zmniejszenia

si popytu na pienidze, zostaa zredukowana do . 0. 11. 7 od stu.

Zmniejszenie- si popytu na pienidze wywoane zostao de-

presja handlowa- Nastpstwem tego byo zmniejszenie iloci pie-

nidzy obiegowych: znaków skarbowych z . 367.6 milion. (29 12

1920) do . 325.6 milion. (28/12 1921). banknotów z . 132.8 miljou.

do . 126.5 miljou.

W miar tego, jak pienidz stawa si coraz taszy, stao si
rzecz oczywist, e utrzymanie stopy bankowej 7-procentowej nie

da si nicem usprawiedliwi. Jednake Bank Angielski dugo nie

okazywa chci zredukow ani tej tak wysokiej stopy dyskontowej,

czemu sprzyjay pomylne warunki skarbowe, wywoane wik-
szemi wpywami podatkowemi, jakie zwykle maja miejsce w pierw-

szym kwartale kadego roku. Póniej atoli skarb uzna, e utrzy-

manie tak wysokiej stopy dyskontowej jest zbyt kosztowne dla

pastwa, skarb bowiem sprzedawa bilety skarbowe o pó proc.

niej od stopy bankowej, i obniy sam dyskonto biletów skar-

bowych do 6% (11/3). W dniu 21 kwietnia r. b. rzd angielski po-

rzuci ten zbyt kosztowny system kredytowy i przeszed do wol-
nego handlu, ofiarowujc co tydzie pewn ilo biletów skarbo-

--) W cigu [921/2 r. suma ta wzrosa do 2.0 17.461.000.
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wych po najwyszej cenie, dajcej si osign. Zaraz pierwszego
tygodnia dyskonto biletów skarbowych spado do . 5. 19. 3 od
sta, a w grudniu do . 3. 5. 3 od sta. W dniu 28 kwietnia Bank
Angielski obniy! dyskonto do 6 }A%, 23 czerwca do 6%, 21 lipca

do 5K%, a 3 listopada do 5%. (Dnia 13-go kwietnia r. b. do 4%).

Nie baczc jednak na potanienie pienidza w Anglii, i pomimo
panujcego kryzysu ekonomicznego, sytuacja finansowa poprawia
Si w cigu roku ubiegego. I tak cena zota spada z 116 sz. (31 12

1920) do 97 sz. 10 p. (28/12 1922) cena srebra te spada z 40
r

A p.

do 35
1

/. p. Jednoczenie suma biletów skarbowych zostaa zredu-

kowana z . 1.102 miljona do . 1.008 miljonów, a awanse „Ways
i Means" *) z . 306 do . 186 miljonów. Rezerwa zota pozostaa
bez zmiany, tak w Banku Angielskim (. 128.4 miljonów). jak

i w Departamencie emisyjnym skarbu (. 28/4 miljona).

Depozyty wielkich banków pocztkowo zmniejszyy si
z . 1.804.6 milionów do . 1.715 miljonów (w marcu), potem atoli

stale wzrastay, za wyjtkiem lipca, i wynosiy w kocu roku

. 1.818.6 miljonów. Jednoczenie poyczki i awanse wzrosy
z . 845.1 miljona do . 862.6 (w marcu), a potem zmniejszyy si
do . 750.8 miljonów, w kocu roku.

(i i c d a pienina. Gieda w Anglji jest najczulszym

barometrem wszelkich zmian natury polityczno-ekonomicznej, za-

chodzcych na caym wiecie. A poniewa rok ubiegy by bo-

gaty w wypadki polityczne i gospodarcze, wic i gieda znaj-

dowaa si w stanie cigej oscylacji, e wspomn tu kwestie:

irlandzka, indyjska, egipska, konferencje w Waszyngtonie, umow
handlowa z Bolszewj (w marcu), konferencj w Cannes, oraz

projekt konferencji w Genui, wreszcie kwestj odszkodowa, gro-c w kwietniu okupacj doliny Ruhry, wahanie walut zagranicz-

nych na zewntrz kraju, i zniesienie „Excess Profits Duty
konwersje czci dugu wojennego, zmienne koniunktury handlowe
tegoroczne, bezrobocie na wewntrz kraju.

Co sic tyczy papierów- pastwowych, to kurs ich podniós si
niesychanie w cigu roku ubiegego, jak to wskazuje nastpujca
tabela:

Cena papierów pastwowych
M
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W kwietniu rzd wypuci poyczk w celu konwersji czci
dugu zagranicznego, w lipcu za wypuci by% bony skarbowe,

które day . 175 milionów i w dalszym cigu umoliwiy kon-

wersj dugu zagranicznego i lotnego. Kolonje poyczyy . 73

nulj. 650 tys., kraje zagraniczne . 5.905.000, rady miejskie — . 20

mtljonów, Kurs papierów pastwowych zagranicznych waha sic

w zalenoci od danej sytuacji politycznej, — rosyjskich podniós
sic. Kurs akcyj bankowych i towarzystw asekuracyjnych popra-

wi si, równie kolejowych, kurs akcyj przemysowych natomiast

spad w niektórych wypadkach do znacznie. Akcje naftowe
spady w cenie w pierwszej poowie roku, potem atoli, dziki pod-

niesieniu si ceny ropy pensylwaskiej, kurs ich znowu si po-

prawi.

R o 1 n i c t w o. Obszar ziemi uprawnej w Anglji i Walii

zmniejszy si w roku 1921 o 402.000 akrów, t. j. 3.3% w stosunku

do r. 1920, a mianowicie obszar ten wynosi) w r. 1921 — 12.020.000

akrów, za w roku 1920 tylko 11.618.000 akrów. Natomiast obszar

pastwisk i ak zwikszy si o 34.000 akrów, t. j. o 0.2% w sto-

sunku do r. 1920, a mianowicie obszar ten wynosi w r. 1920 —
14.487.000 akrów, za w r. 1920 — 14.521.000 akrów.

Ponisza tabela podaje obszar obsiany rónemi zboami
w roku 1920 i r. 1921 w A n g 1 j i i W a 1 j i:
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narzom jednorazowo . 1.500.000. W chwili zniesienia kontroli

Królewska Komisja Dostawy Pszenicy (Royal Commission Wheat
Supply) posiadaa kontrol nad 7.000.000 wiartkami pszenicy

w kraju. Zapasy te atoli stopniowo zostay zlikwidowane bez a-
dnej trudnoci.

Przywóz pszenicy do Królestwa Zjednoczonego w cigu 1921

r. wynosi 18.655.000 wiartek 480 funtowych, za w 1920 r. —
25.500.000 wiartek (24.700.000 wiartek w 1913 r.). Przywóz maki
w 1921 r. wyniós 6.300.000 worków po 280 funtów za 1920 r. —
4.800.000 worków, (4.800.000 worków w 1913 r.).

Zamieniwszy mk na jej równowanik w pszenicy i do-
dawszy obydwie pozycje razem, otrzymamy przywóz pszenicy

w wiartkach 480 funtowych:

w 1021 r. 23.850.000

w 1920 r. 29.500.000

w I913 r. 28.700.000

Zmniejszenie przywozu pszenicy w r. 1921 nie naley przy-

pisa zmniejszeniu si spoycia (co byoby dopuszczalne ze wzgl-
du na zy stan gospodarczy kraju i bezrobocie), gdy fakty dowo-
dz, e spoycie byo normalne, ale temu, e w chwili zniesienia

kontroli handlu zboem, w portach znajdoway si wielkie zapasy
pszenicy i mki, nastpnie te i temu e dziki suchej pogodzie let-

niej w r. 1921 urodzaj okaza si doskonay, tak pod wzgldem
iloci, jak jakoci zbó. Urodzaj pszenicy wynosi w roku zeszym
w Wielkiej Brytanji 9.044.000 wiartek, gdy w r. 1920 da tylko

6.929.000 wiartek.*)

rednia cena pszenicy cudzoziemskiej w Liverpoolu wynosia
w r. 1921 — 64 sz. za 480 funtów, obecnie za — 50 sz.

Cena mki pszennej w pocztku. 1921 wynosia rednio od

76 sz. do 80 sz. — za 280 funtów, obecnie za wynosi od 45 sz. do

42 sz. — za 280 funtów.

Wedug oblicze tymczasowych kraje eksportujce zboa
maj 83.000.000 wiartek do wywozu (Stany Zjednoczone 50 mil-

ionów, Argentyna 30 miljonów i 3 miljony pozostae kraje). red-
nia przywozu do Europy wynosi 66 miljonów wiartek, a na obec-

ny rok obliczono przywóz do Europy na 60—65 miljonów wiartek,

bez Rosji, która ma otrzyma 3—5 miljonówr
, kraje nieeuropejskie

— 10 miljonów, razem od 73 do 80 miljonów wiartek.

Wgiel. Produkcja wgla w roku ubiegym wynosia
164.354.200 tonn (229.532.000 tonn w r. 1920 i 287.430.000 tonu w r.

*) „wiartka" równa sic; 8 buszlom,
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1913). Zmniejszenie produkcji wgla w 1921 r., uwidocznione w na-

stpujcej tabelce, wywoane zostao gównie strejkicm górników,.

który trwa trzy miesice, (kwiecie—czerwiec).

Produkcja wgla w t o n n ach:

w I kwartale 1921 r. 54.296.300

w II ., 179.100

w III „ 52.438.600

w IV „ 57.440.200

l tgóem 164.354.200

Eksport wgla w r. 1921 w y nosi (w t o n n a c li):

Wgla
Koksu i brykiet

Wgla okrtowego

24.661 .000 (24.932.000 w r. 1920)

1.586.000 ( 3.931.000 w r. 1920)

t 1.060.000 (13.923.000 w r. 1020)

Cena wgla miaa sta tendencj znikow. I tak cena
wgla eksportowego we wrzeniu 1920 wynosio 89 sz. 9 p. za

tonn, w styczniu 1921 — 65 sz. 4 p., w marcu — 43 sz. 6 p.

w lipcu (po strejku) — 38 sz. 2p., w grudniu — 27 sz. W mniej-

szym stopniu zmniejszya si cena wgla w kraju i tak kiedy

cena wgla w kopalni wynosia w marcu od 32 do 38 sz. za

tonn, w kocu roku spada od 19—25 sz.

Nafta. Przywóz nafty i produktów naftowych w roku ubie-

gym do Królestwa Zjednoczonego przedstawia nastpujca tabela:
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Sól: W roku ubiegym Wielka Brytanja soli

waa wcale. Wywóz soli w r. 1921 wynosi 239.808

1920 — 378.561) wartoci . 886.278 (w r. 1920 — .
Wywóz ten skierowany by do:

1920
tonu
19-334

17.048

Belgji

Stanów Zjodn.
Nigerji 54. 121

Indji 104.150

Australji 3-405

Nowej Zelandji 13-299

Kanady 33-556
Innych krajów 133.642

Ogoleni 378.561

1921
tonn
8.485

6.769

38.042

65.104
578o

IO.647

22.137

82.844

239.808

[920
I.

53-455
65-I35

311.926

3II-7U
H-345
66.474
107.262

5/I.870

.499-187

641

nie irnporto-

tonn (w roku

1.499.187).

1921
1.

16.875

33-645
213.090

195703
1 5-539

50.060

68.288

203.07--'

886.278

Drzewo. Przywóz drzewa do Królestwa Zjednoczonego:
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Cukier. Przywóz cukru wynosi:
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T a w a rti Suro w e g w tysic a o li j a r d ó w k w a d r a t o w.1
).

1921 r. 1920 r. 1921 r. 1920 r.

Stycze
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1 1 o w e n y s p r z e d a n e j p r z e z B. A. W. R. A. ) w r. 1921,

oraz zapasy weny w posiadaniu tej assocjacji
w d n i u 31 g i" u d n i a r. 1921.

Australijskiej Sprzedano Zapasy

Merynosowej bel bet

* Czesankowej 359-95* 308.449

Sukienniczej 75-373 67.370

Karbikowatej 48.707 44-230

Ogóem merynosowej 484031 420.149

„Crossbred"

Czesankowej
Dobrej, No. No. 50/58/60 95-244 338-953

redniej No. No. 44 '46 23.015 121.996

Poledniej No. 40 i poniej 1 3.800 47-43 2

Sukienniczej

Dobrej No. No. 50/58/60 9.485 48.508

redniej No. No. 44/46 1.606 41-343

Poledniej No. 40 i poniej 1.567 I3»9I7

Karbikowatej

Dobrej No. No. 50/58/60 . 20.034 63.902

redniej No. No. 44/46 8.764 58.386

Poledniej No. 40 i poniej 2.678 21.189

Ogóem „Crossbred" 176.100 755-626

Ogóem Australijskiej 660.230 1 -175-775

N o w o - Z e 1 a n d z k i e j

Merynosowej: 440 2.732

„Crossbred' 1 czesankowej
Dobrej No. 56's8 6.572 17,189

redniej No. No. 46/4850 34:826 149297
Poledniej No. 44 i poni 34-207 210.874

,;Slipes" 30171 126.097

Pranej :-,-.(>< >s 127.864

Ogóem Nowo-Zelandzkie.i. 138.800 634.053

Z W y s p F alklandzkich
„Crossbred". redniej 2.329

Ogóem 801.449 1.809.828

Poudniowo Afrykaskiej 80.550

Ogóem 801.440 I.890.378

W nastpujcych danych zestawione zostay ilo i warto
przywozu do Anglji szeregu waniejszych artykuów, w którym
mogaby wzi udzia w wikszych rozmiarach Polska. W la-

tach 1913 wzgldnie 1920 i 1921 wynosi przywóz:

*) British Australien Woli Realization \ssociatioo.
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Ilo Warto
w tysicach

Masa (centn.)
1920 r. — 1.702.203 24.518

1921 r. — 3.523.998 42.528

Sera (centn.)
1920 r. — 2 750.260 20.633

1921 r. _ 2.811.774 17.400

Kartofli (centn.)
1920 r. — 5.210 095 5.174

1921 r. — 3.060.276 3.084

Cementu (tonn)
1920 r. — 38.438 219
1921 r. — 105.711 518

Szkl a) taflowego (centn.)
1913 r. — 1.681.726 1.244

1920 r. — 731.965 2.280

1921 r. — 588.1 2S 1 354

b) butelkowego (centn.)
1920 r, — 2.135.842 2.500
1921 r. — 1.043.946 1.287

Cynku (surowego tonn)
1920 r. — 109.368 5.300
1922 r. — 72.486 1.931

Zapaek (tysicy)
1920 r. — 30.230.150 875
1921 r. — 25.651770 762

Terpentyny (centn.)
1920 r~. — 451.176 3 219
1921 r. — 308.486 1 061

Zabawek (prócz gumowych i skórzanych)

1920 r. 2.5b8
1921 r. 1.822

M e b l i

1920 r. 925
1921 r. 440

Cebuli (buszli)
1920 r. — ' 7.980.144 3.303
1921 r. — 8.911.742 2,952

Iloi Wariod
w tysicach

Nasion (koniczyny i trawy centnarów)

1920 r. — 283.920 2.015

1921 r. — 251.617 1.278

Drobiu (zabitego centnarów)
1920 r. — 94.446 871

1921 r. — 85 534 578

Piór i puchu (funtów)
1913 r. — 1.275.413 1.069
1'»20 r. — 31 890 48
1921 r. — 9.748 18

Soli Potasowych
a) Azotanu (centn.)

:^>20 r. — 184.973 452
1921 r. — 115.402 176

b) pozostaych gatunków
1020 r. — 1.677

1921 r. — 642

Koszyków
1920 r. — 557
1921 r. — 385

Szczotek i miote (tuzinów)

1020 r. — 1.860 038 9>0
1921 r. — 1.497.886 486

Drzwi, ram okiennych, etc,

1920 r. — 294
1921 r. — 404

Innych wyrobów drzewnych
1920 r. — 7.410

1921 r. — 4.076

Spirytusu i wódek (galionów)

1920 r. — 6.876 294 4.920

V»21 r. — 5.375.541 2.499

Porcelany (centn.)
1920 r. — 23.820 304
192! r. — 12.133 119

Mczka Dekstryna i Faryna kartoflana (centn.)

1920 r. — 619.360 1.212

1921 r. — ^46.930 528

Dr. S. Janicki (Londyn).



VI. Miscellanea.

1. VII Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich.

(Sprawozdanie Sekretariatu Zjazdu.)

1. Otwarcie Zjazdu.
Trzydniowe obrady VII go Zjazdu Prawników i Ekonomistów

rozpoczto uroczystem posiedzeniem w Auli Uniwersytetu Pozna-
skiego przy udziale okoo czterystu osób.

Obrady zagai rektor Uniwersytetu poznaskiego prof. Dr.

Ii. wicicki, witajc w polskiem i francuskiem przemówieniu
uczestników VII Zjazdu i goci francuskich w murach Uniwersytetu
Poznaskiego. Z kolei wita VII Zjazd i delegatów francuskich pre-

zydent miasta Poznania, mecenas Cyryl Ratajski, proponujc po
zakoczeniu przemówienia powitalnego, imieniem komitetu orga-
nizacyjnego VII Zjazdu wybór prezydjiwn w nastpujcym skadzie:
na marszaka Zjazdu prof. Dr. E. Tilla ze Lwowa, na wicemarsza-
ków: prof. Dr. Koschembahr-yskowskiego z Warszawy, Dr. T.

Szuklrzyskiego z Bolechowa; do Prezydium Zjazdu: wice-miui-

stra Rymowicza, prezesa Sdu Najwyszego Nowodworskiego, s-
dziego Sdu Najw. i reprezentanta Tow. Prawniczego w Warsza-
wie Dr. Bujaka, dziekana Kumanieckiego z Krakowa, prof. Stras-

burgera z Warszawy, prof. Zawadzkiego z Wilna, dziekana prof

Waciszakowskiego z Lublina, prof. dziekana Beudant ze Strass-

burga, St. Dziewulskiego, reprezentanta Tow. Ekonomistów i Sta-

tystyków w Warszawy, Ii. Konica, redaktora „Gaz. Sdowej", pre-

zesa Sdu Okresowego w Kaliszu, p. Mynarskiego; na sekretarzy

Zjazdu: Dr. St. Rosiskiego, Dr. St. Zaleskiego i prof. Dr. Sul-

kowskiego. Zebrani powysz propozycj przyjli przez aklamacj.

W dalszym cigu wygosili przemówienia powitalne imieniem

Rzdu polskiego p. wico-minister Rymowicz, imieniem Association

Erance-Pologne Menabrea, imieniem sdownictwa polskiego Er.

Nowodworski, imieniem Komisji Kodyfikacyjnej Rzplt. Polskiej mec.

Cichowicz, imieniem Wydziaów prawa Uniwersytetów francuskich

„Socicte de Legislation Comparec" i „Societ d'Etudes Legisla-

tivcs" prof. Beudant ze Strassburga, imieniem Uniwersytetu Jagiel-

loskiego prof. Kumaniecki, imieniem Uniwersytetu Wileskiego
prof. Zawadzki, imieniem Uniwersytetu Warszawskiego prof. Dr.
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Koschembahr - yskowski, imieniem Uniwersytetu Poznaskiego
prof. Dr. Lisowski, itaiieniem Uniwersytetu Lubelskiego prof. Wa-
ciszakowski, imieniem Wolnej Wszechnicy w Warszawie Dr. Rap-
paport, imieniem Zrzeszenia Sdziów i Prokuratorów Dr. Mogil-

nicki, imieniem Wolnej i Niepodlegej Adwokatury i Palestry oraz

Redakcji „Gazety Sdowej" mcc. Konic, imieniem Zwizku Adwo-
katów we Lwowie i Towarzystwa prawniczego we Lwowie oraz

Redakcji „Przegldu prawa i administracji" profesor Dr. Till.

imieniem Towarzystwa Prawniczego w Warszawie Dr. Bujak,

imieniem Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Poznaniu
oraz Redakcji „Ruchu Praw niczego i Ekonomicznego' prof. Dr. Pe-
retiatkowicz, imieniem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego
w Poznaniu Dr. T. Szudrzyski, imieniebi Towarzystwa Statysty-

ków i Ekonomistów w Warszawie oraz redakcji „Ekonomisty" mec.

Dziewulski, imieniem politechniki Lwowskiej prof. Caro.

Przemówienia powitalne wypeniy posiedzenie przedpoud-
niowe w sobot dn. 3-go czerwca. Popoudnie tego dnia oraz nie-

dziela 4-go czerwca przedpoudniem przeznaczone zostay na prac
w sekcjach 1) administracyjnej, 2) karnej, 3) cywilnej. 4) ekono-

micznej.

2. Sekcja a d m i n i s t r a c y j n a.

Po zagajeniu obrad sekcji przez prof. Peretiatkow icza prze-

wodniczcym sekcji wybrano starost krajowego Wyczyskie^o,
nastpcami za dziekana Kumanieckiego z Krakowa i J. Zdanow-
skiego, dyrektora banku komunalnego, sekretarzem p. Huberta

z Poznania.

Obrady rozpocz referat prof. Lamberta z Lyonu, który

mówi o koniecznoci porównawczych studjów prawnych i wspó-
pracy w tej dziedzinie prawników francuskich i polskich. Po wy-
goszonym z wielk swad odczycie zabiera gos w dyskusji p.

Korwin-Milewski.

Nastpnie wygosi referat dziekan Ku ma niecki z Kra-

kowa na temat „Centralizm i decentralizacja". Referent przedsta-

wi zasady, na jakich winien si oprze ustrój wadz administra-

cyjnych i samorzdowych w Polsce oraz trudnoci zorganizowa-
nia samorzdu wyznaniowego oraz samorzdu mniejszoci naro-

dowociowych, z powodu niejasnoci przepisów konstytucyjnych.

Referent uwaa za konieczne:

1) aby opracowano niezwocznie projekty ustaw o ustroju

pastwowych wadz administracyjnych, o samorzdzie gminnym,
powiatowym i wojewódzkim, tudzie o sdownictwie administra-

cyjnem, a to w taki sposób, by stanowiy one dla siebie jednolit

cao;
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2) aby w tych projektach i w uchwalonych na ich podstawie
ustawach zapewniono stworzenie rzdu jednolitego, sprystego
i sprawiedliwego; da si to osign na zasadzie wspópracy, wza-
jemnej kontroli i równowagi pastwowych wadz administracyj-
nych i organów samorzdowych pod kontrol sdów administra-
cyjnych, a to w taki sposób, by stanowcza przewaga jednych
czynników nad drugimi bya wykluczona, a kontrola dziaaa za-
pobiegawczo, nie hamujc biecej administracji publicznej i nie

osabiajc autorytetu jej piastunów, lecz utrzymujc ich w gra-
nicach praworzdnoci;

3) aby jednostkom powszechnego samorzdu terytorialnego

zapewniono samodzielno gospodarcz i finansow, potrzebn do
spenienia spoczywajcych na nich zada;

4) aby samorzd mniejszoci narodowociowych wprowadzo-
no dla takich mniejszoci, które reprezentuj w danym okrgu od-
powiedni si ludnociow i gospodarcz i z tern zastrzeeniem,
e wskazanem jest ograniczenie tworzenia takich zwizków tylko
do obrbu województw samorzdowych; ustrój takich zwizków
samorzdowych nie powinien rozlunia spoistoci tej jednostki

samorzdu powszechnego, w obrbie której powstanie, ani te osa-
bia jej zdolnoci do spenienia spoczywajcych na niej zada;

5) aby ze wzgldu na to, e konstytucja wysza poza ramy
powszechnego samorzdu terytorialnego, wprowadzajc postano-

wienia o samorzdzie religijnym i gospodarczym, utrzymano ist-

niejce dotd na ziemiach Pastwa Polskiego samorzdowe zwiz-
ki zawodów wolnych o charakterze obowizkowym, organizujc
je na jednolitych podstawach i rozszerzajc je na cae pastwo, a to

ze wzgldu na to, e naley w nich widzie jednostki samorzdu
zawodowego, który nie mieci si w zakresie przepisów konstytucji

marcowej, ustalajcych zasady urzdzenia samorzdu.

W dyskusji zabierali gos: Dr. Strzeszewski. prof. Wasiu-
tyski. prof. Kozowski. Fr. Nowodworski i starosta Wyczyski.

Zagadnienie „Samorzdu gminnego" referowa prof. Wasin-
t y s k i z Poznania.

Istnieje tendencja do jednorodnoci w rozwoju form politycz-

nych w pastwie. Wspóczesny ustrój parlamentarny, oparty na

zwierzchnictwie narodu, ma swój odpowiednik w ustroju samorz-
du. Nie moe obecnie by antagonizmu midzy spoeczestwem
i pastwem. Ten antagonizm /.rodzi by teorj prawa naturalnego

Jo samorzdu, z niej wypywao denie do pozapastwowej, was-
iej, przyrodzonej dziaalnoci nadzoru pastwowego. Jeszcze te-

raz sycha odgosy tej teorji, m. i. w podnoszeniu wsi jako przy-

rodzonej, a wic podstawowej jednostki samorzdu. W rzeczy w i-

stoci ycie, zarównow Polsce, jak na Zachodzie, wykazao niezdol-
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noe maych wiosek do speniania zada samorzdu. Referent wy-
powiada si kategorycznie za gmina zbiorowa. Jednoczenie sadzi,

e Sejm powinien uchwali jedynie ustaw ramowa, przekazujc
szczegóowe unormowanie ustroju gminnego ustawom wojewódz-
kim. Te ustawy winny rozstrzygn kwestje stosunku gminy zbio-

rowej do t. zw. gromady. Podzia funkcji miedzy gmina a wsi
winien opiera si na supremacji gminy zbiorowej, uprawnionej
do speniania wszelkich zada administracji publicznej, lecych
w kompetencji samorzdu lokalnego.

Sprawne funkcjonowanie samorzdu gminnego, jak równie
administracji pastwowej zaley od kwalifikacji wójta, majcego
by obdarzonym wadza policyjna. Obowizki wójta wymagaj
przygotowania zawodowego. Z tego powodu naley okreli cen-

zus wyksztacenia i przygotowania praktycznego dla kandydatów
na wójta, zapewni mu odpowiednie wynagrodzenie, duszy okres

urzdowania i emerytur. Równie ustawowo trzeba uregulowa
prawa i obowizki urzdników gminnych w myl zasady zrówna-
nia urzdników samorzdu z urzdnikami pastwowymi. Niema
materialnego, racjonalnego kryterium podziau jednorodnych zada
administracyjnych pastwa i samorzdu. Podzia musi si oprze
na zasadzie celowoci, na podstawie dowiadczenia. Równie nie

ma rzeczowego uzasadnienia podzia zada samorzdu na zakres

wasny i przekazany. Zastpi go winien podzia na uprawnienia,

dobrowolnie wykonywane, i obowizki, do których wypenienia
samorzd moe by przez organy nadzorcze zmuszony. Dlatego

nadzór nad samorzdem powinien mie obok charakteru negatyw-
nego (pilnowanie legalnoci), charakter pozytywny (zatwierdzanie

pewnych uchwal i zmuszanie do speniania ustawowych obowiz-
ków). Praworzdno wymaga kontroli nad aktami zarówno sa-

morzdu, jak i wadz nadzorczych za strony niezalenych sdów
administracyjnych, których stworzenie jest cile zwizane z re-

form samorzdu. Sdy administracyjne przy tern winny mie pra-

wo rozpatrywania skarg osób, których bezporedni interes (a nie

tylko prawa podmiotowe) zosta, naruszony przez wadze admi-

nistracyjne.

W dyskusji zabierali glos: prof. Kumaniecki, Pr. Nowodworski
i J. Zdanowski.

Prot. Basdey ant z Parya mówi o organizacji administra-

cyjnej we Francji, a w szczególnoci o ruchu regjonalistycznym,

wskazujc na jego genez, charakter i znaczenie prawno-politycz-

ne. W dyskusji francuskiej zabierali gos: dziekan Beudant ze

Strassburga, prof. Peretiatkowicz i p. Korwin-Milewski z Poznania.

Dziekan Beudant przemawia w obronie jednoci politycznej

ustroju pastwowego. Rozwój pastw wspóczesnych idzie w kie-
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runku ograniczenia federalizmu na rzecz wikszej jednoci i .zwar-

toci ustroju politycznego.

Prof. Peretiatkowicz mówi o wpywie urzdze administra-
cyjnych francuskich na polskie i uzasadnia konieczno wprowa-
dzenia w Polsce instytucji Rady Stanu na wzór francuski.

P. Korwin-Milewski zaznacza, i organizacja samorzdu fran-

cuskiego oparta na podstawach skrajnie demokratycznych nie moe
by naladowana w pastwie polskiem, posiadajcem warunki od-
mienne.

Obrady sekcji zakoczy referat p. Chomicza, prezesa
Polskiej Dyrekcji Ubezpiecze na temat: „Samorzdy a ubez-
pieczenia".

1. Ruch spódzielczy w zakresie ubezpiecze — w miar wzrostu
uwiadomienia gospodarczego wród szerszych mas spoecz-
nych — winien by w interesach tego spoeczestwa powi-
zany z ustrojem samorzdowym.

2. Zakady ubezpiecze publicznych winny by tworzone w ra-

mach województw z daleko posunitein usamodzielnieniem tych

zakadów.
3. Aparatem wspólnym czcym na gruncie normalnej ramowej

ustawy poszczególne w województwach zakady ubezpiecze-

niowe, winien by ich Zwizek Gówny, posiadajcy organy:

1) polityki i metodyki ubezpiecze publicznych;

2) dzia finansowy i kalkulacyjno-taryfowy:

3) centralnej statystyki;

4) ogólnej reasekuracji;

5) rewizji i kontroli;

6) akcji prewencyjnej;

7) wszelkich druków, wydawnictw i popularyzacji.

4. Wojewódzkie Zakady Ubezpiecze Publicznych pozostaj pod
kouitrol i kierownictwem miejscowego spoeczestwa, powo-
ujcego przez Samorzdy Rad Nadzorcz z poród ubezpie-

czonych. Nad Gównym Zwizkiem tych zakadów czuwa Ko-
mitet midzywojewódzki skadajcy si z przedstawicieli Rad
Nadzorczych z poszczególnych Województw.

Rezolucje sekcji administracyjnej:

1. Zwaywszy, e z referatów i tez zgoszonych na Zjazd

i ogoszonych drukiem, tylko niektóre byy rozwaane i wywoay
powzicie waciwych uchwa, VII Zjazd stwierdza, e referaty

dotyczce centralizmu, decentralizacji i samorzdów zgoszone na

Zjazd i ogoszone drukiem przedstawiaj jedynie opinj poszcze-

gólnych autorów ale nie wyraaj zdania sekcji administracyjnej.

2. VII Zjazd uwaa za konieczne utworzenie osobnej komisji

dla podjcia prac w zakresie studjów porównawczych nad prawem
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polskiem i francuskiem i porucza wydziaowi prawno-ekonomicz-

nemu uniwersytetu poznaskiego porozumienie si w tej sprawie

z innymi uinwersytetami, zainteresowanemi instytucjami nauko-

wemi oraz Komisja Kodyfikacyjna z uwagi na znaczenie studjów

porównawczych nad prawem polskiem i francuskiem dla prac kody-

fikacyjnych. (Wniosek prof. Lamberta.)

3. Zwaywszy, e na podstawie zasad przyjtych przez kon-

stytucj marcowa, a opartych na systemie realnym, oraz na zasa-

dach decentralizacji, dekoncentracji i zespolenia wadz, da si zbu-

dowa taki ustrój administracyjny, który stworzeniem wzajemnej

kontroli i równowagi oraz sprztniciem organów pastwowych
z przedstawicielami ludnoci we wspólnem dziaaniu administracyj-

nem i pod wspóln odpowiedzialnoci bdzie w stanie zapewni
pastwu polskiemu normalny rozwój i da mu wewntrzn si,
-a przez to take wzmocni jego stanowisko na zewntrz, VII Zjazd

prawników uwaa za konieczne przyjcie piciu tez wniesionych

przez prof. Kumanieckiego z dodatkiem nastpujcym: „Wobec
tego, e wskutek faktycznej nicczynnoci organów uchwaodaw-
czych gminy wiejskiej na obszarze b. Kongresówki, samorzd gmi-

ny wiejskiej przesta waciwie istnie, naley znowelizowa na

czas potrzebny do przygotowania i równoczesnego wydania wszyst-

kich ustaw o ustroju samorzdu powszechnego oraz o ustroju pa-
stwowych wadz i sdów administracyjnych w Rzeczypospolitej

dotychczasowe przepisy o samorzdzie gminnym w tym kierunku,

iby samorzd ten otrzyma organy uchwaodawcze oraz ustrój od-

powiadajcy wskazaniom konstytucji marcowej."

4. Zwaywszy, e samorzd gminny winien by podstawo-
w jednostk samorzdu powszechnego i e bez silnej gospodar-

czo i intelektualnie samodzielnej gminy wiejskiej byoby naleyte
funkcjonowanie samorzdu uniemoliwione, a dziaalno admini-

stracji pastwowej w wysokim stopniu utrudniona, VII Zjazd uwaa
za konieczne oprze przyszy ustrój gminy wiejskiej na gminie zbio-

rowej. Okrelenie stosunków gminy do wchodzcych w jej skad
gromad, jest rzecz ustawodawstwa wojewódzkiego. Pastwowa
ustawa gminna ma by ustaw ramow. Ustawa ramowa winna
m. i. zawiera postanowienie, i gmina wiejska jest zbiorow, licz-

c okoo 5 000—10 000 mieszkaców. Zakres dziaania gminy wiej-

skiej obejmuje wszelkie sprawy nie zastrzeone wyranie pastwu
i nie przekraczajce monoci i waciwoci terytorjanej gminy
wiejskiej. Przy wyborach do rad gminnych kada gromada stano-

wi osobny okrg wyborczy. Osobne ustawy wojewódzkie winny
okreli bliej wymogi co do wyksztacenia i przygotowania prak-

tycznego wójta i innych urzdników komunalnych oraz ustali pra-

wa i obowizki urzdników i funkcjonarjuszów gminnych. (Wnio-
sek prof. Wasiutyskiego.)
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5. VII Zjazd uwaa za podane irtworzenie w Polsce insty-
tucji Rady Stanu na wzór francuski. Do kompetencji Rady Stanu
winno nalee: a) sdownictwo administracyjne, b) opracowanie
i opiniowanie projektów ustaw administracyjnych i rozporzdze dla

sejmu i rzdu na ich danie, c) sdownictwo dyscyplinarne w naj-
wyszej instancji w sprawach wytoczonych urzdnikom administra-
cyjnym niesdziowskim, d) sdownictwo kompetencyjne (z udzia-
em sdziów sdu najwyszego). (Wniosek prof. Peretiatkowicza.)

3. S e k c j a k a r n a.

Sekcja karna, której obradom przewodniczy wiceminister
sprawiedliwoci Zygmunt Rymowicz, zajmowaa si dwoma pro-
blemami, a w szczególnoci: 1) czy naley tworzy prawo karne
midzydzielnicowe, którego celem byoby usunicie trudnoci wy-
nikajcych obecnie ze stosowania na obszarze Rzpltej rónych sys-

temów prawnych oraz 2) jakie rozmiary naley nada kompetencji
sdów przysigych, dla której konstytucja z 17 marca 1921 tworzy
jedynie ogólne ramy, przekazujc sdom przysigych orzekanie
o zbrodniach zagroonych ciszemi karami i o przestpstwach
politycznych, a pozostawiajc szczegóowym ustawom wymienienie
poszczególnych przestpstw podlegajcych tej kompetencji (art. 83

Konst.); w szczególnoci, czy naley powyszy ogólny przepis
Konstytucji wykada w sposób cieniajcy, czy te rozszerzajcy
przy tworzeniu owych szczegóowych ustaw?

Pierwszemu problemowi powicony by referat Prot

Wolnej Wszechnicy Polskiej i Sdziego Sdu Najwyszego. Dra.
Emila St. Rappaporta, który wyrazi opinj, e naley zaniecha
myli tworzenia prawa karnego midzydzielnicowego, gdy trud-

noci wynikajce z obecnego stanu ustawodawstwa! które zreszt.

s jedynie technicznem utrudnieniem wymiaru sprawiedliwoci, ale

go nie udaremniaj) s natury przemijajcej, znikn z chwila unifi-

kacji ustawodawczej na caym obszarze pastwa, a ta chwila nie

jest ju daleka wobec intesywnoci prac Komisji Kodyfikacyjnej;

natomiast naley cala usilno zwróci w kierunku jak najszybsze-

go opracowania jednolitego ustawodawstwa.
W toku dyskusji dotkn prof. Wolnej Wszechn. Pol. Dr. Koral

kwestji, czy nie monaby zapocztkowa unifikacji przez stworze-
nie na razie jednolitych przepisów prawnych dla szeregu prze-

stpstw, za prof. Uniwersytetu Jagielloskiego Dr. Krzymuski
wskazywa na trudnoci poczone z urzeczywistnieniem pomysu
Dra. Korala, a referent zwróci uwag na okoliczno, e nie prawo
materialne, lecz prawo procesowe jest tym terenem, na którym
dotkliwiej wystpuj trudnoci obecnego stanu prawnego, e zatem
prawo midzydzielnicowe. o ile wogóle przyjoby potrzeb
stworzenia, musiaoby przedew sz.Ystkiem dotyka prawa proce-

sowego.
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Po dyskusji przyjto jednomylnie rezolucje PO myli opinji

wyraonej przez prof. Rappaporta (nietworzenie prawa midzy -

dzielnicowego, jaknajszybsza unifikacja przez wypracowanie jedno-

litych ustaw).

Rozstrzsaniem drugiego problemu zajmowali si dwaj refe-

renci: prof. Wolnej Wszechnicy Polskiej i sdzia Sadu Najwy-
szego Dr. Aleksander Mogilnicki oraz prof. Uniwersytetu Lubel-

skiego Dr. Stefan Olaser. Rónica w ujciu problemu przez refe-

rentów polegaa na tein, e zdaniem Dra. Glasera naley dy do
szerokiego okrelenia kompetencji sadów przysigych, pod-

dajc jej przestpstwa natury politycznej, nadto przestpstwa naru-

szajce najistotniejsze dobra spoeczne, czyli (uywajc okrelenia

referenta) przestpstwa najcisze, a wreszcie zbrodnie z istoty

swej ogólnej mniej doniose, jeeli stosunki spoeczne, wród któ-

rych zostay popenione, albo pobudki indywidualne, z których po-

cztek swój wziy, s tego rodzaju, e wymagaj surowszego na-

pitnoiw ani. a oskaryciel publ. wyranie z tych przyczyn za-

da oddania tych spraw pod orzecznictwo przysigych (np. co

do przestpstw popenionych na tle lub w nastpstwie stosunków
wojennych, zaburze spoecznych, nagannych nastrojów spowodo-
wanych agitacja wywrotowa itp.). natomiast Dr. Mogilnicki owiad-
czy si za cis i cieniajc wykadni przepisu Konstytucji,

wskazujc na dyletantyzin przysigych i szkodliwe jego skutki

oraz na okoliczno, e w pastwie wasnem. rzdzonem demo-
kratycznie, sd przysigych traci racj bytu. gdy przestaje by
broni spoeczestwa w walce z rzdem. Dyskusja bya wyczer-
pujca i oywiona i rycho zesza na kwestje zasadnicza, (dzi
w naszem pastwie wobec wprowadzenia sdów przysigych przez

Konstytucj ju nie aktualn): sd zawodowy czy sd przysigych?
Na tym terenie nie moga dyskusja oczywicie przynie nowego
materiau wobec wyczerpania wszystkich pro i contra w litera-

turze przedmiotu, niemniej zabarwienie argumentów momentami
zaczerpnitemu z dowiadczenia i obserwacji, budzio zaintereso-

wanie. Na argument uyty w referacie Dra. Glasera, e pogldy
sdziów zawodowych pokrywaj si zazwyczaj z pogldami oskar-

yciela i e wyrok na tej podstawie oparty nie bdzie wyrokiem
sprawiedliwym, lecz raczej klasowym, zauway Pierwszy Prezes
Sdu Najwyszego Dr. Nowodworski, e argument ten nie godzi

si z faktami i z rzeczywist psychik sdziów, a ju dlatego nie

moe odnosi si do polskiego stanu sdziowskiego, bo w tym
stanie znajduje si wielu byych obroców, których psychice adnej
pokrewnoci z psychik oskaryciela zarzuci nie mona. W dys-

kusji zabierali gos: Sdzia Najw. Sdu Wojsk. Swinarski. adwo-
kaci: Banaszak (z Ostrowa). Buscli (z odzi), Grzybowski (z War-
szawy), uroinski (z Poznania) i i. Po wyczerpaniu dyskusji uch-



654 VI. Miscellanea

walono 32 gosami na 38 gosujcych owiadczy si za wykadni
cieniajc po myli wniosku Dra. Mogilnickiego.

Dyskusj prowadzono czciowo w jzyku francuskim ze

wzgldu na obecno prof. uniw. Hugueney z Dijon.

4. Sekcja cywilna.
Po zagajeniu posiedzenia przez prof. Dr. Ohanowicza z Po-

znania ukonstytuowao si biuro sekcji w nastpujcy sposób.

Przewodniczcym wybrano wiceprezesa Naczelnej Rady Adwo-
kackiej w Warszawie i czonka Komisji Kodyfikacyjnej adwokata
Henryka Konica z Warszawy, zastpc przewodniczcego rejenta

Bzowskiego z Kalisza, sekretarzem Dr. Romualda Paczkowskiego
z Poznania.

Po sowie wstpnem, powiconem wspomnieniom dawniej-

szych zjazdów prawników i ekonomistów polskich, a przed przy-

stpieniem do waciwego porzdku obrad udzieli przewodniczcy
gosu dziekanowi fakultetu prawnego uniwersytetu w Lyon prof.

Hurelin, który przemówi na temat: L'esprit du droit francais.

Nastpnie przystpiono do porzdku obrad.

Wygoszono nastpujce referaty:

1) Ograniczenia obrotu nieruchomociami na terenie b. zaboru

rosyjskiego —
sdzia Sdu Najwyszego Jakób (i lass.

2) Ograniczenia obrotu nieruchomociami na terenie b. zaboru

pruskiego —
sdzia Sdu Najwyszego Dr. Stelmachowski.

3) Zagadnienia prawne reformy rolnej —
naczelnik poznask. oddz. Prok. Gen. R. P. K i c r s k i.

4) Dochodzenia wynagrodzenia za szkody i straty wynikajce
z reformy rolnej —

sdzia Atanazy B a r d z k i.

5) Ustawa o wykonaniu reformy rolnej, a zaufanie do ksig grun-

towych i ograniczenia nabywania nieruchomoci przez obco-

krajowców, a opcja —
naczelnik Sdu powiatowego Dr. Adolf Pohrille.

Po referatach przystpiono do dyskusji, w której gos za-

bierali:

Wiceprezes Komisji Kodyf. radca Cichowicz z Poznania,

adwokat Czesaw Poznaski z Warszawy,
adwokat Nagórski z Warszawy,
rejent Bzowski z Kalisza,

Dr. R. Paczkowski z Poznania,

sdzia Sdu Najwyszego Bujak z Warszawy,
Prof. Schramm z Poznania,

p. Olgierd Czarnowski z Podola.
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Wreszcie otrzymali glos referenci.

Po ukoczeniu dyskusji wniesiono 3 rezolucje:

1) prof. Dr. Ohanowicza z Poznania:

,,VII. Zjazd prawników i ekonomistów polskich w Pozna-
niu wyraa zapatrywanie,

e wobec — rónorodnoci i sprzecznoci przepisów o obrocie

nieruchomociami jest nieodzownem jaknajrychlejszc ustawo-

dawcze uzgodnienie tych przepisów,

a w szczególnoci uwaa za rzecz niecierpiac zwoki uzgod-

nienie przepisów o reformie rolnej z postanowieniami Konsty-

tucji i obowizujcych ustaw cywilnych".

2) Adwokata Nagórskiego z Warszawy:
„VII. Zjazd pr. i ek. polsk. w Poznaniu uwaa za ko-

nieczne i pilne uporzdkowanie i ujednostajnienie ustawodaw-
stwa regulujcego obrót ziemi, w eisem uzgodnieniu z usta-w konstytucyjn".

3) P. Olgierda Czarnowskiego, obywatela ziemskiego z Podola:

„Wobec tego, e ustawa rolna obowizujca w Polsce

obnia stanowisko Polski na gruncie midzynarodowym i utru-

dnia dyplomacji zabiegi co do zwrotu nieruchomoci obywateli

polskich,

VII. Zjazd prawn. i ek. polsk. w Poznaniu wypowiada sic za

uzgodnieniem prawodawstwa agrarnego w Polsce z podstaw o-

wemi zasadami prawa cywilnego pastw przodujcych.

Przyjto rezolucj pierwsz, i to pierwsz jej cz je-

dnogonie drug jej cz wikszoci gosów.
Na tern wyczerpano* porzdek obrad.

Przewodniczcy udzieli jeszcze gosu profesorowi Niboyet

z Strasburga, który mówi o zagadnieniach prawa midzydzielni-

cowego, aktualnych tak w Polsce, jak i we Francji w stosu nku

mianowicie do Alzacji i Lotaryngji.

W kocewem przemówieniu podzikowa przewodniczcy
obecnym za gorliwy udzia w obradach i ogosi obrady sekcji cy-

wilnej za zakoczone.

5. Sekcja ekonomiczna.
Po zagajeniu obrad sekcji, w imieniu Komitetu Organizacyj-

nego zjazdu, przez prof. Brzeskiego wybrano na przewodniczcego
Hr. Adama ótowskiego z Jarogniewic, czonka Rady finansowe)

Rz., P., na zastpców przewodniczcego p. Stefana Dziewulskiego,

redaktora „Ekonomisty" z Warszawy i prof. L. Caro ze Lwowa,
na sekretarzy Dr. Stefana Rosiskiego i Dr. Stefana Zaleskiego

z Poznania.

W programie obrad sekcji byo zagadnienie równowagi bu-

detowej Pastwa Pilskiego. Na 2 posiedzeniach sekcji, odbytych



•656 VI. Miscellanea

dn. 3. VI. o godz. 4'-' i 4 VI. o godz. 10 1

;, wysuchano 3 referatów
i przeprowadzono obszern dyskusj. Na pierwszem posiedzeniu

wygosili referaty: Dr. Wadysaw Byrka, b. wiceminister skarbu,

dyrektor Zakadu Kredytowego Miast Maopolskich w Krakowie
p. t. „Równowaga budetowa Rz. P." oraz p. Edward Dutlinger

z Warszawy o ,,Formalnem prawie budetowem Rz. P."; na dru-

giem posiedzeniu mówi prof. Edward Strasburger z Warszawy
o podatkach w Polsce.

P. Dr. Byrka, podkreliwszy na wstpie brak prawa bude-
towego, niestao formalnej i materjalnej strony przedoe bude-
towych, sabe i niejednokrotnie partyjne tylko zainteresowanie si
Sejmu naszego sprawami skarbowemi oraz szerokie, niemal dykta-
torskie uprawnienia Ministra Skarbu, przeszed nastpnie do przed-

stawienia i analizy bogatego materjalu cyfrowego.

Polska yje pod znakiem deficytu, co gorsze deficyt ten nie

jest wyrównywany drog poyczek lecz przez emisj pienidzy pa-

pierowych, powodujc tern inflacj z caym szeregiem zgubnych
nastpstw. Preliminowane na rok 1922 wydatki maj wynosi 591,6

miljardów mk., dochody za 458,6 mld. niedobór równa si 133 mil-

iardom mk. Deficyt ten zapewne b. znacznie wzronie, pra-

wdopodobnie do 330—350 miljardów, gdy po wniesieniu- prelimi-

narza budetowego zaszy powane zmiany: zwyki poborów
urzdników cywilnych i wojska (razem + 190 mld.) oraz powik-
szenie wydatków rzeczowych. Za ten olbrzymi niedobór odpowie-
dzialn jest przedewszystkiem gospodarka kolejowa, która daje

okoo 46% ogólnego deficytu. Jednake trudno liczy na po-

waniejsze oszczdnoci przez redukcj personel u kolejowego.

Posiadamy obecnie na kolejach naszych 165.000 pracowników
staych a razem z niestaymi 181.500 co przy dugoci linji kolejo-

wej 18.672 km. daje, 9,7 pracowników na 1 km., gdy tymczasem
w Austrii byo przed wojn 11,8 na 1 km., w Niemczech 12.8, we
Francji 8,2. Inaczej si wprawdzie przedstawia sprawa liczebnoci

personelu kolejowego, jeli uwzgldni intensywno ruchu. Na 1

czowieka przypada w Polsce 416 pocigów-kilometrów, gdy w An-

glji np. 921. wiadczy to o sabej wydajnoci pracy naszych ko-

lejarzy. Omówiwszy pokrótce wydatki na wojsko (zbyt wielka

liczba oficerów w naszej armii w stosunku do onierzy), na skarb,

policj i t. d. przeszed mówca do rozpatrzenia dochodów pastwa.
Podatki szczególnie bezporednie s niskie. W budecie na r. 1922.

z danin publicznych w dochodach zwyczajnych przypada na po-

datki bezporednie tylko 16%.

rodki zmierzajce do wyrównania niedoboru budetowego
mog by nastpujce: 1) podwyszenie podatków, jednake nie

..linearne", jednolite zwyki stawek podatkowych, 2) zwikszenie

dochodów z przedsibiorstw i wasnoci pastwowej przez „komer-
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cializacj" zarzdu przy pozostawieniu ich jednak w rkach pa-
stwa, 3) zmniejszenie liczby urzdników pastwowych, przedc-

wszystkiem dziki zasadniczej reformie administracyjnej w kie-

runku decentralizacji, 4) odoenie mniej koniecznych inwestycyj,

które tak powan sum przedstawiaj w naszym budecie, nawet
zwolnienie tempa odbudowy, dla uniknicia za wszelk cen defi-

cytu i emisji pienidzy papierowych i prawie równie szkodliwych
biletów skarbowych. Rozpatrzeniem zwizku kwestji walutowe]
z zagadnieniem równowagi budetowej oraz kwestji kredytu za-

granicznego — tej ostatniej z akcentem pesymistycznym — zako-
czy Dr. Byrka swój gruntowny referat.

Drugi prelegent, p. D u 1 1 i n g e r mia mówi o formalnem
prawie budetowem. Niestety zebrani prawie nic nie usyszeli

>o zagadnieniach zwizanych z tym wanym dla nas tematem.
A wic kwestja kompetencji Ministra Skarbu i Sejmu — w Polsce

sporna a tak odmiennie ustalona np. w Stanach Zjedn. Am. P. z je-

dnej strony a w Anglji z drugiej — sprawa ukadania budetu, ko-

nieczno wyszukania róde pokrycia dla proponowanych wydat-
ków, przenoszenie kredytów, kontrola wykonania budetu i t. d.

to wszystko byo naogó pominite. Mniej lub wicej suszne tezy
— np. potrzeba staego miernika, dokadne odrónienie budetu
zwyczajnego i nadzwyczajnego, wprowadzenie „ducha handlo-

wego" do przedsibiorstw pastwowych i t. d. pomieszane byy
z fantastycznemi rozwaaniami, nie majcemi nic wspólnego z wa-
ciwym przedmiotem obrad a dotyczcemi zasadniczej przebudowy
organizacji pastwowej, oparcia jej na „izbach zawodowych" i usu-

niciu „despotyzmu biurokracji". W dyskusji te pominito cako-
wicie zarówno cz utopijn jak nieutopijn dugich wywodów
p. Dutlingera.

Po referatach p. Dr. Byrki i p. Dutlingera pierwszy zabra
glos p r o f. Dmocho w s k i, wyraziwszy na wstpie al, e re-

ferenci nie przedstawili wniosków syntetycznych, uatwiajcych
dyskusj. Marka polska — mówi dalej p. D. — przestaa prawie

by miernikiem wartoci a jest raczej miernikiem czasu. Uwaa.
e oddawanie tanio usug i podtrzymywanie wartoci marki uchro-

nio pastwo od wikszych deficytów. Wypowiada si za inwe-

stycjami, majcemi istotne znaczenie gospodarcze a za wyklucze-
niem wydatków majcych raczej znaczenie sentymentalne jak np.

na komisj dla zwrotu zabytków z Rosji.

Hr. Adam ótowski omawia przedewszystkiem spra-

wy kolejnictwa. W naszej gospodarce kolejowej s znaczne nad-

uycia i prywatny przedsibiorca mógby je usun przez odpo-

wiedni nadzór. Równie wydajno pracy urzdników i funkcjo-

narjuszów kolejowych jest zbyt saba. Wskazane jest wic wy-
dzierawienie kolei pastwowych. Mówca przechodzc do podatku
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dochodowego twierdzi, e chocia teoretycznie najracjonalniejszy,.

w Polsce jest wysoce niepraktyczny. W szczególnoci wprowa-
dzenie odrazu skomplikowanej deklaracji podatkowej w b. Kongre-
sówce dao wyniki ujemne: podatnicy— w wikszoci analfabeci—
musza ucieka si do usug poktnych pisarzy, urzdy za maj
znaczne koszta i wiele pracy przy wymiarze i poborze podatku.

Pose K o r f a n t y narzeka na brak planu polityki podatko-
wej. Przenoszenie ustaw podatkowych rosyjskich, austriackich czy
pruskich na ca Rzeczpospolit jest wysoce niepodane, dezor-

ganizuje tylko i uwstecznia te dzielnice, które maj ycie gospodar-
cze i spoeczne bardziej rozwinite. Zarzut ten odnosi si w szcze-

gólnoci do rozcignicia podatku przemysowego wedug ustawy
rosyjskiej, na b. dzielnic prusk. Mówca wypowiada si w dal-

szym cigu przeciw monopolowi tytoniowemu i wogóle przeciw
przedsibiorstwom pastwowym. Wobec niskiego stanu „moral-

noci podatkowej" w Polsce i znacznej liczby analfabetów wska-
zane jest tylko surowe uchwytywanie objektów podatkowych.

Dr. Gowacki widzi najgorsze zo w zbyt wielkiej liczbie

urzdników. Konieczna jest decentralizacja, szeroka autonomja
wojewódzka, zniesienie zbytecznych ministerstw i urzdów. Pa-
stwo nie moe istnie przy deficytach staych bez widoków popra-

wy; powstaje wtedy niewola finansowa, a dalej niewola politycz-

na. rodki naprawy musz by radykalne: funkcje pastwa trzeba

ograniczy do tego, co dawao ono przed 100 laty, a z drugiej strony

stworzy warunki rozwoju gospodarczego, gdy tylko zasobne spo-

eczestwo moe da dochody pastwu.

Prof. Strasburger stwierdza, e jedno tylko jest wyj-

cie, aby doprowadzi budet do równowagi: naley zwikszy
dochody i zmniejszy wydatki. Wydatki zwyczajne winny by
pokrywane dochodami zwyczajnemi a nie uciekaniem si do kre-

dytu. W obecnych warunkach, przy nierozwinitej i niewyszkolo-

nej administracji skarbowej musi by znaczna przewaga podatków
porednich, bo nie czas na roboty misterne i doskonale sprawie-

dliwe. Podatki powinny by wielorakie, ale niezbyt liczne, aby
uproci i w tym kierunku system podatkowy. Wie i miasta s
obecnie nierównomiernie obcione na niekorzy tych ostatnich.

Nastpnie, przechodzc do wydatków, mówca stwierdza, e
s one stosunkowo niskie, wynosz bowiem okoo 300 miljonów

rb. przedwojennych, czyli mniej wicej równaj si sumie wydat-
kowanej dawniej w samej Kongresówce. Nie znaczy to jednak, aby
nie czyni oszczdnoci. Zakoczy prof. S. ogóln uwag, e nie

strona teoretyczna równowagi budetowej jest trudna lecz strona

praktyczna.

Dyr. Obrzud broni urzdników skarbowych od zarzutu,

e s nieprodukcyjni; równie jest niezgodnem z prawd twier-
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dzenie, e jest ich za duo; na pocztku nie byo si fachowych,
wic ilo musiaa nieraz zastpowa jako, ale „elazna miota
ycia" usuna ju nadwyk. Etaty Izb Skarbowych s wogóle
b. niskie. W sprawie monopolów mówca zaznacza, e wprawdzie
nauka jest raczej przeciw monopolom, ale teraz musi by decydu-
jcem zagadnienie praktyczne, co przynosi dochody a co nie. Fak-
tyczne dochody z fabryk tytoniowych monopolowych s u nas

wysokie. W Polsce dzieje si coraz lepiej, nuta pesymizmu i prze-

sadnej krytyki jest niesuszna.

W drugim dniu obrad w dalszym cigu dyskusji pierwszy za-

bra gos p. Jerzy Zdziechowski, podkrelajc na wstpie
swego duszego przemówienia cisy zwizek braku równowagi
budetowej pastwa z ogóln niemoc gospodarcz kraju. Docho-
dy pastwa na 1 mieszkaca w rublach zotych wynosiy w 1920 r.

2 rb. 50 kop., w 1921 r. 3 rb. 40 kop., a razem z pod. komunalnemi
i danin najwyej 7 rb. zotych, gdy tymczasem przed wojn, na
terenie b. Kongresówki i Galicji, pobieray pastwa zaborcze pra-

wie 18 rb. Dochody Czecho-Sowacji wedug budetu 1921/22 r.

maj wynosi 28 rb. zotych, we Francji 50 rb., w Stan. Zjednocz.
90 i w Anglji 180. Obcienie podatkowe jest u nas b. sabe. Za-
lene to jest przedewszystkiem od niedostatecznego rozwoju pro-

dukcji oraz nieliczenia si systemu podatkowego z psychologi po-
datnika. Niedorozwój produkcji wywoany jest 1) brakiem plano-

wej polityki gospodarczej pastwa ulegajcej naciskowi stronnictw
politycznych, 2) anemi kapitau w organizmie gospodarczym —
brakiem rodków obiegowych i trudnociami kredytowemi. Przed
wojn mielimy w obiegu na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej

przecitnie na gow 29 rubli zotych, obecnie 6 rb.; Inne kraje:

Austrja, Rumunja, Czecho-Sowacja maj znacznie wicej, Francja
a 450 fr. zotych. Stosunki kredytowe ukadaj si obecnie rów-
nie fatalnie. W 1914 r. portfel weksli Banku Pastwa Rosyjskie-

go w Kongresówce wynosi 700 miljonów franków zotych, 1/V
1922 r. P. K. K. P. posiadaa portfel na sum 28 miljonów fr. zo-
tych. W 8 najwikszych bankach b. Kongresówki wkady 14, l

1914 r. wynosiy 1023^ mil. rubli, 1/1 1921 — 6 l
/2 milj. rb., dyskonto

weksli 127 milj rb. wzgl. d lA mil. Trudnoci kredytowe, olbrzymia
droyzna pienidza (w odzi pac np. 5"/w dziennie) hamuj b. pro-

dukcj. rodki widzi p. Zdziechowski 1) w zorganizowaniu pod
kontrol rzdu akcji kredytowej opartej na emisji znaków obiego-
wych zabezpieczonych wekslami handlowemi, oraz o ile monoci
przycigniciu kapitaów zagranicznych; 2) na ustaleniu planowej
polityki gospodarczej popierajcej przedewszystkiem interesa pro-
dukcji i dcej do zjednywania zaufania zagranicy.

Red. Jan Lutosawski analizuje budet ministerstwa
rolnictwa. Z ogólnej sumy 15 miljardów preliminowanych wydat-
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ków tego ministerstwa tylko 1 miljard przeznaczony jest na pomoc
roln — suma zbyt nika. Rolnictwo dla podniesienia produkcji po-
trzebuje znacznych rodków obrotowych, bez nich poprawy sto-

sunków nie bdzie. Dlatego mówca wypowiada si za dalsz emi-
sj pienidzy, ale tylko na cele produkcyjne.

Prof. Brzeski zaznacza, e zapatrywania wyraone na
zjedzie s skrajne, w szczególnoci w stosunku do inflacji bd
to optyimistyczne bd pesymistyczne. Inflacja jednak jest zem;
dezorganizuje ona cae ycie gospodarcze. O powrocie do sto-

sunków przed 100 laty w zakresie funkcyj pastwowych nie moe
by mowy. rodki dla naprawy i dojcia do równowagi budeto-
wej musz by rozliczne, m. i. take propaganda oszczdnoci,
podniesienie moralnoci gospodarczej i t. d. Jednak w programie
naprawy musi by pewne umiarkowanie i stopniowe, ewolucyjne
denie. Dla ustalenia tez, w, których monaby pogodzi skrajne
stanowiska, proponuje prof. B. wybór specjalnej komisji.

Dyr. Schjmidt omawia kwestj walutow, gdy w nieu-

stialeniu miernika wartoci ley gówne zo. Nie mamy ustawy
walutowej. Ceny wewntrzne nie stabilizuj si, droyzna ronie
i ma tendencj dojcia do poziomu wyznaczonego kursem zagranicz-
nym marki, a nawet jego przekroczenia. Dlatego eksport niektó-

rych produktów jest ju dzi niemoliwy, gdy s one drosze u nas
ni zagranic. Nie moemy jednak myle o doprowadzeniu marki
naszej do równi ze zotem, gdy warto jej stanowi zaledwie '/,„%

zota. Mówca koczc swoje przemówienie stawia nastpujce
tezy: 1) „Poniewa równowaga budetowa jak niemniej kalku-
lacja w produkcji i handlu s w wysokim stopniu zalene od okre-
lenia obowizku pastwa wobec posiadaczy marek polskich —
ryche ustawowe ustalenie tego dugu pastwa jest b. podane".
2) wskazanem jest prowadzenie dokadnej statystyki wytwórczo-
ci i spoycia, co moe si znakomicie przyczyni do zbadania siy
podatkowej ludnoci i wypracowania racjonalnego planu gospodar-
czego pastwa i prywatnej produkcji".

P. Zacharewicz, inspektor skarbowy twierdzi, e po-

datki s za niskie i le rozoone. Proponuje ruchom skal pro-

centowa dla podatku gruntowego.
P. K o r w i n - Mi 1 e w s k i utrzylmuje, e mierzenie obcie-

nia podatkowego na zasadzie stosunku marki do zota nie jest

dosy cise. Lepiej obliczy wiadczenia nasze na rzecz pastwa
wedug wartoci dnia roboczego. Francuzi pac pastwu 21 dni

roboczych, Anglicy 30; gdybymy przyjli w Polsce norm tylko

15 dni (wartoci 1500 1000 mk.), to daoby to 700 miljardów mk.,

czyli pokryty byby nietylko deficyt, ale pozostaoby jeszcze na in-

westycje. Naród polski mniej paci ni mógby i powinien paci.
Mówca jest przeciwny dalszemu mnoeniu znaków obiegowych,
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nawet na cele produkcyjne, gdy to prowadzi do bdnego kota, do
dalszej inflacji i spadku waluty. Raczej trzeba wydoby to, co jest

schowane. Przypominajc synne powiedzenie barona Louis,

o zwizku ogólnej polityki pastwa ze stanem jego finansów, twier-

dzi mówca, e mamy za polityk wewntrzn i skarbow. Robi-
my finanse politycznie albo socjalnie, tymczasem trzeba urzdza
finanse z punktu widzenia interesów skarbu. Trzeba czerpa stam-
td, gdzie s rodki i gdzie obcienie jest najmniej dokuczliwe.

Opodatkowujemy osoby — dlatego, e kto jest obszarnikiem, hra-

bi i t. d. — zamiast nakada ciary wedug oznak zewntrznych,
obiektywnych i atwo uchwytnych.

Prof. Brzeski wystpuje przeciw wnioskowi dyr. Schmidja
w sprawie waluty, dowodzc, e obecnie okrelenie wartoci marki

jest niemoliwe, e stabilizacja jej byaby tylko formaln i nie-

trwa, o ile nie zostanie osignita równowaga budetowa.

Prof. Lewiski przycza si w sprawie walutowej do sta-

nowiska prof. Brzeskiego. Dewaluacja i ustalenie kursu marki pol-

skiej jest niepodane m- in. 'ze wzgldu na do znaczne dugi
zagraniczne. Trzeba jednak pamita, e choroba walutowa jest

przewleka, powrót od waluty papierowej do zotej trwa w Rosji,

Austrji i innyeh krajach kilkadziesit lat. — Mówca jest przeciwny
przyjmowaniu rezoliicyj na zjazdach naukowych, które s zwykle
wyrazem kompromisu i wobec tego powtarzaj ogólnikowe ko-

munay.
Pose Kor fan ty rozpatruje ogólne przyczyny braku rów-

nowagi budetowej: zbytnie rozszerzenie zada pastwa, zniszcze-

nie powojenne, prowadzenie wojen, niespenienie przez Sejm obo-
wizku gosowania i kontroli budetu.

Hr. Leon ó 1 1 o w s k i wskazuje na moment psychologicz-

ny obecnego kryzysu i na konieczno rozwoju duchowych warun-
ków produkcji. Niezbdnem jest równie tworzenie nowych kapi-

taów przez oszczdno.
Hr. Adam ótowski przypomina, e droyzna wzrosa

mniej wicej 1 000 razy. Powinna temu odpowiada ilo rod-
ków obiegowych, w rzeczywistoci mamy ich mniej. Za mao
produkujemy; dla produkcji potrzeba nietylko kapitau ale i pracy,

tymczasem praca jest mao wydajna, niema pacy akordowej. Bez
dobrej pracy spoeczestwa nie moe by dobrej gospodarki skar-

bowej.

Dr. § w i k os t, urzdnik kolejowy z Krakowa, wypowiada
si za oddaniem kolei w rce prywatne, za cze|m przemawia brak

zainteresowania wród robotników kolejowych, którzy pracuj
mao- i le oraz wpywy polityczne, które decyduj o rozdawnic-
twie stanowisk, o zamówieniach i t. d. Zarzd kolejowy jest nieraz

bezsilny, aby zo usun.
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Dr. B y r k a, odpowiadajc wszystkim przedmówcom, stwier-

dza, e u nas zbyt wiele si krytykuje a wskaza praktycznych
jest mao. Przy ocenie sytuacji b. czsto miesza si przyczyn
i skutek; brak rodków obiegowych to nie przyczyna zastoju a jego

skutek. Przeciwny jest dalszej emisji banknotów. Lekarstwo widzi

si zwykle w podniesieniu podatków, trzeba jednak pamita, e jest

to bro obosieczna, instriiment, którym trzeba wada ostronie.

Podwyszenie podatków odbija si. na konsumcji, wywoujc dal-

sz droyzn, co w kocu prowadzi do wzrostu wydatków pa-
stwowych i nowej emisji banknotów. W sprawie przedsibiorstw
pastwowych mówca stwierdza, e u nas wszystkie te przedsi--

biorstwa, z wyjtkiem kolei, s aktywne. Saliny w Kauszu, które

s wydzierawione, daj tylka 1,2 miljona mk., gdyby za prowa-
dzio je pastwo dayby z pewnoci znacznie wiksze zyski. Nie-

susznem jest twierdzenie, e oddanie przedsibiorstw pastwo-
wych w rce prywatne zawsze jest korzystne dla skarbu pastwa.
Co do inwestycyj, to mówca zaznacza, e nie jest przeciwny wszel-

kim inwestycjom — jak to mylnie niektórzy oponenci zrozumieli —
lecz tylko tym, które w obecnych czasach nie s niezbdne. Wy-
stpuje wreszcie przeciw, tak rozpowszechnionej w spoeczestwie,
pogjardzie dla marki polskiej. Pastwo powinno dba o kad
mark zarówno w przychodach jak i w wydatkach. Niesusznem
jest wic take lekcewaenie n. p. podatku od skrzynek depozy-

towych, tembardziej, e koszt poboru jego jest b. nizki, raczej nale-

aoby podnie jego wymiar. W kocu zgasza Dr. Byrka nast-
pujce tezy:

„Dla uporzdkowania stosunków budetowych jest podane:
1) Wydanie prawa budetowego, któreby unormowao zasady
ukadania, wykonania i kontroli wykonania budetu. 2) Uporzd-
kowanie systemu podatkowego, w szczególnoci: a) uproszczenie

postpowania przy wy)miarze i ciganiu podatków bezporednich:

b) zastosowanie do tyche podatków — a przedewszystkiem do po-

datku dochodowego — systemu kontyngientowego; c) uwzgld-
nienie obcienia podatkowego na rzecz zwizków samorzdowych.
3) Wprowadzenie do eksploatacji i zarzdu przedsibiorstw pa-
stwqwych systemu gospodarki kupieckiej. 4) Unormowanie dla

kadej wadzy i urzdu pastwowego staego etatu personalnego

w zwizku z reform administracji w kierunku koncentracji wadzy
w rku wojewodów i starostów. 5) Odoenie inwestycyj, które

bez strat dla gospodarstwa pastwowego mog by odoone, na

czas póniejszy i finansowanie inwestycyj najkonieczniejszych o ile

monoci drog poyczek, tak, aby budet by obciony tylko

wydatkiem na amortyzacje i oprocentowanie tych poyczek. 6)

Zaniechanie druku pienidzy i patnych za okazanieJm zapisów

dunych na cele pastwowe."
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P. Dutlinger odczytuje swoje wnioski, które zalecaj:
1) wprowadzenie do administracji rzdowej ducha kupieckiego,

i do rachunkowoci pastwowej podwójnej buchalterji, która uatwi
wykrycie niedokadnoci; 2) rozpoczcie inwentaryzacji majtku
pastwa, dla wykazania si i rodków Polski; 3) „stworzenie relacji

parytetowej marki polskiej do zotego i w tej walucie ogaszanie
budetów".

Nastpnie prof. S t r a s b u r g e r wygosi duszy a pikny
referat o podatkach w Polsce.

Po przypomnieniu paru ogólnych zasad nauki skarbowoci —
o nierozerwalnym zwizku finansów pastwa z gospodarstwem
spfoecznem i o koniecznoci denia do uzyskiwania dochodów
przez skarb z moliwie najmniejszym uszczerbkiem dla potrzeb pry-

watnych — przeszed mówca do waciwego tematu omówienia
istniejcego w Polsce systemu podatkowego. Nowoci w syste-

mie podatkowym Rz. Pol. s podatki nadzwyczajne wprowadzone
przez ministra Michalskiego: nadzwyczajna (tanina pastwowa,
podatek od wzbogacenia si i danina wyrównawcza. Nadzwyczaj-
na danina z grudnia 1921 r., pomimo pozorów, nie jest jednak po-

datkiem majtkowym. Z punktu widzenia formalnego nie jest nim,

gdy za podstaw obliczenia wzito naogó istniejce podatki przy-

chodowe — danina jest wielokrotnoci pod. gruntowego, przemy-
sowego i t. d.; pod wzgldem materialnym nie jest danina pod.

majtkowym, gdy jako zbyt lekka nie narusza naogó majtku, lecz

jest uiszczana z dochodu. W konstrukcji daniny nie wytrzymuje
krytyki z punktu widzenia naukowego degresja dla drobnej was-
noci rolnej. Przy podatkach przychodowych o charakterze rze-

czowym nie chodzi bowiem o absolutn wysoko przychodu, lecz

o rentowno gospodarstwa, drobna za wasno jest raczej ren-

towniejsza ni wielka. Zadecydoway te tutaj nie motywy rze-

czowe, lecz polityczne i skad naszego Sejmu. Na skutek tego da-

nina zamiast przewidywanych pocztkowo 100 miliardów, ma przy-

nie tylko 80 miljardów. Danina, wedug zapowiedzi ministra

skarbu, jmiaa by „motem rozbijajcym droyzn", faktycznie

jednak tej funkcji nie spenia. Gdyby za bya wysza, napraw-

d majtkowa, to prawdopodobnie dziaaaby w tym kierunku, zmu-
szajc do sprzeday wikszej iloci produktów dla jej opacenia

i przyczyniajc si w ten sposób do zniki cen.

Uchwalony przez Sejm 31 /III. 22 r. podatek od wzbogacenia
si, preliminowany na 5 miljardów mk., pobierany ma by od osób,

które spaciy wierzytelnoci powstae przed 1 stycznia 1915 r.

a obciajce hipotek nieruchomoci do tych osób nalecych oraz

od wacicieli gruntów, placów i budynków nabytych w czasie od
3 stycznia 1918 r.
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Podatek od pierwszej kategorii patników jest suszny, ze
wzgldu na znaczne b. korzyci, jakie ci osignli przy spacie wie-
rzytelnoci hipotecznych, natomiast podatek od drugiej kategorji

trudno uzasadni, wobec problematycznych ich zysków; przyczem
progresja podatkowa jest zupenie wadliwie skonstruowana, krzyw-
dzi ona tych patników, którzy nabyli nieruchomo w póniejszym
terminie. Danina wyrównawcza, jeszcze nie uchwalona, przynie
ma take 5 miljardów, w praktyce bdzie niesychanie trudna do
wykonania.

Wród podatków zwyczajnych bezporednich zasuguje na
wiksz uwag podatek gruntowy, który powinien by wydatnie
podniesiony, mniej wicej do norm przedwojennych. Mógby on
wtedy da skarbowi pastwa okoo 50 miljardów mk. zamiast 4J^

miljardów przewidzianych w budecie a stanowicych zaledwie
1,7% wszystkich danin. Obecny jego wymiar przeczy zasadzie

sprawiedliwoci czyli monoci pacenia; obcienie ziemi tym po-

datkiem w b. Kongresówce jest 10-krotnie nisze ni przed wojn
(4 kop. w zocie z morgi zamiast 40 kop.).

Nasz przemys jest stosunkowo znacznie silniej obciony po-

datkami ni rolnictwo. Podatek przemysowy rozcignity obec-

nie wedug wzoru rosyjskiego, na ca Rzeczpospolit jest zbyt ka-

zuistyczny i skomplikowany. Stanowi on zbyt wielkje obcienie
przemysu, wobec tego, e towarzystwa akcyjne opacaj jesz-

cze podatek dochodowy. Polski podatek ogólno-dochodowy jest

dobrze skonstruowany, cho w naszych wa*runkach zbyt skompli-

kowany; przytern niesusznie obcia osoby prawne.

W sprawie podatków porednich! wypowiedzia si prof.

Strasburger, powoujc si m. in. na Lubeckiego, za moliwie \vv-

datnem ich wyzyskaniem, gdy moment fiskalny musi by obecnie

przewaajcy a nie wzgldy socjalne lub jakiekolwiek inne. Zre-

szt obecnie saimo zagadnienie tych podatków zmienio si grun-

townie. Droyzna nie jest wywoana wysokiem obcieniem po-

datkowem, lecz przeciwnie zbyt niskie podatki wywouj m. in. de-

iicyty skarbowe a wic i inflacj czyli ten jad, który zatruwa cay
organizm gospodarczy. To te susznie stawki niektórych podat-

ków konsumcyjnych odpowiadaj ju obecnie normom przedwo-
jennym. Mówca nie widzi adnych pozytywnych argumentów
przemawiajcych za zmonopolizowaniem tytoniu tembardzicj,

jeli zniesiono monopol cukru i spirytusu i wprowadzono ak-

cyz. Wanie tyto trudniej jest opodatkowa w drodze monopolu,

ni np. cukier lub spirytus, jako produkt rónorodny. W naszych

warunkach w szczególnoci naley si wypowiedzie przeciw mo-
nopolom.

W sprawie naszych wydatków pastwowych zaznaczy prof.

S: e s on stosunkowo niskie i wobec tego trudno mówi o po-
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waniejszem ich zmniejszeniu. Wród potrzeb publicznych trzeba

wyróni trzy kategorie, wedug znanego podziau Roschera: po-

trzeby niezbdne, uyteczne i zbdne. Zasada, e dochody stosuj
si w gospodarstwie publicznem do wydatków moe odnosi si
tylko do pierwszej kategorii; w stosunku do innych powinna obo-
wizywa zasada prywatnej gospodarki: dostosowywania i ogra-

niczania wydatków odpowiednio do rozporzdzalnych dochodów.
P. Dziewulski przychyla si do wywodów prof. Stras-

burgera, w szczególnoci w sprawie zbyt sabego opodatkowania
ziemi. W dalszytm cigu zwraca uwag na bardzo niskie taryfy

kolejowe, których stawki dla wielu produktów s 5—10 krotnie

mniejsze ni przed wojn. Rzuca wreszcie myl wytworzenia
staej komisji Towarzystw ekonomicznych dla skoordynowania ich

prac i rozpatrywania projektów ustawodawczych majcych donio-

lejsze znaczenie gospodarcze.

Hr. A. ó 1 1 Oi w s k ii polemizuje z prof. Strasburgerem
w sprawie nadzwyczajnej daniny pastwowej, która w b. dzielnicy

pruskiej, z powodu niskich cen a wic i dochodów w tej dzielnicy

w zeszym roku, bya faktycznie podatkiem rzeczywisto-taiajtko-

wym. Tylko szybko nastpujca znika marki umoliwia jej uisz-

czenie w odpowiednim terminie.

Na tern sekcja ekonomiczna Zjazdu zakoczya swe obrady,

powierzywszy specjalnej komisji, zoonej z prezydiiwn Sekcji i re-

ferentów, opracowanie rezolucyj na plenum zjazdu. Komisja ta,

w skadzie pp. Dziewulskiego, Brzeskiego, Strasburgera, Zaleskiego,

i Dutlingera oraz w obecnoci go>ci pp. Zdziechowskiego, Mikoaj-
czaka i Zacharewicza, wysuchaa m. i. poniej podanego wniosku p.

Jana Lutosawskiego, wypowiadajc si za nim przychylnie, oraz

ustalia nastpujce przedstawione na plenum zjazdu przez p. Dzie-

wulskiego rezolucje:

I. Wniosek p. Jana Lutosawskiego o reorganizacji Zjazdów
prawników i ekonomistów polskich:

„Ze wzgldu na praktyczne potrzeby, Zjazdy nastpne eko-

nomistów polskich bd odbyway si niezalenie od zjazdów pra-

wników polskich i winne si odbywa czciej.

Motywy:
1) Rozdzia zjazdów na odrbne zjazdy prawników i zjazdy

ekonomistów polskich stanowi ju przedmiot uchway VI Zjazdu

pr. i ek. pol. Rozdzia ten umoliwi tym samym osobom udzia

w obu kategoriach zjazdów. W zjazdach ekonomistów bdzie za-

wsze dostatecznie elementu prawniczego i odwrotnie jest zapewnio-

ny udzia dostateczny ekonomistów w zjazdach prawniczych. Zja-

zdy obu grup bd mniej tumne, co podniesie ich poytek.

2) Wobec panujcego wci jeszcze chaosu w naszem yciu
gospodarczem, jak i w naszej polityce gospodarczej, jest niepodo-
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biestwem, aby zjazdy ekonomistów polskich odbyway si w od-
stpie dwuletnim, jak to obecnie miao miejsce. Zjazdy powinny
dawa sposobno kompetentnej biecej krytyki w stosunku do
polityki gospodarczej sejmu i rzdu, pozatem powinny syntetyzo-
wa myl spoeczn w. zakresie tej polityki i dla osignicia pra-
ktycznych korzyci z tak pojtego ich programu winny odbywa
si dostatecznie czsto i wykazywa w pracy swojej pewn ci-
go.

3) Do udziau w zjazdach ekonomistów powinni by przyci-
gani poza uczonymi, umiejtnymi, t. j. zawodowymi obserwato-
rami, komentatorami i regestratorami zjawisk ycia gospodarcze-
go — take wiadomi wizi gospodarstwa narodowego praktyczni
dziaacze gospodarczy, na podstawie przyjtych przez Rad Zja-

zdów zgosze (komisja balotujca). Doda to zjazdom ttna ycia
realnego i odniesie niewtpliwie ten skutek, e ycie gospodarcze
polskie bdzie wykazywao wicej harmonji i celowoci. Istnie-

jce porozumienie formalne midzy Polskim Zwizkiem Przemysu,
Handlu, Finansów i Górnictwa, a Zwizkiem Polskich Organizacyj
Rolniczych'w Warszawie, obu zwizkami, obejmujcemi wszystkie
najpowaniejsze organizacje gospodarcze pastwa, nie jest dosta-

teczne i do tego celu nie prowadzi; jest zreszt zbyt lune i brze-

mienne zawsze moliw walk interesów.

Projekt przyszej organizacji Zjazdów ekonomistów polskich:

Z ona odpowiednich, niej wymienionych instytucyj powstaje,

ich kosztem i staraniem utrzymywane, Biuro Zjazdów ekonomistów
polskich, jako organ stay z siedzib w Warszawie, majcy na celu

przygotowywanie zjazdów i zaatwianie w midzyczasie zada
biecych, z ewentualnem wykonaniem uchwa zjazdowych zwi-
zanych, do terminowego wydawania sprawozda zjazdowych
wcznie. Plan i organizacj zjazdów nakrela i program ich szczep

góowy ustala, jak równie nadaje kierunek pracom Biura — Rada
Zjazdów Ekonomistów Polskich. Rada zbibra si w tym celu raz

na kwarta koleino w jedneni z miast uniwersyteckich polskich

w kolei alfabetycznej podug nazwy miasta.

Pierwsze zebranie Rady odbdzie sie w d. 1 wrzenia 1922 r.

w Warszawie w siedzibie tamtejszego Towarzystwa ekonomistów
i statystyków, uoy swój regulamin wewntrzny i organizacj

Biura zjazdów oraz ustali program najbliszego Zjazdu. Zjazdy

bd si odtd odbyway 2 razy na rok, nazajutrz po odpowied-
niem kolejnem zebraniu Rady w miejscowoci, w której przypadnie

to ostatnie. Najbliszy zjazd odbdzie si w pierwszej dekadzie

grudnia r. b. 1922 w Krakowie.

Do Rady Zjazdów ek. p. deleguj po dwóch przedstawicieli:

Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, takie Tow. w Lublinie,

Lwowie, Poznaniu, Wilnie i Warszawie, wydziay uniwersyteckie
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i innych szkó akademickich, posiadajce katedry nauk ekonomicz-
nych i spoecznych, towarzystwa naukowe posiadajce Wydziay
nauk ekonomicznych i spoecznych oraz Zwizek Polskiego Prze-
mysu, Górnictwa, Handlu i Finansów oraz Zwizek Polskich Or-
ganizacyj Rolniczych. Przewidziana jest. moliwo kooptacji

wikszoci gosów nowych instytucji.

Zaleca si, aby od nastpnego Zjazdu poczynajc, tezy refe-

ratów zjazdowych byy zawczasu aprobowane przez Rad Zjaz-
dów, a same referaty w postaci drukowanej rozdane przy otwarciu
zjazdu jego uczestnikom."

II. Sekcja Ekonomiczna VII Zjazdu Prawników i Ekonomistów
w Poznaniu wyraa przekonanie, e denia do sanacji Skarbu nie-

odczne s od usiowa w kierunku doprowadzenia do równowagi
ycia gospodarczego, a to przez wydatne podniesienie produkcji.

Rozwój produkcji winien by zapewniony przez racjonaln poli-

tyk gospodarcz Pastwa naleycie uwzgldniajc interesy wy-
twórczoci przy ewentualnej potmocy kapitaów zagranicznych.

Sekcja Ekonomiczna w szczególnoci wychodzc z zaoenia, e
równowaga budetowa Pastwa Polskiego jest kategoryczn ko-

niecznoci stawia nastpujce tezy na mocy wygoszonych refe-

ratów i wyonionej dyskusji:

1) Co do budetu:

Naley ustali formalne prawo budetowe, któreby normo-
wao zasady ukadania, wykonania i kontroli wykonania budetu.

2) Co do dochodów:

a) Nieodzownem jest uproszczenie systemu podatkowego i po-

stpowania przy wymiarze podatków.

b) Dla pokrycia zwyczajnych wydatków Pastwa trzeba dy
do stopniowego ale szybkiego podwyszania podatków do
norm przedwojennych na caym obszarze Rzeczypospolitej,

w szczególno-ci za winien by zwikszony podatek grun-

towy.

c) Gówny nacisk naley pooy na podatki porednie, które

przy obecnym stanie naszej administracji skarbowej i moral-
noci podatkowej musz pozosta w najbliszym okresie gó-
wnem ródem dochodów pastwowych. Naley jednake
unika etatyzmu skarbowego w postaci monopolów.

d) Konieczne jest wprowadzenie do eksploatacji i zarzdu przed-

sibiorstw pastwowych systemu gospodarki kupieckiej oraz
zasady pokrywania wydatków z dochodów danej gazi,
przedewszystkiem w stosunku do spraw kolejowych, gdzie

naley podwyszy taryfy przewozowe.
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3) Co do wydatków:

a) stosowa naley zasad bezwzgldnej oszczdnoci w wy-
datkach pastwowych z ograniczeniem wydatków tylko do
potrzeb niezbdnych.

b) Koniecznem jest zaniechanie inwestycyj, które bez strat dla
ycia narodowego mog by odoone na czas póniejszy,
i finansowanie inwestycyj najkonieczniejszych drog po-
yczek.

4) Co do ejmisji banknotów:

Podkrelajc szkodliwo emisji banknotów na cele skarbowe,
Sekcja uznaje dopuszczalno emisji na cele gospodarcze, o ile jest

zabezpieczon obligami wynikajacemi z obrotów majcych na wi-
doku interesy produkcji.

III. Sekcja Ekonomiczna VII Zjazdu ponawia uchwa poprzed-
niego Zjazdu co do koniecznoci odbywania zjazdów ekonomistów
polskich odrbnie od zjazdów prawniczych i wytworzenia Rady
towarzystw ekonomicznych z wspólnym sekretarjatem w Warsza-
wie, majcym na celu skoordynowanie prac wszystkich towa-
rzystw ekonomicznych, (uwzgldniajc take wydziay ekonomicz-
ne towarzystw naukowych, zwizki ekonomiczne, wydziay uni-

wersyteckie).

6. Zagadnienie etatyzmu.
(Posiedzenie plenarne.)

Pierwsze plenarne posiedzenie VII Zjazdu, powicone zagad-
nieniom etatyzmu, odbyo si w niedziel, o godz 4>->, pod prze-
wodnictwem prof. yskowskiego.

Pierwszy referat wygosi hr. Adam ótowski z Jaro-

gniewic w jzyku francuskim p. t. „L'tatisme en Pologne". Eta-

tyzm — twierdzi mówca — jest obcy charakterowi polskiemu,, idee

etatystyczne s bezporednio pochodzenia niemieckiego. Powstay
one stosunkowo niedawno w Prusach, gówrjie^na gruncie polityki

antypolskiej. W walce ze spoeczestwem polskiem Niemcy mu-
sieli ucieka si do pomocy rzdu, który w prowincjach polskich

coraz bardziej ogranicza swobod i prawa jednostki, aby popiera
rozwój niemczyzny. Mówca przypomina róne prawa antypolskie

w dziedzinie szkolnictwa i uywania jzyka ojczystego, kolonizacji,

budowania domów (synny wóz Drzymay) i t. d., z których kade
byo nowym etapem na drodze etatyzmu. Wojna powiksz}la
i rozszerzya zakres ingerencji pastwa w ycie jednostek, normu-
jc ich konsumcj.

Przechodzc do stosunków w pastwie polskiem, referent

przypomina istnienie do niedawna minist. aprowizacji, róne ceny
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maksymalne, ograniczenie obrotu obcemi walutami, wysokie cla

wwozowe i zakazy wywozu, obowizkowe nauczanie powszechne
itd., z których niektóre bdc koniecznociami uytecznemi, w ka-
dym jednak razie, ograniczaj swobod jednostek. Mówca wypo-
wiada si stanowczo przeciw kolejom pastwowym, twierdzc, e
o wiele praktyczniej byoby ustpi je towarzystwom prywatnym.
Jednake 4 gówne punkty, gdzie etatyzm — zdaniem mówcy —
czyni najwiksze szkody pastwu i ludnoci s nastpujce: „pra-

wo o' wysokoci komornego, 8-godz. dzie pracy, reforma agrarna

i kasy ubezpieczeniowe na wypadek choroby, obowizkowe dla

robotnika rolnego". Referent zatrzymuje si nieco duej nad re-

form agrarn, podkrelajc prawo komisji rzdowej do odebrania

majtku za odszkodowaniem, wynoszcem faktycznie Vi wartoci
realnej ziemi, ograniczenie swobodnej parcelacji i wogóle uzale-
nienie wszelkiej sprzeday gruntu od zezwolenia komisji — co

w praktyce prowadzi do przedstawiania mnóstwa dokumentów
i zawiadcze, opóniajcych przejcie wasnoci ziemi i naraa na

wielkie straty sprzedajcych. Przechodzc do kwestii obowiz-
kowego ubezpieczenia na wypadek choroby robotników rolnych,

przypomina, e nie istniao ono za czasów niemieckich dla tej kate-

gorii pracowników, którzy mieli i Imaj przewanie roczne umowy,
gwarantujce im m. hi. bezpatn pomoc lekarsk i rodki lecznicze.

Obecnie stworzono kasy chorych, wielkie instytucje le admini-

strowane, kosztowne, o licznym personelu, do których robotnicy

rolni niechtnie pac skadki.

Koczc swój referat, zaznacza p. ótowski, e w ostatnich

czasach ukazuj si peiwne oznaki poprawy i powrotu do wikszej
swobody idywidualnej, tak odpowiadajcej charakterowi polskie-

mu i pozwalajcej* peniej wyzyska inicjatyw prywatn. W dys-

kusji nad referatem, prowadzonej w jzyku francuskim, pierwszy

zabiera gos p. Poznaski. Utrzymuje on, e etatyzm nie jest

kwestj zasady lecz dogodnoci i odpowiednoci w danych warun-
kach. Prawodawstwo spoeczne jest ju ogólnym dorobkiem cywi-

lizacyjnym. W szczególnoci pastwo winno interweniowa w dzie-

dzinie opieki nad dziemi i kobietami. Oczywicie zawsze powstaje

kwestja granicy tej interwencji. W tym samym duchu przemawia?
póniej p. Koral. Odpowiada krótko referent i prof. y s-

k o w s k i.

Drugi referat po polsku o etatyzmie, wygosi prof. Caro
ze Lwowa. Wyraz etatyzm — mówi mówca — uywany jest

w trzech znaczeniach: 1) cakowitego lub czciowego uspoecz-
nienia produkcji (socjalizm), 2) prowadzenia przez pastwo przed-

sibiorstw (socjalizm pastwowy), 3) ingerencji pastwa w ycie
spoeczne, przedewszystkiem reglamentacji prawnej i administra-

cyjnej stosunków gospodarczych. W tym ostatnim znaczeniu ro-
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zumiany jest gównie etatyzm. — Wolna konkurencja to idea —
w yciu niema jej w peni. Trzeba pamita, e na tron opró-
niony przez monopol pastwowy, wstpuje monopol prywatny.
W imi hasa wolnej konkurencji przeciw ukrywaniu towarów, wy-
wozowi towarów, spekulacji i t. d. czyni si b. mao. Teorja anty-

etatyzmu idzie w rzeczywistoci zgodnie z interesem kapitalisty.

Jeli jednak wyzysk jest zjawiskiem typowem, nie mona post-
powa w myl hasa „laisser-aller". Ogólnie przyjta jest inge-

rencja pastwa w dziedzinie ochrony pracy kobiet i dzieci, ubez-

piecze spoecznych i t. d., dlaczego tylko w dziedzinie obrotu nie

miaaby zwyciy pozytywna i reglamentujca polityka pastwa?
Zarzuty przeciw monopolobi pastwowym np. wre Francji padaj
ze strony przedstawicieli Izb Handlowych. Jeli koleje pastwo-
we daj deficyt, to trzeba zaprowadzi cis kontrol, zaintereso-

wa robotników i urzdników w wydajnoci pracy przez odpo-
wiedni system premij, a zreszt wychowa mode pokolenie do no-

wych zada. Pastwo nie moe by ograniczone do roli stróa
nocnego jak drwi Lassalle. Przeciwnie powinno obejmowa wszy-
stkie te dziedziny, w których interes jednostki sprzeczny jest z inte-

resem ogóu, w szczególnoci za te dziedziny, w których 1) akcja

nie opaca si jednostce, a powinna by prowadzona ze wzgldu na

potrzeby publiczne, 2) gdzie ograniczenie do incjatywy prywatnej

oddaje spoeczestwo w zaleno monopolu prywatnego, 3) kiedy

potrzeby s powszechne, jak dostarczanie wiata, komunikacie

i t. d., 4) gdzie jest biono uzyskania duego dochodu dla skarbu.

Gospodarka wojenna zniechcia do wszelkiego przymusu.

Jednake niezdolno etatyzmu tych czasów, wynikajca z niskiego

poziomu etycznego i intelektualnego jego wykonawców nie obala

samej zasady koniecznoci ingerencji pastwowej. Ogó ludzi po-

trzebuje silnej rki i wadzy. aden rzd nie moe patrze obojt-

nie na wyzysk jednej warstwy przez drug; pastwo wspóczes-

ne ma szerokie zadania kulturalne i socjalne — musi dy do urze-

czywistnienia wikszej sprawiedliwoci spoecznej i uprzystpnie-

nia wasnoci szerokim masom. Przeciwnikami silnej ingerencji

pastwowej, majcej na celu przeprowadzenie zapobiegawczych

reform socjalnych dla pokojowego rozwizania konfliktów spoecz-

nych, s obok kapitalistów — skrajnych liberaów, stronnictwa

przewrotowe. Konieczne jest denie do reformy etycznej, wytwo-

rzenia elity urzdniczej i wychowania modego pokolenia przepo-

jonego zasad przewagi dobra publicznego nad prywatnem. Trze-

ba zarazem da tak doz wolnoci i przymusu, aby najlepiej za-

bezpieczy interes ogóu. Kwestja ctatyzJmu nie jest tylko kwestja

zasady, lecz i dogodnoci. W kadym bd razie nie trzeba „przy-

obleka wolnej konkurencji w purpur niezmiennoci praw eko-

nomicznych".
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Prof. Wadysaw Zawadzki wygosi referat p. t:

„Przedsibiorstwo pastwowe jako forma organizacyjna produkcji".

Przedsibiorstwo pastwowe i prywatne — dowodzi mówca —
obok cech wspólnych, przedstawia powane rónice dotyczce:
1) celu — dla przedsibiorstw pastw owych nie moe nim by wy-
cznie, ani nawet gównie, zysk, std brak atwego kryterium po-

wodzenia lub niepowodzenia; 2) stosunku do innych jednostek gos-

podarczych, które nie traktuje wycznie z punktu widzenia was-
nej korzyci; 3) organizacji — przedewszystkiem kompetencji in-

stancji decydujcej, skrpowanej w swej inicjatywie i decyzji prze-

pisami i zalenoci od innych wadz. Std sztywno przedsibior-

stwa patswowego, swojego rodzaju doktrynerstwo i rutyna a wic
trudno przystosowania si do zmian handlowych. Referent analizuje

rónice przedsibiorstwa pastwowego i prywatnego pod wzgl-
dem stopnia wyzyskania posiadanych przez spoeczestwo czyn-
ników produkcji a w szczególnoci zatrzymuje si duej nad wpy-
wem tych dwóch typów przedsibiorstw na wytworzenie i utrzy-

manie spoecznego podjoa produkcji — na psychologi wytwórców.

Wola pracy nie powstaje jednakowo we wszelkich formach

produkcji. Doskonae ma warunki rozwoju w drobnej wasnoci
rolnej, naogó dobre w prywatnem przedsibiorstwie, gdzie robot-

nik traktowany jest tylko ze wzgldu na efekt pracy. Stad po-

wstaje w umysowoci silne skojarzenie zarobku i siy wytwórczej.
Inaczej w przedsibiorstwie pastwowem, gdzie pracownika nie

traktuje si jako ródo zysku i wynagrodzenie nie dostosowuje si
do skutku pracy, lecz ustala si je z góry hierarchicznie. Mierni-

kiem wynagrodzenia staj si raczej potrzeby, w konsekwencji

czego powstaje psychologia spoywcy. Produkcyjno za pracy

dochodzi tylko do koniecznie wymaganego minimum, siy wy-
twórcze nie s dostatecznie wyzyskane. W rezultacie przedsi-

biorstwo pastwowe, jako forma organizacyjna produkcji, stoi niej

od przedsibiorstwa prywatnego. Niszo ta wynika z pewnej

sprzecznoci pomidzy ide pastwa a rol przedsibiorstwa gos-

podarczego opartego na deniu do zysku.

W dyskusji nad powyszemi referatami pierwszy zabra glos

p. A. ótowski, polemizujc z tezami prof. Caro. Wskazuje
jako najlepszy przykad, przemawiajcy przeciw etatyzmowi Sta-

ny Zjednoczone A. P., które, zachowujc i strzegc wolnoci gos-

podarczej, doszy do dzisiejszego stanu rozkwitu. Ten przykad,
który mógby by dla Polski zacht do zaniechania etatystycz-

nego kierunku polityki gospodarczej, pozwala stwierdzi przez po-

równanie z naszemi stosunkami, zupen rozbieno kierunku roz-

woju: gdy w Ameryce ograniczeniu wolnoci politycznych towa-

rzyszy wolno gospodarcza, w Polsce przez skrpowanie ycia
gospodarczego, mona stwierdzi wprowadzanie daleko idcych
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swobód politycznych. P. Daszy ska-Go liska wskazuje,
i spoeczestwo sk-ada si przewanie ze sabych. Zadaniem
pastwa jest obrona sabych. Podporzdkowanie polityki temu
zadaniu nie wydaje zych owoców, przeciwnie mona byoby udo-
wodni, i np. w znacznej mierze polityce obrony sabych za-

wdziczamy, i w Polsce niema bolszewizmu. Zreszt etatyzm nie

wyklucza wspódziaania inicjatywy prywatnej. Ingerencj pa-
stwa w dziedzin stosunków gospodarczych uznay takie pastwa,
jak Anglja i Francja, gdzie istnia i rozwija si przed wojn cay
szereg przedsibiorstw publicznych, szczególniej komunalnych. Mo-
gy one na daleko lepszych warunkach zatrudnia robotnika, przy-
tem w interesie konsumenta konkurowa z przedsibiorstwami pry-
watneini. Pastwo nie moe i nie powinno poprzestawa na de-
niu jednostronnym do osignicia najwikszej produkcji lecz winno
dba o zdrowie fizyczne i moralne, owiat etc. ludnoci a to wy-
maga opieki i bezporedniej jego ingerencji.

Po krótkiem przemówieniu mecenasa Nowodworskiego,
polemizujcego z wywodami prof Caro i p. Daszyskiej-Goliskiei,
przewodniczcy zamyka posiedzenie, przenoszc dalszy cig dys-

kusji na nastpne zebranie.

Drugie posiedzenie plenarne, które odbyo si w poniedziaek

5-go czerwca o WA przed p. pod przewodnictwem prof. yskow-
skiego. powicone zostao dwom referatom informacyjnym dla

goci francuskich, wygoszonych w jzyku francuskim przez p. Jana

ótowskiego i p. Fudakowskiego oraz dalszemu cigowi dyskusji

nad zagadnieniem etatyzmu.

P. Jan ótowski wygosi referat p. t. „Sprawa likwi-

dacji majtków niemieckich w Polsce". Prelegent zwróci przede-

wszystkiem uwag na ograniczenia warunków, i zagwarantowa-
nych przez Traktat Wersalski odnonie prawa likwidacji wasnoci
Niemców albo towarzystw kontrolowanych przez Niemców na

terytorjum polskiem. Mianowicie warto zlikwidowanego przed-

miotu musi by wypacona do rak waciciela i to pod ewent. kon-

trol midzynarodowego trybunau mieszanego oraz ustalony i ci-

le okrelony jest charakter osób podlegajcych likwidacji. S to

ci wycznie Niemcy, którzy albo do terytoriów cedowanych spro-

wadzili sie po roku 1908 albo te nie anieli w Polsce staego miej-

sca zamieszkania pomidzy r. 1908 a 1920-yin. Na tej podstawie

opiera si likwidacyjne prawodawstwo polskie, a w szczególnoci

prawo o rejestracji mienia niemieckiego w Polsce z dn. 4 marca 1920

i prawo likwidacji z dn. 20 lipca 1921 r. Prawo to przewiduje trzy

sposoby likwidacji: l) przez zbycie z wolnej rki w okrelonym
czasie, 2) przez przejcie na rzecz pastwa i 3) przez przetarg

publiczny. Wybór pomidzy temi sposobami zaley od decyzji ko-

mitetu likwidacyjnego. Naogó komitet poznaski stosuje pierwsz
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metod i wzywa likwidenta, by w czasie zazwyczaj trzymiesicz-
nym sprzeda sw posiado osobie bdcej obywatelem polskim,

fachowcem w swoim zawodzie, nie nabywajcym danego przed-
miotu w celach spekulacyjnych, wreszcie takiej, która nie objawia
wrogiego wzgldem Polski usposobienia. W razach, gdy wezwa-
nie to nie odnosi skutku, nastpuje szacunek i przejcie na rzecz

pastwa. Przetargu publicznego nie stosuje si naogó ze wzgl-
dów praktycznych. Prawodawstwo polskie jest jasne i proste.

Dlatego to ataki przeciw likwidacji skierowane s nie przeciwko
niemu, ale opieraj si na wysuwaniu zasady susznoci, prawa
moralnego nienaruszalnoci prywatnej wasnoci etc. Rozumom
waniom tym, pozornie wydajcym si susznemi naley prze-

ciwstawi naduycie prawa systematycznie stosowane przez Niem-
cy na zachodnich rubieach Polski, gdzie ywio polski podstpnie
lub gwatem by usuwany. Likwidacja jest tylko epizodem, by-
najmniej nie oderwanym od caoci walki rozgrywajcej si w b.

naborze pruskim. Zadaniem ustaw likwidacyjnych jest przeciw-

dziaanie okupacji niemieckiej.

Praktyczne zastosowanie ustaw jest dopiero w zacztkach.
Jednak; w roku biecym zostao sprzedanych pod kontrol komi-
tetu lik wid. 182 objektów rolnych w cenie 1.867.435.000 mkp..

66 domów w cenie 49.128.597, i 60 objektów przemysowych w cenie

MS.A25.S57 mkp. Prelegent w dalszym cigu wskazuje na trud-

noci zadania przeprowadzenia likwidacji, przytaczajc jako przy-

kad, e w b. dzielnicy pruskiej zarejestrowanych j.st 92.000 obje-

któw, co do których wszelkie dane musz by cile badane i spra-

wdzane, a dla kadej kategorii przedmiotów naley znale odpo-

wiednia metod likwidacyjna. Poniewa ponadto naley przy sto-

sowaniu ustaw uwzgldnia stron prawna, finansow, motywa
gospodarcze, spoeczne, polityczne i wojskowe, Komitet likwida-

cyjny dy do stosowania metod gitkich. Przymusowe rodki
stosowane s jedynie w wypadkach zej woli i ujawnionych chci
sparaliowania akcji rzdu polskiego.

Pastwo polskie, mimo caej wagi zagadnienia likwidacji, da-

lekie jest od prowadzenia polityki zemsty i dy do unikania

w przeprowadzaniu likwidacji wszelkich aktów bezwzgldnoci.

P. F u d a k o w s k i, prezes Rady Naczelnej organizacyj zie-

miaskich w Polsce, wygosi referat po francusku p. t. ,,La legisla-

tion agraire en Poogne". Dane podstawowe, które uatwi Francu-

zom zrozumienie kwestii agrarnej i ocen prawodawstwa agrarnego

w Polsce s — zdaniem mówcy — nastpujce: 1) Zasada was-
noci prywatnej — w przeciwiestwie do Rosji — jest silnie zako-

rzeniona wród wocian polskich. 2) Znaczny przyrost ludnoci
powoduje rozdrobnienie wasnoci rolnej i powstawanie gospo-

darstw karowatych; std tendencja do emigracji wród ludnoci
44

*
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wiejskiej w celu zebrania kapitau na kupno wasnego gospodar-
stwa. 3) Pastwa rozbiorcze odmiennie rozwizyway kwestie
roln i rónie traktoway rolnictwo w kadej z trzech czci Pol-
ski, a powstae na skutek tego rónice komplikuj obecnie t kwe-
sti. 4) Podstawa prawn reformy rolnej w Rz. P. s: a) zasady
reformy, uchwalone przez Sejm 10 lipca 1919 r., b) rozporzdzenie
tymczasowe Rady Ministrów z 1 wrzenia 1919 r., normujce prze-

noszenie wasnoci nieruchomoci ziemskich, c) ustawa z dn. 15

lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej. Nastpnie mówca roz-

patrzy systematycznie postanowienia ustawy z 15 lipca i szcze-
góowiej zanalizowa, wzgl. podda krytyce nastpujce punkty:
1) kolejno wywaszczenia (art. 3), 2) ustalenie maximum obszaru
majtków (art. 2), które b. niekorzystnie wpywa na produkcj rol-

n i specjalnie grozi upadkiem cukrownictwu, gorzelnictwu. kroch-
malnictwu i t. d., 3) zasady, wedug których normuje si odszko-
dowanie wacicieli prywatnych przy przymusowym wykupie
cena wykupu równa si poowie przecitnej ceny targowej (art. 23),

potrcanie 30% na rzecz funduszu inwalidów i t. d., -- zasady
w istocie b. krzywdz wacicieli ziemskich i podrywaj prawo
wasnoci, 4) sposób w jaki odbywa si ma parcelacja. Dalej re-

ferent omówi pokrótce samo wykonywanie ustawy, piany Urzdu
Ziemskiego na 1922 r. (odprzedanie 200 000 ha. i utworzenia okoo
20 tys. gospodarstw) i koszta z tern zwizane. Zakoczy! mówca
swój gruntowny referat wzkazaniem na dwie podstawowe zasady,

które zdaniem jego winny by stale brane pod uwag przy rozwi-
zywaniu kwestji rolnej: 1) powikszanie a przynajmniej nie zmniej-

szanie produkcji rolnej odpowiada interesowi caego spoeczestwa:
2) podane jest, aby wiksza liczba osób posiadaa wasno rolna,

przyczem winno by stopniowe przejcie od wielkiej do redniej

i do drobnej wasnoci W praktyce wskazana jest parcelacja pry-

watna pod kontrol pastwa.

Po referacie p. Fudakowskiego zabra gos w dyskusji prof.

E. Lambert z Lyonu. W sprawie etatyzmu - zaznacza mówca
rónice pogldów s gbokie, zarówno w Polsce — co mona byo
stwierdzi z referatów i dyskusji — jak i we Francji. Zdaje sie

jednak mówcy, e we Francji przewaaj pod tym wzgldem pe-

wne tendencje porednie, "wytwarza si rodzaj syntezy miedzy

wybitnie etatystycznym prdem z czasów wojny a indywiduali-

stycznym przedwojennym. Charakterystyka prawa francuskiego

po W. rewolucji francuskiej, to wasno prywatna i indywidualizm.

Ale po wojnie, a nawet ju przed wojna, zaznaczya si pewna
zmiana. Okazuje si, e swoboda bezwzgldna jest niemoliwa;

przewaajca opinja we Francji jest wprawdzie przeciw wziciu
przez pastwo w zarzd bezporedni (regie directe) pewnych przed-

sibiorstw, ale jest za polityka kontroli przez pastwo przedsi-



\ II. Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich. 675

biorstw prywatnych w interesie konsumentów i uytkowców. Pa-
stwo wystpuje nie dla zahamowania inicjatywy indywidualnej lec/,

celem organizacji lojalnej konkurencji i zapobiegniciu naduy nie-

ograniczonej wolnoci. Wyrazem tej tendencji jest m. in. rozwój

prawodawstwa przemysowego i robotniczego; w tej dziedzinie

jednake zaznacza si w ostatnich czasach reakcja przeciw Sztyw-
noci prawa o 8-iogodzinnym dniu pracy. Utworzenie, na mocy
prawa z 1921 r., rady kontrolujcej kolejnictwo, podobnie jak w Sta-

nach Zjedn, A.- P., jest dalszym objawem tej samej zasadniczej

tendencji: indywidualizmu i inicjatywy prywatnej ograniczonych

i kontrolowanych w myl ideaów solidarnoci spoecznej.

Warto doda, e prof. Lambert, na wstpie swego przemó-
wienia zaznaczy, e wszystkie kwestje dotyczce Polski b. ywo
interesuj opinje francusk, prosi wic wobec tego, w imieniu dele-

gacji francuskiej, prawników i ekonomistów polskich o wspóprace
w wielkich Revue's, specjalnie za zwraca si do p. Fudakowskiego
o opublikowanie jego referatu o prawodawstwie agrarnem w Polsce.

P. Mogilnicki okrela etatyzm jako nadmiar dziaalnoci
pastwa, a poniewa kady nadmiar jest zem. szkodliwym jest

równie etatyzm. Dziaalno pastwa winna wystpowa w tych

tylko wypadkach, gdzie siy spoeczestwa nie mog sprosta za-

daniu t. zn. tam, gdzie potrzeba uycia wielkiej siy i organizacji.

Zwizki spoeczne winny dziaa bez przeszkód ze strony pastwa
tak dugo, jak dugo mog sprosta wzitej na siebie roli, wzgl. do-

pokd nie okae si, e dziaaj le. Wówczas dopiero moe wkro-
czy pastwo jednak o tyle tylko, jeli zostanie ustalone, i po-

trafi speniane le przez spoeczestwo zadanie rozwiza lepiej

od niego. W kadym jednak wypadku nawet sabym przedsi-

biorstwom winno pastwo nie pomoc i raczej prywatn inicja-

tyw budzi t wspomaga j, jak stwarza jej konkurencj. —
P. ótowski Leo n rozpatruje zagadnienie etatyzmu jako

kwestj oportunizmu. Z uwiadomienia sobie celu, jaki chcemy na-

da pastwu wypynie wniosek, czy rol jego w yciu spoecze-
stwa naley powikszy czy zmniejszy. Zapatrywanie swoje

streszcza mówca w zakoczeniu, i celem pastwa powinno by
czuwanie nad wszechstronnym zdrowym rozwojem spoeczestwa
a ingerencja pastwowa winna i w kierunku zmniejszania jej

stopniowego, a do zupenego usunicia.

P. K o r f a n ty nie dziwi si kracowo przeciwnym pogldom
ujawnionym w dyskusji i referatach. ródo tej kracowej roz-

bienoci tkwi w dowiadczeniach etatystycznych najwieszej
doby. Pastwo obok zadania tworzenia podstaw prawnych, jakie

na nim ci w nowoczesnych spoeczestwach, zmuszone zostao
przej t. zw. zadania socjalne i rozwin sw dziaalno na tych

polach i w tych kierunkach, którym zwizki spoeczne sprosta nie

44*



676 VI. Miscellanea

mog. O rozszerzaniu dziaalnoci pastwa mona dyskutowa
tylko na podstawie konkretnych zagadnie i wypadków. Naley
wskaza przytem na skonnoci wprowadzania u nas do zakresu
dziaania pastwa czynnoci oraz urzdze spotykanych na zacho-
dzie, jedynie dla zyskania wskutek tego dobrej sawy bez oba-
daniu si na brak odpowiednich warunków.

Prof. K o s c h e ni b a h r - y s k o w s k i ze wzgldu na maa
ilo czasu, jaka jeszcze pozostaje do rozporzdzenia Zjazdu, zrzeka
sic wygoszenia referatu, poprzestajc na krótkim streszczeniu te-

go » przedoeniu rezolucji (patrz niej).

Prof. Car o zaznacza, e zgadza si ze swej strony nawet
na ograniczenie zakresu czynnoci pastwa, jeli po temu niema
odpowiednich warunków i przygotowania. Zastrzega si jedynie
aby ograniczenie tej dziaalnoci sta si miao zasad. Ingerencja

pastwa prowadzi do wyrównania rónic socjalnych: w myl po-

stawionej przez siebie tezy uwaa, i pastwo ingerowa winno
zawsze tam, gdzie istnieje konflikt midzy jednostk a zwizkami
spoecznemi.

W dalszym cigu przemawiaj p. K u r n a t o w s k i wskazu-
jc na kooperatyzm jako czynnik, który praktycznie winien pogo-
dzi i zastpi skrajnie liberalne i etatystyczne zapatrywania oraz

kierunki polityki. Mówca zgasza nastpujcy wniosek:
Gospodarcza dziaalno pastwa jest kwestj uytecznoci

i sprawnoci aparatu pastwowego.
Pastwo nie jest jedynym czynnikiem twórczym gospodarki

zbiorowej. Antyetatystyczuym kollektywizmem jest kooperatyzm.
Dziaalno pastwa humanitarna i kulturalna obowizkowo

polega na zagwarantowaniu kademu e x i s t e n z - m i n i m u m
materialnego i moralno-kulturalnego. W niecisej formule demo-
kracji „wolno, równo, braterstwo" — „braterstwo" zastpi
..solidarno".

Nastpnie przemawiaj p. Zwoliski, który wskazuje na

zmian polityki gospodarczej w Polsce w kierunku antyetatystycz-

uym. i). Biegeleisen, p. Daszyska-Goliska i p. Lewiski,
który stwierdza, i od 150 lat ewolucja rozwoju postpuje w kierunku

etatyzmu. Wolnej konkurencji we waciwem znaczeniu tego wyrazu
niema, lecz monopol pastwowy lub prywatny. Praktycznie za-

tem sprowadza si zagadnienie etatyzmu do oceny czy dane pa-
stwo doroso do zada jakie spenia powinno.

Na tym przemówieniu po uprzednim zamkniciu listy mów-
ców zostaa wyczerpana dyskusja i zamknite posiedzenie.

7. Z a m k n i c i e Z j a z d u.

Nastpne i ostatnie posiedzenie plenarne odbyte w poniedzia-

ek 5 czerwca powicone zostao odczytaniu i przyjciu rezolucyi

z zebra plenarnych oraz sprawozdaniu sekcyi zjazdowych.
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Nastpujce rezolucje prof. ysko wskiego i Dr. Stelmachow-
skiego poddane na ostatnim posiedzeniu plenarnem VII Zjazdu zo-

stay przyjte wikszoci gosów:

1. Pastwo nie moe ksztatowa stosunków gospodarczych
w okrelonym kierunku, chociaby kierunek ten wydawa sit- po-

danym.
Pojmowanie dziaalnoci pastwa jako organizatora stosunków

gospodarczych wstrzsa racffcnalnem gospodarstwem krajów em
i nieobliczalne przynie moe szkody.

Natomiast w ksztatowaniu stosunków gospodarczych pa-
stwo, prowadza wasne przedsibiorstwa tylko w zakresie zaka-
dów uytecznoci publicznej, w innych dziedzinach moe i

winno

poprzesta na czuwaniu nad yciem gospodarezem pod hasem tro-

ski o dobro publiczne i wyrównania sprzecznych interesów poszcze-

gólnych grup i warstw spoecznych w imi urzeczywistnienia spra-

wiedliwoci spoecznej i gospodarczej.

2. VII Zjazd prawników i ekonomistów wyraa zapatrywanie,

e zakres ingerencji pastwa winien by zaleny od struktury go-

spodarczej i kulturalnej danego spoeczestwa w danym czasie

przy uwzgldnieniu jego waciwoci duchowych.

W danej chwili spoeczestwo polskie winno dy Jo jak-

najdalej idcego ograniczenia zakresu ingerencji pastwowej na polu

gospodarezem.

Po wysuchaniu i przyjciu na plenum sprawozda sekcyj oraz

odczytaniu telegramów powitalnych na Zjazd nadesanych (od Mar-
szaka Sejmu, od Prezydenta Ponikow skiego, od Ministra Michal-

skiego, od Prezydenta Kom. Kod. Piericha, od Sdziego Litauera

przekazujcego z ramienia przemysowca warszawskiego B. K.

100.000 marek im wydawnictwa Zjazdu j t. d.) przewodnicz-

cy Zjazdu udzieli gosu prof. Iiuveliu z Lyonu, który w imie-

niu delegacji francuskiej dzikowa za przyjcie, wyraajc uznanie

dla wiedzy prawniczej i ekonomicznej w 'Polsce, poczem marszaek
prof. Dr. Till dzikujc miastu Poznaniowi za gocin, uniwersy-

tetowi poznaskiemu i organizatorom zjazdu tudzie delegatom

Francji za ich wspóprac zamkn obrady VII Zjazdu Prawników
i Ekonomistów.

W zakoczeniu Zjazdu Prof. Peretiatkowicz z ramienia Komi-

tetu Zjazdu zakomunikowa, e nastpny Zjazd prawników i ekono-

mistów polskich projektowany byl w Wilnie. Poniewa jednak

Uniwersytet lwowski ubiega si o zaszczyt zorganizowania Zjazdu

u siebie, przeto Komitet Zjazdu proponuje, aeby kwesti miejsca

i terminu nastpnego Zjazdu pozostawi porozumieniu Wydziau
prawnego w Wilnie z Wydziaem prawnym we Lwowie. Wniosek
ten przyjto jednomylnie.
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Przy okazji Zjazdu utworzone zostay 2 komisje dla celów

specjalnych:

1. Komisja polsko-francuska, majca na celu wzajemne zapo-

znawanie si z prawem polskiem i francuskiemu W skad tej komisji

weszli: a) z polskiej strony: Dziekan Wydziau prawno-ekonomi-
cznego Uniwersytetu Poznaskiego, Sekretarjat Komisji Kodyfika-

cyjnej i Redakcja „Ruchu prawniczego", b) z francuskiej strony:

Dziekan Wydziau prawnego Uniwersytetu w Strasburgu, Sekre-

tarz „Association France-Pologne"*v Paryu i Prot Lambert z Ly-
onu (wnioskodawca).

2) Komisja dla ujednostajnienia metody powoywania ustaw

i rozporzdze. W skad tej komisji weszli: Sdzia Jakób Giass

(wnioskodawca), Sdzia Dr. Leaski i Sdzia Dr. Stelmachowski.

Komisja ma przygotowa projekt na Zjazd nastpny.



2. Ustawa o Ziemi Wileskiej.

Zasadnicza ustawa o poczeniu Ziemi Wileskiej z Polsk
nie zostaa podana w prasie polskiej w formicdokladnej. Przyta-

czamy j tu in extenso.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objciu wadzy pastwowej nad

Ziemia Wileska.

Art. 1. Ziemia Wileska, a mianowicie powiaty: wileski, osz-

iniaski. wieciaski, trocki i brasawski, z mocy uchway Sejmu

Ustawodawczego z dnia 24 marca 1922 r. zczona z Rzeczpos-
polit Polsk, podlega wadzy organów centralnych Rzeczypospo-

litej, t. p. Sejmu, Naczelnika Pastwa i Ministrów.

Art. 2. Na obszar Ziemi Wileskiej rozciga si moc obowi-
zujc:

a) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.

ustawy przechodniej z dn. 18 maja 1921 r. do Ustawy Konsty-

tucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej or-

ganizacji wadzy zwierzchrpczej Rzeczypospolitej wraz.

z uchwa Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r.

b) ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Pastwa
Polskiego;

c) ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dzien-

nika U.staw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. Dotychczasowe ustawy i rozporzdzenia, obowizu-
jce na obszarze Ziemi Wileskiej w chwili wejcia w ycie niniej-

szej ustawy, pozostaj nadal w mocy, o ile niniejsza ustawa ina-

czej nie stanowi.

Art. 4. Upowania si Rad Ministrów do zniesienia wszel-

kich wyjtkowych ustaw i rozporzdze jakiegokolwiek pochodze-

nia, wydanych na niekorzy lub dla przywileju jakiejkolwiek na-,

rodowoci lub wyznania.

Art. 5. Upowania si Rad Ministrów do rozcigania na Zie-

mie Wilesk mocy obowizujcej dekretów, ustaw i rozporz-

dze, obowizujcych w chwili wejcia w ycie ustawy niniejszej

na caym obszarze Rzeczypospolitej lub w poszczególnych jej cz-
ciach, do wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawach i roz-

porzdzeniach, obowizujcych w myl art. 3 na obszarze Ziemi
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Wileskiej, oraz do wydawania przepisów uzgadniajcych, prze-

chodnich i wykonawczych.
Upowania si dalej Rad Ministrów do uniewanienia wszel-

kich zarzdze i rozporzdze jakiegokolwiek pochodzenia, wy-
danych dla przywileju poszczególnych osób lub grup ich i do unie-

wanienia umów, zawartych przez wadze, które dziaay na zie-

miach, w art. 1 okrelonych, jeli umowy te oparte s na takim

przywileju lub jeli przez nie wedle uznania Rzdu interesy Skarbu
Pastwa lub ludnoci zostay pokrzywdzone. Tak samo Rada Mi-

nistrów upowaniona jest do wydania zarzdze, zmierzajcych
do uporzdkowania stosunków, wypywajcych z unicwantonycll
zarzdze i umów.

Art. 6. Osobne ustawy zabezpiecz ludnoci prawo swobod-
nego rozwoju ycia kulturalnego, owiatowego i religijnego w jej

jeyku ojczystym.

Art. 7. Naczelnik Pastwa na wniosek Rady Ministrów mia-

nuje osobnego delegata dla objcia administracji terenu, w art. 1

okrelonego, z uprawnieniami, przysugujcomi zwierzchnikom

wadz administracyjnych 11 instancji wedug ustawy z dnia 2 sierp-

nia 1919 r.

Art. 8. Do terenu, wskazanego w art. 1, przytacza sic pod

wzgldem administracyjnym powiaty: dzinieski, duniowiezow-
ski i wilejski, poddaje si je wadzy delegata Rzdu dla Ziemi Wi-

leskiej, jako II instancji, i wycza z województwa nowogródz-

kiego.

Art. 9. Wykonanie niniejszej ustawy porucza sic Prezyden-

towi Ministrów i poszczególnym ministrom, kademu w jego za-

kresie dziaania.

Art. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w ycie z dniem ogo-

szenia
1

.).

Marszaek: T r m p c z y s k i.

Prezydent Ministrów: Antoni P o n i k o w s k i.

3. Reforma rolna w Wielkopolsce.

Okrgowa Komisja Ziemska w Poznaniu uchwalia Z2 kwie-

tnia r. b. rezolucj tern ciekawsz, i na posiedzeniu tein nie byo
wcale reprezentanta wikszej wasnoci ).

Protoiku spisany w dniu 22 kwietnia 1922 r. z posiedzenia

Okrgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu, odbytego w lokalu

Okrgowego Urzdu Ziemskiego w Poznaniu.

'» i2 kwietnia io*2 (Dz. Ust. Nr. 26).

i Przytaczamy t rezolucj jako dokument charakterystyczny dla

rozpowszechnionych Wielkopolsce pogldów na reform rolna.

#
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Obecni ze strony przedstawicieli maej wasnoci: pp. 1. Gai,

2. Kaczmarek, .3. Wierte: ze strony przedstawicieli bezrolnych:

I). Rogal.

Przedmiot:

jest debata nad 'dotycliczasowem zastosowaniem przepisów o re-

formie rolnej na obszarach województw poznaskiego i pomor-
skiego: Inicjatywa do tego posiedzenia wysza ze strony czonków
Okrgowej Komisji Ziemskiej, reprezentujcych poszczególne war-
stwy ludnoci.

Rozprawiano obszernie poruszajc kwestje ywotne, bdce
w zwizku cisym z praktyka stosowana przez Gówny Urzd
Ziemski i Gówna Komisj Ziemska w Warszawie, jakote Okr-
gowy Urzd Ziemski i Okrgowa Komisj Ziemska w Poznaniu.,

w sprawach reformy rolnej wogóle.

Poruszono w szczególnoci pytanie, czy wykonywanie przy-

musowego wykupu wikszych wasnoci na terenie województw
poznaskiego i pomorskiego jest obecnie wskazane, omówiono po-

czone z dotychczasowa praktyka wtpliwoci tak w kierunku

prawnym, jak i faktycznym i w kocu powzito jednogonie na-

stpujca rezolucj:

Podpisani czonkowie Okrgowej Komisji Ziemskiej przy

Okrgowym Urzdzie Ziemskim w Poznaniu, zebrani na posie-

dzeniu dnia 22 kwietnia 1922. stojc na stanowisku zasad reformy

rolnej, wyraonych w uchwale Sejmu ustawodawczego z dnia 10

liipca 1919 r. i uwzgldniajc przepisy poczone z wykonaniem
tej uchway wydane w rozlicznych ustawach, rozporzdzeniach
i okólnikach, konstatuj e:

Tworzenie zapasu ziemi na terytorjach województw pozna-
skiego i pomorskiego z majtków wyliczonych w art. 1, usteP 2.

punkt 3—8 wcznie ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. przez przy-

musowe ich wywaszczanie jest obecnie

1) niepotrzebne,

2) szkodliwe,

ad 1. niepotrzebne, poniewa Okrgowy Urzd Ziemski w Po-
znaniu jako sukcesor (spadkobierca) byej Komisji Kolonizacyjnej

rozporzdza nastpujcemu terenami:

*a) majtkami, które nabyto specjalnie dla kolonizacji niemiec-

kiej, a nie zdoano ich jeszcze rozparcelowa. Tu nale wiksze
kompleksy ziemi i drobniejsze rezerwy pod nazwa ,,Vorbeiialten,

Reserviert i Verfiigbar". Obszar tych terenów wynosi okoo
40 000 ha.

b) woci rentowe, które odstpia b. Komisja Kolonizacyjna

niemieckim kolonistom, sprowadzonym na terytoria województw
poznaskiego i pomorskiego po 1. styczniu 1908 r.. a które podlegaj
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w myl traktatu wersalskiego likwidacji. Woci te obejmuj 3 000
osad samodzielnych o przecitnym obszarze od 8 do 15 ha.

c) woci rentowe, sprzedane przez by Komisj Koloniza-
cyjna osadnikom niemieckim przed 11 listopada 1918 r. jako dzie
rozejmu wojennego i po tyme terminie, ale jeszcze nie przewasz-
czone, które to osady podlegaj w myl traktatu wersalskiego anu-
acii i zostay w myl ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. przepisane
w ksigach gruntowych na wasno skarbu Pastwa Polskiego
jako spadkobiercy pruskiego fiskusa wzgldnie byej Komisji Kolo-
nizacyjnej, a któremi Okrgowy Urzd Ziemski moe dowolnie
rozporzdza. Tych osad jest okoo 3 000 o przecitnym areale

od 8—15 ha.

d) liczne woci rentowe znajdujce si po za przypadkami
wspomnianymi w punkcie b) i c) w rkach kolonistów niemieckich,

którzy bd to z powodu opcji na rzecz obywatelstwa niemiec-

kiego, bd z innych powodów pozbywaj takowe, aby opuci te-

ren Pastwa Polskiego. Takich osad moe by wedug dowiad-
czenia okoo 10 000.

e) Jiczne prywatne majtki, które w razie alienacji w rce
niedogodnych osób z uwzgldnieniem zasad reformy rolnej wzgld-
nie wewntrznej kolonizacji podlegaj prawu przedkupu na rzecz

Pastwa Polskiego w myl rozporzdzenia Pastwa Pruskiego
z dnia 23 grudnia 1918 r., które to rozporzdzenie miao moc usta-

wy i zostao utrzymane w mocy rozporzdzeniem Naczelnej Rady
Ludowej z dnia 25 czerwca 1919 r\, wzgldnie dekretem Minister-

stwa b. dzielnicy pruskiej z dnia 20 grudnia 1919 r. Wszystkie te

majtnoci stanowi przy odpoWiedniem zastosowaniu prawa
przedkupu znaczny zapas ziemi na potrzeby reformy rolnej, a przy
których naleaoby zachowa jak najskrupulatniejsz ostrono
wobec dzisiejszych trudnoci w gospodarstwie rolnem, a nastpnie
majtki parcelowane bez pozwolenia wadzy (artyku 1, ustp 2,

punkt 2 ustawy z 15 lipca 1920 r.), tedy zapas ziemi na potrzeby
w myl uchway Sejmu ustawodawczego z 10. 7. 1919 r. i nast.

ustaw, rozporzdze i okólników bdzie na terenie byych prowin-

cyj pruskich a nadto dostateczny, aby zaspokoi gód ziemi.

ad 2. Wywaszczenie jest atoli take szkodliwe, poniewa:
a) Skarb Pastwa Polskiego nie rozporzdza potrzebnemi

funduszami, które id w miljardy, aby majtki podlegajce wy-
waszczeniu wykupi.

b) przeznaczone majtki na przymusowy wykup nie bd
z miejsca wykupione, procedura w tym kierunku jest dosy mu-
dna, waciciel wiedzc o tern, e podlega wywaszczeniu, zaniedba

upraw roli i nie zajmie si szczerze gospodarstwem, a nalecy
do nieprzyjació polskoci rozmylnie majtek zdewastuje. Na-
ley doda, e kultura rolna województw poznaskiego i po-
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morskiego stoi na wysokim stopniu i e chociaby czasowe zata-

mowanie tak intensywnego gospodarstwa, przyniesie niesychane
szkody dla ogólnej produkcji krajowej.

c) nim si jednak majtek rozparceluje w razie przejcia go na

celu reformy rolnej, bdzie musia by administrowany przez rzd
w wasnym zarzdzie. Jakie s skutki podobnej administracji, jest

z dowiadczenia a nadto znane. Skarb Pastwa ponosi przy ta-

kiej administracji olbrzymie straty.

Na dzieraw z powodu niemonoci oznaczenia czasu dzier-

awnego liczy nie mona.
d) w razie ustalenia dziaek parcelacyjnych trudno bdzie zna-

le chtnych nabywców tyche z powodu, e gdyby si poje-

dyncze dziaki oddawao nawet za stosunkowo nisk cen, nabywca
rozporzdzajcy zwykle szczupemi rodkami finansowemi wzbra-
nia si bdzie od nabycia tyche w braku rodków na wybudo-
wanie i nabycie inwentarza ywego i martwego.

e) powany brak funduszów na nabycie dziaek parcelacyj-

nych objawia si przewanie u mao- i bezrolnych, dla których to.

jako odczuwajcych gód ziemi reform rolna zaprowadzono.

Otó dowiadczenie uczy. e jedynie dobrze sytuowani go-
spodarze rolni, którzy chc powikszy swój area posiadoci, na-

bywaj dziaki parcelacyjne, jako adjacenci.

Parjasi, jak bezrolni, robotnicy rolni i waciciele karowa-
tych gospodarstw nie mia ani marzy o nabyciu lub powikszeniu
samodzielnego gospodarstwa. Co wicej, pojawia si nieoczeki-

wany, a jednak usprawiedliwiony prd robotników rolnych, w kie-

runku zatamowania parcelacji wikszych wasnoci rolnych, które
dotychczas tworz warsztat gospodarczy. Zwizki tych robotni-

ków widzc swoj krzywd, w usuwaniu tych warsztatów, po-
wziy uchway zmierzajce do tego. aby parcelacj wikszycli
wasnoci tymczasowo wstrzyma.

Z tym objawem ekonomiczno-spoecznym naley si liczy
powanie, a to tern wicej, e przy usuniciu robotników rolnych
z ich dotychczasowych zaj, a nieprzygotowanych do innej za-

wodowej pracy, przy braku odpywu do centrów przemysowych,
wiodcych ndzny ywot powojenny, mog wynikn konflikty

socjalne, którymby naleao z ca energj zapobiec, tern wicej,
e takie konflikty ju miay miejsce przy parcelacji tegorocznej na
1 kwietnia.

Rozwaajc dalsza dziaalno rozwinit przez Okrgowy
Urzd Ziemski na skutek polece Gównego Urzdu Ziemskiego
w Warszawie, maj zgromadzeni na dzisiejszem posiedzeniu in

principio powane wtpliwoci, czy wogóle ustawa o reformie roi-

nej i inne w zwizku z ni stojce ustawy, rozporzdzenia i okól-

niki obowizuj na terytorjum województw poznaskiego i pomór-
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skiego, skoro ta ustawa zasadnicza nie bya sygnowana przez

kompetentne wadze b. prowincji pruskiej i czy w razie odwoania
sic interesowanych do wadz sdowych takowe w zwizku z usta-w konstytucyjn nie orzekn niewanoci wszystkich czynnoci
dotychczasowych Okrgowego Urzdu Ziemskiego i Okrgowej
Komisji Ziemskiej w Poznaniu.

Wskazówki i orzeczenia tak Gównego Urzdu Ziemskiego jak

i Gównej Komisji Ziemskiej w Warszawie spotykaj si z powa-
nemi wtpliwociami tutejszej okrgowej Komisji Ziemskiej.

Zdaje si, e w Warszawskiej Centrali brak jest zrozumienia
stosunków prowincyj zachodnich, które przez przeszo 125 lat pod-

legay zupenie odrbnej administracji i znajduj si w wyjtkowem
pooeniu.

Brak ludzi w Centrali Warszawskiej obznajmionych ze sto-

sunkami tutejszemi, powoduje rozmaite komplikacje, kolidujce
z temi stosunkami Wielkopolski, która czujc si jaknaiinteligent-

niejsz czci Polski, przecie musi warowa stosunki ekonomi-
czne i socjalne, wytworzone przez tak dugie rozdwojenie od gó-
wnej macierzy.

Ostatnie uchway Gównej Komisji Ziemskiej z dn. 13. 1. IM22

roku. nr. 465/21 — i 17 lutego 1922 r. nr. 341/21 zapoznaj
odrbny charakter byych i obecnych stosunków terenów woje-

wództw poznaskiego i pomorskiego. Stwarzaj przez nieznajo-

mo prawodawstwa pruskiego nie dajce sic urzeczywistni sto-

sunki prawne, co wicej tworz niepewno w obrocie ziemi i unie-

moliwienie nabycia teje pod warunkami bezpieczestwa prawa
prywatnego -— poniewa wpltano tu prawo publiczne, co jest skr-
powanie zwyczajnej, a tak wydatnej w dziedzinie ekonomicznej
i socjalnej interwencji prywatnej. — Wedug naszego zdania zale-

caoby si przypozwa do Gównego Urzdu Ziemskiego i Gów.
nej Komisji Ziemskiej w Warszawie ludzi obznajmionych z tutej-

szemi stosunkami, którzyby mogli wydatnie oddziaywa na wy-
dawanie uchwa i rozporzdze tyczcych si ziem Wielkopolski.

4. Fundusz wydawniczy „Ruchu".

Na fundusz wydawniczy ..Ruchu" zoyli:

1. Akwawit 200.000 ink.

2. Bank Zwizku Spóek Zarobkowych 100.000 mk.
.4. Bank M. Stadthagen w Bydgoszczy 100.000 mk.

4. Bank Przemysowców 50.000 mk.

5. Warszawskie Towarzystwo Ubezpiecze .... 25.000 mk.

Mniejsze kwoty zoyli: ks. Srzednicki z omy i P. X.

/. Poznania.
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Zwracamy si do wszystkich przyjació naszego pisma z usil-

na proba o poparcie, zarówno przez pozyskiwanie nowych pre-

numeratorów, jak równie przez zasilanie Funduszu Wydawnicze-
go. Wszelkie kwoty skadane na Fundusz Wydawniczy „Ruchu'*

(pod adresem Redakcji) bd na tern miejscu ogaszane.



VII. Przegld czasopism.

a) Dzia prawniczy.

C z a s 5 p i s m o p r a w n iczei ekonomicz n e, Xr. o- 12, 1 921

:

Dr. Benon Seiden: Obcienie ziemi w wietle nauki. — Prof. Dr. Wl.
Leoj>. Jaworski: Szkice prawnicze. III. O potrzebie notarjatu. — Próf.
Dr. Kaz. W. Kumaniecki: Dobro publiczne, majtek pastwowy i gminny,
(lob; o gminne. — Dr. Józef Sulkowski: O rodzajacb i istocie uprawnie
do wydobywania kopalin niezastrzeonycb. — Prof Dr. Franciszek B
sowski: Ze studjów nad § 367 k. c. austr., art. 2279 i 2280 kod. Nap.
tudzie § 932—936 k. c. niem. — Dr. Ferdynand Zweig: Problem wartoci.
("z. III. Warto wymienna. — J. j. Litauer: Dodatkowy korei
w przedmiocie ustawy o prawie autorskiem. — Adw. dr. Seweryn Paneth:
() prawie odszkodowania wedle trzeciej noweli do ustawy cywilnej
Z komisji kodyfikacyjnej: Sprawozdanie sekcji prawa cywilnego za rok
J92T -

— Gosy ze wiata prawniczego. — Recenzje.
P r e g'l d prawa i a d m i n i s t r a c j i, zeszyt 10— 12 IQ2l;

Juljusz Makarewicz: Kolejno studjów prawniczych. — Wadys. (juckler-
Wislocki: Policja pastwowa w wietle interesów Pastwa i spoe-
czestwa. — Ignacy yskowski: Teodor Dydyski. — Zapiski literackie.—
Przegld bibliograficzny czasopism polskich. — Kronika. — Prakl
cywino-sdowa. — Praktyka administracyjna.

Zeszyt I—3. 1022: Juljusz Makarewicz: Lex Krzymuski. — Prof.
Dr. Al. Allcrhand: Uwagi do projektu tymczasowej ustawy czekowej
Oswald Balzer: Gosy do artykuu o kolejnoci studjów prawa. — Zapiski
literackie. — Przegld bibliograficzny pism polskich. — Kronika.
\ekrologja. — Dodatek: Mcmorjal Lwowskiej Izjby Adwokatów.
Praktyka cywilno sdowa. — Praktyka administracyjna.

(i a z e t a S d o w a W a r s z a w s k a Nr. 48—53, 1021 : 1 1 en ryk
Konic: Jecy cywilni (c. d.). — Leon Bobiski: Konferencja International
Law Associatian w fladze (30 sierpnia—3 wrzenia ioji). §. p. Sta-

nisaw^fopowki (wspomnienie pozgonne). — Zygmunt Nagórski; Nowe
przepisy dla urzdów ziemskich. — Apolinary Hartglas: Utrata obywa-
telstwa wskutek niespenienia obowizku suby wojskowej. — Kodyfi-
kacja francuska w Alzacji i Lotaryngii przez P.z. — Atanazy P.ardzki:

Jeszcze o utracie obywatelstwa polskiego wskutek uchylenia si od
-penienia obowizku suby wojskowej. —

Nr. 1— 16. 1022: II. K.: Rok 1922. Mikoaj Korcnfeld: Hygiena
pracy sdowej. — A. P.ardzki: Traktat Kyski — a odszkodowania za
-zkody wojenne. — Stanisaw Goldsztein: Uiszczenie zobowiza, za-

cignitych w monecie zagranicznej. — Szymon London: Czy kady
przelew akcji podlega opacie skarbowej. — \Y. I). Paszkowski: O p
pisach wykonawczych. — Stanisaw Posner: Lord Bryce. — J. Beker-
man: Kwestja sdziowska. — Mikoaj Korenfeld: Sdzia ledczy a oby-
watel. . p. Ludomir Toroszkiewicz (wspomnienie pozgonne). — S. S :

Kilka uwag do projektu ustawy w przedmiocie orzecznictwa kani"
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tniniptracyjnego. — W. M.: Jzyk prawniczo-sdowy w Polsce odro-
dzonej. — Prot", dr. Stefan Glaser: Beccaria a reforma ustaw karnych
w duchu humanitaryzmu. — Jakób Natanson: Zagadnienie prawne a ustawy
o daninie. — S. S.: Artyku 72 ustawy konstytucyjnej w wietle obrad
komisyjnych. — Wacaw Dunin: Adwokatura a sprawy administracyjne.—
S. T. : Uwagi do projektu z dnia 14 lutego 1922 o obowizku zarzdów
gmin miejskich dostarczania pomieszcze. — Dr. A. Neymark-Bdkowski:
O walk z lichw. — Sp. Mieczysaw Koczanowicz (wspomnienie po-
zgonne).

P r z e g 1 d a d ni i n i s t r a c y j n y, zeszyt 12— 15, I02J : 1 )r. W.
Szubert: Zasiki wojskowe. — L. ().: O zmianach wytworzonych ustawo-
dawstwem polskiem w ustroju policji b. dzielnicy pruskiej. — wikliski:
O zatrzymaniu i likwidowaniu dóbr niemieckich szczególnie w b. dzielnicy
pruskiej. — Dr. St. Celichowski: Artyku 73 konstytucji /. dnia 17. 3 1921

a przysza ustawa n sdownictwie administracyjnem. — Dr. W. Szubert:
Obywatelstwo polskie — warunkiem zaopatrzenia wojskowego z przy-
czyny wojny wiatowej. — Kazimierz Peszkowski: Uwagi do art. 21

projektu ustawy gminnej uchwalonego przez Sejmow Komisj admini-
stracyjn. — Dr. Mieczysaw Madurowi^: Urzdy ziemskie. — I.eon
Opieliski: Uwagi do ustawy o policji pastwowej z dnia 21 lipca 1919 r.

mianowicie do artykuów 1 i 2. — Stanisaw Szczaniecki: O nauczycielach-
organistach.

Zeszyt 1— 5, 1922: wikliski: Zagadnienia z dziedziny likwidacji
dóbr niemieckich w szczególnoci w byej dzielnicy pruskiej. — In. Ra-
kowski: Kwestja mieszkaniowa. — Uwagi nad reform administracji
polskiej. — Dr. Ossowski: Projekt ustawy o gminie wiejskiej. — Ludwik
Cichowicz: Dwie bardzo aktualne kwestje dotyczce ustawy z dnia 29
maja 1920 w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn. — Dubicki:
Organizacja województw.

Przegld dyplomatyzny, listopad-grudzie 1021: Edmund
Sobolewski: O organizacji polskiej suby dyplomatycznej. — Mieczysaw
Szerer: Szlakami propagandy. — Edmund Sobolewski: O traktatach za-

wartych przez Polsk z obcemi mocarstwami. — Jerzy Harcayi: Traktat
wersalski a najblisze zagadnienie prawa i polityki komunikacyjnej. —
I\: Konferencja w Portorose. — Sprawozdanie miesiczne z prac Ligi
Narodów. — Leon Pczewski: O ksice prof. W. L. Jaworskiego. —
Przegld prasy angielskiej. — Bibljografja.

R e v u e d u d r o i t p uhli c t t de 1 a SC i e n c e p o 1 i t i q u e,

Octobre-Nóv.-Dec. 1921: Ren Le Conte: La politiue de 1' Ulemagne
en matiere d' migration. — Notes de jurisprudence par JGaston Jee et

Andre Bose. — Chronique constitutionelle: La constitution w(£ rcvisLv. —
Analyses el comptes rendus. — Bulletin bibliographiue. — lttfkx biblio-

graphiue.
Janv.-Fev.-Mars [922: Roger Bonnard: La conception

"
juridique de

1' Etat. — Notes de jurisprudence par Gaston Jee.. — Andre Bose:

Analyse des notes de jurisprudence. — Chroniue constitutionelle de France:

Les inconipatibilites parlemeiitaires par Joseph Barthelemy. — Actes ej

documents officiels. — Bulletin bibliograpliiue. — lndex bibliographiue.

R e v u e generale d u d r o i t i n t e r n a t i o n a 1 p u b 1 i c,

Mai-Aout, 1921: A. Rougier: La premier Assemblee de la Societe des

Nations (Geneve, noyembre-decembre 1920). — Jurisprudence en matiere

de prises maritimes: Guerre de 1914 (France).
Sejdembre-Octobre 1021: J. W. Garner: La reconstitUtion de droit

intefnational. — R. Redslob: ba doctrine idealist du droit de gen.- procla-
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me par la Reyolution francaise et par le philosophc Emmanuel Kant. -
F. Larnoude: Lcs gouverncments de fait. — Hans Wehberg: La limi-

tation des armements dans la pass et <1' apres le pacte de la Societe des
Nations. — Chroniue des faits internationaux: Bugarie, Esthonie, France
et Russie, 'Pologne, Principaute do Monaco, Grande-Bretagne, Rpubliuc
Tcheco-Sovaque, Roumanie, Suisse, Drugay. Bulletin bibliographique.

R e vue des s c i e n c es p o 1 i t i q ti e s. t. 45. Janvier-Mar 1922:
Lord liryce: L'etude de 1' histoire de 1' Anieriquc. f. |. Lociszewski

:

f.a constitution polonaie du 17 mars 1921. — F. Auburtin: Le suicide
national. — J. Donon: Ls oeuvres et les interets francais en Orient et

1'etablissement du mandat sur la Syrie. — I. Loriot: Le march dc> chan-
ges etranger en Paris en [921. — M. Lauwick: Quel'ques aspects du pr< >-

bleme colonial en Belgiue. — Ren Pinou: La Paix avec 1' Autnche-
Hongrie etait-elle possible en 1917. — C-te de Colon; [,a noblesse Ir ,11-

•caise au XVlII-e siecle. — Bibliographie.
B u 1 1 e t i n m e n suci d e la Societe d e I e g i s I a t i o u c o m -

parce. Nr. 11—12, Noeembre-Dcembre 1921: Quincy Wright: La con-
dition des etrangers aux tats-Unis. — Sauer-Hall: La situation juridique
des etrangers en Suisse. — M. Gfeeron: La procedur allemandc en Alsace
et Lorraine. — Avis d'un groupe de professeurs de la Faculte de droit

et des sciences politicjucs de 1' Cniycrsit dc Strasbourg sur 1' introduction
ilcs lois francaises en Alsace et Lorraine. — Comptes rendus d' ouvrage-.

N*. 1—3, Janvier-Mars 1922; Statuts de Ja Societe. — Rglement. -

f.iste des membres. — Seance du 24 novembre 1921. — Seance du 15

mars 1922. — Ed. Lambert: L' Information juridiue du commerce exte-
rieuf. — Hector Lambrechts: Le developpement de la legisation relative

;iux classes moyennes. — Membres nouveaux. — Commptes rendus
<d'ouvrasres.

T li e A 111 e r i c a n I' o 1 i t i c a 1 S c i c n c e !\ e v i e w : Vol. XV.
1921. Nr. 4: Harry Llmer Borncs: Some Contributions of Sociology to

Modern Political Tbcory. — The Institute of Politics: Organisation and
Metods (Pitman B. Potter). — Lectures and Conferences (Charles G.
Fcnwick). — Lcgislative Noto and Reviews: Coustitutional Revision i'i

Pensylvania. The Luisiana Coustitutional Convehtion. The New Civil

Administrative Cod of Washington. Administrativc Consolidation i"

Califonnia. State Reorganisation in Michigan. The Illinois Legislativc

Session of 1921. — News and Notes, Persona! and Misccaneans. — Book
Keviews. — Recent Publication of Political Interest.

\'ol. XVI. 1922. No. 1: L. S. Rowe: The Development of Demoracy
«>n the AmericajBContinent. — \Vm. Henry George: Montesuieu and De
ToC(|uevillc and Corporatuc I ndividualireu. Edward S. Corwin! Cou-
stitutional Law in !920—21. — Lindsay Roger-: American Covernincnt
and Politics: The First Session ot the 67-th Congress. — Walter F
Dodd: Legislative Notes and Reviev: State Tax Legisation in 1921.

Budgetary Legisation in 1021. — Notes on Municipal Affairs. — News
and Notes. Personal and Miscelaneans. Book Revievs. — Receni Pu-
blications of Political Interest.

R i v i st a internationale di F i 1 o s o f i a dcl D i r i 1 1 o,

Anno (i<)_'i). fascicolo II: F. Filorausj Guelfi: Vcrum ipsum factum.
K. Cuello: La teoria giuridico-pcnale di Pitro Dorado Montero
Fedozzi: I coneetto di personal iti internazionalc nell' art. I. de Patto

delia Societa delia Na/iui. — (i. Faggcla: Costruzionc delia dottrina
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delta inerenza dcli' elemerito sociafe nei diritti subiettivi individuali. —
A. Groppali: Pitro Baroli (.1707—1878). — F. Savorgnan: Ludovico (iimi-

pkwicz e la risurrezione delia Polonia. — Not e Discussloni. — Giuris-
prudenza critica. — Sunti di Riviste. — Not bibliografiche.

Anno I (1921), fascicolo III

—

IV: F. Weyr: La csienza giuridica
czeca eon particolare ingardo alla filozofia del diritto. — (i. del Vecchio:
Modern concezioni dcl Diritto. — V. Miceli: II matrimonio e la parifica-
zione dei diritti. — A. Pagano: La valutazione dcli' elemento morale
nel nouvo progetto del Codice penale italiano. — De Francisci: La
scienza del diritto comparato secofjdo recenti dottrine. — Not e Discus-
sioni. - Giurisprudenza critica — Sunti di Riviste; — Not bibliografiche.

Anno II. Gennaio-Marzo 1922, Fascitolo 1: K. Pound, La Filosofia
nel diritto constituzionale americano; G. Yidri, Lo stato liberale e la

Chiesa cattolica; J. Kallab, L'oggetto delia scienza giuridica; G. Mag-
Giuseppe De Maistre; A. Rapisardi- Mirabelli: 11 „delitto inter-

nazionale" nell' accezione e nella sistematione delia trattatistica attuale;

\ Bonucct, In memoria di Arturo Nfonasterio; (.'. Mania, Felix Soraló:
A. Pagano, II metodo strorico-dogmatico nella storia del diritto publicó.
Sunti di Rivis-te, Not Bibliografiche.

A r c h i v f ii r R e eh t s- u. Wissenschaftsphilosd ]> h i e.

XV Bd. 1922. Ileft 1: Rudolf Leonhard: Kohler und Negcl. — Ernst V.

Beling: Methodik der Gesetzgebung, insbesorwlere der Strafgesetzgebung.
— C. A. Emge: Ueber den Charakter der Geltungsprobeme in der Rechts-
wissenschaft. — Ernst Weigelin: Die Neubildung von Recht durch inneren
Umsturz. Wahrekifeld: Bemerkungen lzu dem Allgemeinen Teil
des Entwurfs zn einem Strafgesetzbuch von ioio- — Georg Kleinfeller:

Strafrecht und Sittlichkeit. — Literatur: Besprechungen, Bucherschau.
XV. Bd. j<)22. Ileft 23: Beling: Methodik der Gesetzgebun

Erich Koch: Die Neugliederung des Reichs. Literatur: Rezensionsab-
hatndlungen: Fuchs Wilhelm, Logische Stadien im Gebiete der Juris-
prudenz, besprochen von C. A. Emge. — Besprechungen. — Bucherschau.

I' hi 1 o sophie und Recht, 3 Ileft. (1921/22): C A. Emge:
Philos< phie und Recht. — Max Rumpfj Rechtssystm, Staat und private
Willenserklarung bei Sayigny, Windscheid und Regelsberger. — Rudolf
Heule: Ehescheidung im gegenseitigem Einverstandnis. Friedrich Raabe:
Von den Grenzen wissenschaftlicfier Politik. — Walter Heinrich: Der
Primat der V61kerrechtsordnung. Kritische Bemerkungen zu Kelsens
Konstruktion des Yolkerrechts. — Bticher und Zeitschriften.

A r c h i v d e s ó f f e n 1 1 i c h e n R e c h t s, 41 Bd. 2 1 1 eft

:

Kretschmann: Der Ausgamg der meklenburgisch-strelitzschen Dynastie. —
Ihneri: Die Enteignung von Grundeigentum in Preussen vór und in der
Kriegszeit. — Schack: Zur richterlichen Pru#ung der Rechtmassigkeit der
Gesetze und Yerordnungcn im neuen Reichs- tmd preussischen Recht. —
Merkl: Hans Kelsens System einer reincn Rechtstheorie. — Aus der

Praxis des Staatsrcchts. — Piloty: Das Dienstverhaltnis der weltlichen
Kirchenbeamten. — Kaisenberg: Die Reichsgerichtsentscheiduoig iiber

das \ crehclichungsrecht der Beamten. — Literatur.

41. Bd. 3 Heft: Schelcher: Das parlamentarisehe System. — Aus
der Praxis des Staatsrcchts: Bartsch: Die Polizeireform in Sachsen. —
Literatur.

42 Bd I Heft: Schmidt: Die Sell>stvervvaltung der Religionsgesell-
Schaften nach art. 1.37 Abs. 3 der neuen i\.cichsverfassung. — Lucas: Zur
Auslegumlg des Art. 18 der J\eichsvcrfassung. — Aus der Praxis des
Staatsrcchts. — Poetzsch: Das LTrteil des yorlaufigen Staatsgerichtshofes
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in dem braunschweigischen Verfassungsstrefte ubcr die Wahldaiu
Landesversammlung. — Hartwig: l)rr Ausgabevermerk auf dcm Reichs-

gesetzWatt. — Literatur.

Z e i t s c li r i f t f ii r dic g e s a rn t e S t r a i r

senshaft; B. 42. Mott 4/5: Ludwig Ebermayer: Die Entwiiri

eineni Deutschen Strafgesetzbuch. — Edmund Metzger: Die Zeitlicbe

Ilerrschaft der Strafgesetze.— Michaelis: Der Strafvollzug der Gegcnwart
und setne Reform. — Hippel: Die allgemcinen Lchren vom Yerbrechen
in den Ent-wurfen. — Oswald Freislen Die Ehrenstrafe und ihre Berechti-

gung. — Erich Stern: Psychologie der straffalligen Jugend. — Richard

Rosenberg: Das altonistische Motiv im Strafrecht. — Literaturbericht. -

Umschau. — Rechtsprechungp
Bd. 4-'. Heft (>;; K. Klec: Das Problem: Erziehung oder Strafe?

iii.d sein-c Losmig im Entwurf eines Jugcndgesetzes. — Wilhelm Sauer:

Der Weg zu neuen Einsichten. — K. Wittig: Versuch einer Abgrenzung
zwiselien Erziehuugs- und Strafanstalt. — Wiener: Zur Lchre von eveutu-

elleri Reweisantrag. — Bartolomaus: Ans der Praxis. Das Fragen im

Strafprozess. — Ernst Beling: Zur Lehre von der rechtsgerichtlichen

Abstimmung. — Rudolf Wassermann: Rechtmassigkeit und Verbindlich-

keit der Wuchergcrichtsverordnung. — Ernst Eckstein: Wiederaufnahme
w (gen Yerurteilung unter falsehen Namen. — Oswald l-assally: Die N"t-

wendigke" der trafbarkeit von Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmord.
— E. Beling: Zum 22 Band der Entscheidungea des Reichsmilitargericnts

Ebermayer: Denkschrift und Vorentwurf^ zu eineni itahenischen

Strafgesetzbuch. — Zeiler; Verurteilung a-uf Grund wohldeutiger Tat-

sachenfeststellung. — Umschau. — Literaturbericht. — jRechtsprechung;

15d. 43 Heft i: J. Goldschmidt: Die Berufung in Strafsaeheu. —
Pfligg: Remerkungen zu dem Strafrechte des 1 .andreelits f ii r das D
tum Preussen von 1(120. — Kretschmann: Mittelbare Tatcrschaft im gel-

tenden Strafrecht \^n<\ im Strafgesetzeitwurf. — Pritz v. Barrees: Das
wucherische Mass. Ein Reitrag de leg ferenda. — Eduard Kern: Die

1k sehleunigte Ahurteiluug der SOg. kleinen kriniinalitat. — Ruth v. d.

Leyca: Beriwre r Jugendgeschaftshilfe 1020. — Umschau. — Rechtspre-

chung. —
I li e r i 11 g s J a li r b ii e li e r f ii r die Do g 111 a t i k d e -

gerlichen R e c h t s, Bd. 71. Heft 4 (1921): Michael Rosenfelder: Die

zivilreehtliehe Bcdeutuag der ( ieldentwert ung
r»d. 72. Heft 5/6. (1922): Georg Laux: Personen und Vermd

pflegschaften. — Ebbeke: Yerpflichtungen ans unerlaid>ten Flandlungen
im Unterschiede von recbtsgeschaftlicben und gesetzlichen Verpflich-

t u u gen.

A r c li i v i ii r die (J i v i 1 i s t i s C li e I' r a \ 1 s, Bd. I [Q I f<

(1921): Romer: Ist § 281 BGB auf das dureh Rechtsgeschaft crlangte

F.ntgelt anwendbar. — Schulz: Das genu-insame Arbeiten bci Werketl der

Literatur und der Tonkunst Josef: Kleinere Streitfragen ans dem
biirgerlicheri Recht.

Z. c i t ^ e li r i f t i ii r d a s g e S a 111 te II a 11 d e 1 s r e c li t u n d

Konkorsreclit, Bd. 85. Hefl 3/4: Hans Koeller: Lex Rliodia. Uni
chungen zur Quellcngeschichte des romischen Seerechts. Hucck: Das
Kiindigiingsreelit gcgcnubcr kaufm&nnischen Angestelltcn naeh dem Be-

triebsrategesetz. — T. Sauer: 1 ebertragung des Postpaketdienstcs an die

Eisenbahnen. — Rechtsuellen — Literatur.

\' e r w a 1 t u n g > a r e li i v. Bd. 20. Heft l/2 C1921): Schoen
Staat und (lic Rtigionsgesellschaften in der Gegcnwart. — Otto Opet:
Da- preussische \de1srrclit und der Famieliennanie der Mitgliedei
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vortnaligen preussisehen Koriigshauses. — Erwin Jocobi: Das Priifungs-

recht des Reichswirtschaftministeriums gegenber gewerblichen Betrie-

ben. - Hosacker: Die Technik der Staatsverwaltung. — Schultzenstein:

Die Hrozessfhigkeit im preussischen Verwaltungsverfahren naeh dcm
! <*ndesverwatungsgesetz vorn 30 Juli 1^83. — Besprechungen. Gesetz-

gebung.
Z e i t s c h r i f t i u r V o I k e r r e c li t. Bd. i_\ I left 1 2 I

:"-'-'
'

:

Max Huber: - Die konstruktiven Grundlagen des Volkerbun<ivcrtrages. —
!.. Stad von Holstcin: Die Uandfrage vor dem Vó]kerbund. -Carl

Heyland: Zur I-ehre vpm \
T
erordnung9recht der interallierten Rheinland-

kommision. — Moritz 1 > i 1 c- -^ k i : Das Mandat des Vólkerbundes. — .1.

I .-rtscli: Die raftung des deutschen Reiches fur die Mobilian franzósi-

seher Eigentumer nach dnu Friedensvertrage. — Wolfgang Mettgenberg:

Der bali Hammerstein. Ein Beitrag zuin deutschen Auslieferungsrecht.—
Mr. von Slooten: Betraehtungen aus Anlass des Prozesses Stenger-

Crusius. — Kleir.ere (eitrage. — Besprechungen.

b) Dzia ekonomiczny.

Ekonomista, Rok 1-921, T. III i IV: Dr. Z. Daszyska-
Goliska, Miasta Rolników jako dopenienie reformy rolnej w Polsce;

W. Pabierkiewicz, [mperjalizrn niemiecki, a Europa rodkowa;
S. K. Drewnowski. Polityka kapitau niemieckiego; Edward Szturm
de Sztrem, Rozwój cen zboowych na rynku polskim w latach 1920 i i<)-'i:

Dr. Tadeusz Lubaczewski, Handel zagraniczny Jugoslawji; Stefan Dzie-

wulski. Terytorjum i ludno Górnego lska w zwizku z wynikiem
plebiscytu. Rok 1922, T. 1: X. GsiorOwska, Z dziejów przemysu
w Królestwie 1'olskiem; St. Wolff, Prawo kolejowe z dn. T marca f020 r.

w Stanach Zjednoczonyc hAmeryki; J. Kulikowski, Wpyw inflacji na

przemys polski, A. B. Barber, Ekonomiczna przyszo Górnego lska.
( I a z e ta 1! a n k o w a, R o k i<)2_>, z e s z y t pi c r w s z y :

1 >r.

E. Split, Rok 1921; Jan Czerwiski: Gospodarcza odbudowa Europ}
a Polska; I. Sielski, Stanowisko rzdu wobec spóek akcyjnych: Józef
Miiuz. () pastwowym podatku przemysowym; !".. G. Gieda lwowska
w roku 1921 ; Zeszy drugi: Dr. Zdz. Suszkiewicz, Finansowanie eks-

portu w Ameryce Pónocnej; Jozef Miinz, Gminny podatek od obrotu

instytucyj kredytowych: Dr. Stanisaw Krzmiicki, Kilka uwag o opacie
stemplowej od potwierdze odbioru; Marceli Scheffs, Z okazji 100-lecia

poznaskiego Ziemstwa Kredytowego; Edward Dutlinger, Polskie finanse

w owietleniu Niemiec; W. K. Z giedy zboowej we Lwowie; Zeszyt
trzeci: Dr. E. Spat: Opodatkowanie obrotu pieninego a instytucje

kredytowe; Józef Miinz. O podatku dochodowym osób prawnych; Marceli
Scheffs. Uwagi nad umow polsko-gdarisko; Junius, Bilans P. K. K. I',

w r. 1921; Dr. Zygmunt Skowroski. Przesilenie finansowe w Rumunii:
Zeszyt czwarty: Dr. Stanisaw Garski, O aktywn polityk walu-
tow: Prof. A. Krzyanowski. O walucie naszej i >rodkaeh jej uzdrowie-
nia; Zeszyt pity — szósty: T. Adamczewski. Organizacja kre-

dytu na Górnym lsku: Dr. St. Krzemicki. Stabilizacja kursu marki pol-

skiej; Einil Grabscbeid, Spekulacja: Edward Dutlinger. Bilans V. K. K. I'.:

Zeszyt siódmy: Karol Krzetuski, Problem odbudowy Europy; Dr.

Emil Spiit, Projekt ustawy czekowej; 1. Sielski, Kasy oszczdnoci a no-
woczesne stosunki gospodarcze; Zeszyt ósmy: Jan Czerwiski,
Denna; Dr. Tomasz Lulek. Z dziejów reform walutowych; Dr. Norbert
Salpeter, Problemy gospodarczo-finansowe: Z e szy t d z i e w i t y; Dr.

Henryk Kornreich, I'. K. K. P. a Bank emisyjny; Wadysaw Wisocki,

15*
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Pastwowy Barok Odbudowy; Dr. T. Lulek, Z dziejów reform waluto-

wych; AY. J. Szyszków ski. Droyzna a kapita; Dr. I'.. B. Wyniki kam-
panji rolniczej w r. 1912. Zeszyt dziesity: j. Sielski, Reglemen-
tacja kredytu bankowego; Dr, Stanisaw Krzemicki, Moralno podatko-

wa: Jozef Al unz. Danina od nabycia nieruchomoci i spaty dugów hipo-

tecznych; Dr. -Ylarjan Rosenberg, Walka o pola naftowe w Genui;

j. Z... wiatowy rynek dewizowy.

Gos S p o y w c ó w. Kok 1922. Z e s z y t p i e r w s z y : I". I 1
-

ban, Obowizki czonków Zarzdu w spódzielniach spoywców: Z e-

6 z y t drugi: Enies, Polski konsutn w Gdasku; Ile posiadamy w Pol-

sce spódzielni spoywców: Zeszyt trzeci — czwarty: Wasna
wytwórnia Hurtowni Spóek Spoywców w Poznaniu; Liczba ludnoci

Rzeczypospolitej a liczba Spódzielni Spoywców i ich czonków: Spó-
dzielnie Spoywców w Szwajcarii; Zeszyt pity: Pamitajmy o ka-

pitaach wasnych spódzielni; Zeszyt szósty: Dlaczego naley by
czonkiem spódzielni spoywców?

Miesicznik S t a t y s t y c z n y. R o k nu 1 , T. V, zeszyt
1—3: Dr. Benedykt Bornstein, Majoraty (donacje) w b. Królestwie Pol-

skiem; Ruch naturalny ludnoci w miastach; Statystyka kredytowa: Spó-
ki akcyjne w b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej ; Dochody Ministerstwa

Skarbu w b. Królestwie Kongresów cm i Maopolsce; Rolnictwo; Prze-

citne ceny ziemiopodów; pdzia Górnego lska na zasadzie decyzji

Rady Ambasadorów; Tymczasowe rezultaty spisu ludnoci Rzeczypospo-

litej polskiej z dn. 30 wrzenia 1021 r. Z e s z yt c z w a r t y — s z ó s t y:

Dr. Faustyn Rasiski, Obcienie podatkowe poszczególnych dzielnic

Rzeczypospolitej Polskiej w pierw szem póroczu 1921 r. ; Ruch naturalny

ludnoci w miastach; Statystyka kredytowa; Przebieg epizootyj na obsza-

rze Rzeczypospolitej Polskiej w cigu pierwszych 6 miesicy 1921 r.;.Rol-

nictwo (zasiewy i zbiory); Przecitne ceny ziemiopodów; Ludno Litwj

rodkowej; Ludno pasa neutralnego pomidzy Litw rodkow a Litw
Kowiesk. — T. \. zeszyt pierwszy: Stanisaw Pszczolkow ski.

Wymiar podatków bezporednich w miecie Warszawie i piciu woje

wództwach b. zaboru rosyjskiego w r. 1010 i 1920; zeszyt drugi:
Edward Lipiski, Indeks cen hurtowych w Polsce.

Polska w s i) ó 1 c z e s n a. Rok iujj. z e s z y t p i e r w s z y:

Szulc Stefan. Organizacja statystyki w Rzpltej polskiej; Loth Jerzy,

Obecna sjje kolejowa i stan kolejnictwa w Polsce; I )aszysk*a-< ioliiiska.

Praca i opieka spoeczna w Polsce: Sawicki Ludomir, Tymczasowe wy-
niki spisu ludnoci

Poradnik S p ó d z i e 1 n i. Rok 1922. Z e s z y t p i e r w ?zy;
Wodzimierz Seydlitz, Xa Nowy Rok; Rus Kusztelan. Kapita wasny
a obcy w r.atzych spódzielniach; R. K. Projekt ustawy o czeniu si
spódzielni; Zeszy drugi: Rus Kusztelun. Stan liczebny spódzielni

w Polsce; Dr. Spandowski, KoUtokurent jako nowa forma kredytu
w spódzielniach naszych; Rus Kusztelan, Kapita wasny a obcy w na-

szych spódzielniach; zeszyt trzeci i czwarty: Rus Kusztelan.

Instrukcja Pady Spódzielczej; J. Kuaj, Usuwajmy powody niepowodze-
nia w spódzielniach; Dr. Wodzimierz Seydlitz. Z posiedzenia Rady Spó-
dzielczej; Ku.- Kusztelan, Kapita wasny a obcy w naszych spódziel-

niach; zeszyt pity: Rus Kusztelan. Sprawno naszych spódzielni

kredytowych w wietle przyjtych zasad i cyfr rozwojowych; Rus Kusz
Klan. Obrót towarowy w Rolnikach zwizkowych za rok 1920 _'i : .

K us

Kusztelan, K npit a wasny a obcy w naszych spódzielniach.
Pracownik Bankowy: St. Kempner, waluta a praca; Ed.

Dutlinger, Izby Rozrachunkowe: J. Tomaszewski, Kooperatywy banków-



b) D/.ial ekonomiczny. 693

ców; Brutus, Bank Towarzystw Spódzielczych a tantjema; Zeszyt
drugi: St. Pawowicz, Stosunki walutowe i handel zagraniczny Fin-

landji; Mir, Na drodze do umowy zbiorowej: Jan Tomaszewski, Centra-

lizm demokratyczny w organizseji zawodowej: zeszyt trzeci: Jan

Tomaszewski, System opat czonkowskich; Al. Kielski, Znaczenie orga-

nizacji w yciu spoccznem; B. B. Zjazd bankierów amerykaskich; ze-

szyt czwarty: Dr. A. Kielski, Znaczenie organizacji w yciu spO-

lecznem; zeszyt pity: Jan Tomaszewski, Spóki Akcyjne, z kapi-

taem w obcej walucie; K. Dutlkger, Waluta zota: z e s z y t - z Ó -ty:
i Wszechpolski Zjazd: Brutus, Metody, o których trzeba mówi".

Przegld górnieo-hutniczy: l\ < >k 1022, zeszyt
pierwszy: Henryk Wdowiszewski, Bronzy, ich wasnoci i sposoBy
przyrzdzania; L. Kr. Wgiel kamienny, jako surowiec chemiczny: Ze-
szyt drugi: Henryk Wdowiszewski. Zasady metalurgiczne obliczania

W! adów do pieców kupolowych i pomiennych; z e s z y t C z w a r t y:

Jerzy Buzek, Nowe obliczenia zapasów wgla w Rosji; Przemysaw Ra-

dzimiski, Opodatkowanie wgla; F. Kucharzewski, Polskie pimiennic-
two gómiczo-rutnicze; Aleksander Eggert, Przegld midzynarodowych
rynków elaza w pocztkach roku [Q22-go; -zeszyt pity: In. A. Ko-
walski, Stacja geologiczna w Borysawiu; Henryk Wdowiszewski, elazo,
jego rozwój historyczny i najnowsze zapatrywania na wpywy skadni-
ków; F. Kucharzewski, Polskie pimiennictwo górniczo-hutnicze; Ale-

ksander Eggert, Waniejsze rynki wglowe w pierwszych miesicach iojj

roku; Zeszyt szósty: 11. Wdowiszewski. elazo, jego rozwój hi-

storyczny i najnowsze zapatrywania na wpywy skadników: II. Wdowi-
szewski, Obliczanie wsadów do pieców kopuowych i pomiennych;
L. Kiauze. O prawidowym braniu prób do badania chemicznego^ F. Ku-
charzewski, Polskie pimiennictwo górniczo-hutnicze.

Pr z e g 1 d g o s p o d a r c z y : Rok tQl2. Z e < z y t p i e r w
< /. y. Jerzy Lempicki, Przemys górnolski w Polsce; K. R. Bilans go
spodarczy r. rQ2i; K. Kasperski, Przejciowy ustrój celny dla obu czci
•-laska Górnego; S. J. Okolski. Przemys metalowy przetwórczy po przy-

czeniu lska Górnego; ln. A. Lewandowski, Hutnictwo elaza na Gór-
nym lsku: Emil Trepka, Przemys chemiczny na Górnym lsku:
M. Ciruber, Ubezpieczenia robotnicze na rudnym lsku. Zeszyt dra-
gi: W, I'". Nasze pooenie gospodarcze a sprawa daniny: Edward Stras-

burger, kilka uwag o daninie; J. Hoyski, Nowela do ustawy .1 podatku
przemysowym z dn. 17 grudnia i<)_>i r.; Zeszyt trzeci: I.. iR. Do-
niose zadanie; Tadeusz Chromiski, Nasz lihefg^izm wobec kapitau zagr.:

Dr. Karol Birgfellner, Nadzwyczajn danina pastwowa; Zeszyt
czwarty: W. 1'., Genua; Dr. Karol IJirgfellner. projekt ustawy .. po-

datku od wzbogacenia si i danina wyrównawcza: St. Skonieczny. Usta-
wa o zasilaniu finansów miejskich; Zeszyt pity: E. R. W oczeki-
waniu preliminarza budetowego; K. Kasperski. Konwencja handlowa
polsko-francuska z dn. <>. II. \i)2i r.: W. F. Stan ogólny naszej bankowo-
ci; S. S. Sprawa reewakttarcji mienia przemysowego w Rosji; Zeszyt
szósty: II Targi poznaskie; W. I

;
. Zagadnienia walutowe tia Górnym

lsku; Dr. Ka.rol Birgfellner. Podatki pastwowe a samorzdowe: Prof.

E. T. (ieisler. W sprawie uruchomienia przemysu obrabiarkowego; Ze-
szyt siódmy: I". U. Expose budetowe p. Ministra Skarbu; Dr. Al.

Szczepaski. Targi w Polsce (dokoczenie): St. li. Handel zagraniczny
Polski w i()2i r.; Zeszyt ósmy: T. (i. Preliminarz budetowy na
rok 1922; R. Trepka, Przemys chemiczny w Polsce; Jan Widzki, Opo-
datkowanie rolnictwa: Jerzy Zdziechowski, Drzewo w bilansie handlo-
wym Polski: Zeszyt dziewity: Jerzy Lempicki. Stosunek wadz
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pastwowych do przedstawicielstwa interesów gospodarczych; T. Kocit-
kii wic/., K.ampanja wglowa r. 1021; Dr. K. Birkfellner, Nowela do ustawj
o podatku dochodowym; Edward Sfcrasburger, Wyniki Gospodarki Skar-
howej \\ ioji r.; Dr. Stefan Bartoszewicz, Polski przemys naftowy
w iuji r.: Zeszy dziesity: W. I'\ Sprawy finansowe i walutowe
na konferencji genueskiej; In. Adam Krzyanowski, Preliminarz bude-
towy Ministerstwa Kolei elaznych na rok [022; In. A. Lewandowski.
Stan hutnictwa elaznego w b. Królestwie kongresowem; Jan Stecki.

Opodatkowanie rolnictwa; Zeszy jedenasty: E. li.. Bilans gospo
darczy Genui; W. 1". Droyzna kredytu a polityka T. K. K. I'.; Jerzy

Zdziechowski, Niebezpieczne eksperymenty; A. Wierzbicki. W sprawie

monopolu tytoniowego; T. Kociatkiewicz, Kampania wglowa w 1921 r.;

In. A. Krzyanowski, Preliminarz budetowy Ministerstwa Kolei elaz-
nych na rok 1912.

I' r z e g 1 d T e c h u i c z u y. Rok 1 «>_' 1 . Z e s z y t P i d z i e-

sity: Wiederzal M.. Okrtowe silniki spalinowe: Painlcve o Ein-

steinie; /. e szy t pi d z i e s i ty pier w s z y: Pierwsza fabryka

lokomotyw w Polsce: Zeszyt pidziesity drugi: Nowy
sposób obliczania pracy zarobkowej w fabrykach: A. Zieliski. Przyrzd
1 1 < » zataczania na zwykej tokarce, ze rub pocigowa,. Kok ioj' Ze-
szyt pier w s z y: ubkowski, Jak podnie warto ciepln tiaszycli

tarfów; S. J. Okolki, Jubileusz 75-letui To,w. Akc. ..II. Cegielski" w Po-

znaniu: Zeszyt drugi: Charakterystyki parowozów w wykresach;
Hamulce kolejowe w .Niemczech: Zeszyt trzeci: Geisler E, T. Fale

wietlne jako praktyczne jednostki pomiarowe w technice; Ujednostajnie-

nie ksigowania kosztów- mchu przedsibiorstwa w odlewniach elaza:

Zeszyt czwarty: Geisler E. T. Fale wietlne jako praktyczne j e 1
1

-

nostki pomiarowe w technice; () naukowych podstawach nowoczesnej bu-

dowy turbin wodnych: Zeszyt pity: E. T. Geisler, Fale wietlne

jako praktyczne jednostki pomiarowe w technice; Poznaski A.. Wyzna-
czanie sprawnoci przyrzdów i maszyn elektrycznych; Zeszyt s z ©-

sty: Biedrzycki R. Sprarka pary; Mierzejewski H., W sprawie bibljo-

tek przy wytwórniach papierowych; Zeszyt siódmy: W asmtyn-

ski A.. Przebudowa wza kolejowego warszawskiego (c. d.). Biedrzycki

R., Sprarka pary; iluber M. T., W sprawie mojej oceny ksiki prof.

I.. Karasiskiego p. t. ..Wytrzymao tworzyw"; zeszy. ósmy: Gaus S.,

Zsunici* si koa. rozpdowego w 75 mm. trio walcowni; Zienkiewicz E„

najprostszy sposób obliczania iloci parowozów czynnych, niezbdnych
dla ruchu towarowego; jfee s z y t dziewity: Wdowiszewski H.,

() rodkach zapobiegajcych rdzewieniu elaza; Kunstetter .1., Opis ta

bryki silników i traktatorów „Ursus", sp. Akc. w Warszawie; Zeszyt
dzic>iaty: Wdowiszewski. O rodkach zapobiegajcych rdzewieniu

elaza; Pomianowski K.. Sprawa zaopatrzenia w wod polsko-lskiego
okrgu pi zcinyslowcgo; Zieliski. Wyrób maszynek do drobnych gwin-

tów : Zeszyt jedenasty: Broszko M., wpyw niedokadnoci wska-

zali mynków hydrometrycznych na wyniki pomiarów przepywu wody
w rzekach; Klembowski '/... Otwory do wazów w walczakach kotów pa

rowych; Zeszyt dwunasty: Broszko M.. Wpyw niedokadnoci
wskaza mynków hydrometi ycznych na wyniki pomiarów przepywu wo-

dy w rzekach (c. d): Mierzejewski, (ios w sprawie demobilu obrbiar-

kowegoj Zeszyt trzynasty; K. Taylor. Postpy w budowie sa-

mochodów; Broszko M.. Wpyw niedokadnoci wskaza mynków hy-

drometrycznych na wyniki pomiarów przepywu wody w rzekach; K-
bowski Z... Poczenie blach rónych -ruboci w walczakach kotów pa

rr-wych; Zeszy czternasty: Rodziewicz l'.i( lewicz, o tempera-
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turze walcowania elaza: 'Taylor K. Postpy w budowie- samochodów;
pitnasty: [Roseptal W., Stan obecny gospodarki cieplnej

w Zagbiu BorySawskiem; Kiefesant-Winiewski S.. Turbiny parowe
z przekadni;} zbat; Meier K., Organizacja pracy w Centralnych War-
sztatach Samochodowych; Zeszyt szesnasty: Kasprowicz W.,
<) elektronu-talizacji: Humnicki, W spranie obliczania acucha Ogniw-
kowego; Budowa transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej: Zeszyt
siedemnasty: Mocicki, Bezporednie wytapianie kutego elaza
7. rudy wedug metody Bassefa; Wysokiski A.. Gospodarka- cieplna

w przemyle; Z e s zy t osi e ni 11 a s t y: Kamieski B.. O racjonalnej

budowie pieców i obmurowa parowych; St. Odrow, W sprawie sow-
nictwa ogólno-technicznego; Skrzyski A., Akumulator}- pary; Zeszyt
d z i e w i 1. tnasty: Kasiski K., Zasoby energjj cieplnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej; Mierzejewski II.. Zakad obróbki metali Politechniki

warszawskiej; Ko C, Dzisiejsze dania Koa elbetników. Zeszyt
dwudziesty: Broniewski, Henr i Le Chatelier; Kasiski K.. Zasoby

:i cieplnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyt dwudziesty
pici wszy: Dbrowski, Przyczynek do bada nad wybuchami kotów
wodno-rurkowych; Kasiski K.. Zasoby energii cieplnej Rzeczypospolitej
Polskiej; Lberhardt .1.. W sprawie Zjazdu Techników Polskich; Chdzy-
ski, W sprawie tytuu inyniera. Z e s z y t d w u d z i e s t y d r u g i :

ukasiewicz, Zasady ustroju i stan obecny polskiego szkolnictwa zawo-
dowego dla rzemios i przemysu: Dbrowski T.. Przyczynek do bada
nad wybuchami kotów wodno-rurkowych; Uydzyiiski A.. Przyczyny
przedwczesnego zuywania sit- szyn: Kuryo, Dzieiejsze zadania koa
eli letników .

P r z e m y s i I 1 a n d e 1. Kok I OJ 1 . z e s z y t c z t e r d z i e S }'

ó - IT1 y i.C z t e r d z iest y d z i e w i t y : \Y. (i.. Wielki handel w P0I7

5Ce: M. Lempicki, Nasz pierwszy budet pastwowy. Zeszyt pi-
dziesity: K. Bogacki, Akcja gospodarcza Rzdu w Maopolsce;
M. Lempicki, Nasz pierwszy budet pastwowy. Zeszyt p i d z i e-

s i ty p i e t W S Z y i pidziesit y drugi: W. (i.. Nasz prze-

mys wókienniczy; Dr. Berlmerblau, Pooenie obecne przemyla juto
wego w Polsce; St. Gaszyski, Len i przemys lniany w Polsce; St. Ka-
tclbach, Przemys wókienniczy na lsku Cieszyskim: A. Lubkiewiez.
Biaostocki przemys wókienniczy; A. Trojanowski. Szkolnictwo wó-
kiennicze w Polscei kok iojj. Zeszyt pierwszy: II. Strasburger,
Blisze zagadnienia polityki handlowej zagranicznej; Tu. Ign. Chrza-
nowski, Kryzys gospodarczy i rynki rosyjskie; A. Bernstein, Zapotrzebo-
wanie krajowego przemysu garbarskiego 1 kwestja eksportu skór suro-

wych. Zeszyt drugi: R. — s.. Danina pastwowa; W., Eminowicz,
Polskie pastwowe tereny naftowe: Gieysztor, Wznowienie odpowiedzial-
noci kolei za towary przewoone. Zeszyt trze i : (czary LagieWski,
Handel a solidaryzm spoeczny; 1.. Zadrowski, Bilety skarbowe; A. Bern-
stein, Produkcja i przerób lnu i konopi w Polsce. Zeszyt czwarty
i pity: A. Siebeneichen, Nowa era w yciu Gdaska; A. Okoowicz,
Organizacja wadz górniczych i przemysowych; Br. Lechowski, Obrót
czekowy. Zeszyt szósty: J. Zagleniczny, Warunki rozwoju cukrow-
nictwa w Polsce; St. Lgowski. Organizacja centralnej wadzy hahdlowo-
niorskiej. Zeszyt siódmy: Dr. W. Adamkiewicz, Stopniowa likwi-

dacja Ogranicze w obrocie towarowym z zagranic; K. Bogacki. W' spra-

wie przedwojennych dugów naszego przemysu wzgldem zagranicy;
S. Fr. Królikowski, Z aktualnych spraw celnych. Z e szyi ó s m y:

St. Makowiecki, Uwagi o powodach spadku polskiej waluty; W. Dzierz-
gewski. Zagadnienia gospodarcze celne w Polsce; Szenwald, Monopol
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czy akcyza: C. Lagiewski. Spoeczne znaczenie podatków. Zeszy
dziewity: W. Paszkowski, Likwidacja demobilu wojskowego,
A. Bernstein, Eksport jaj i kwestja pokrycia zapotrzebowania wewntrz-
nego. Zeszyt dziesity: S. J. Okolski, Przemys wojenny w Pol-
sce: W. Hauszyld, Konsolidacja rzemiosa polskiego. Zeszyt jede-
nasty: W. (>.. II. Targ Poznaski; In. J. Dbrowski. Rzut oka na
stan przemysu w Polsce w r. 1921; J. Szyc, Przyszo gospodarcza
bu zaboru pruskiego; T. Adamczewski, Z historji rozwoju bankowoci
w Poznaskiem; Jn. B. Nagórski, Rucb w porcie Gdaskim w r. 1921.

Zeszyt dwunasty: W. G., II. Targ Poznaski: R. Sygietyskl,
Handel zewntrzny Polski w r. 1921; In. J. Dbrowski. Przemyl a za-
mówienia rzdowe na tle preliminarza budetowego w r. nu.'; R. Kusz-
telan. Idea przewodnia spódzielczoci w b. zaborze pruskim dawniej
a dzi: Zeszyt czternasty: Husarski, (lenna; j. Gieysztor, Nasze
koleje a zagadnienie tranzyta przez Polsk; Antoni Koman. Denie do
uporzdkowania gospodarczego Europy a dysonanse rosyjskie. Zeszyt
pitnasty: W. G., Konieczno reformy akcji wystawowo-jarmarcz-
nej przemysu polskiego; S. Dr. Królikowski, Przyczynek do polityki

celnej Polski; Alfred Siebcncichen, Giedy towarowe w Polsce. Zeszyt
szesnasty — siedemnasty: H. T. Tennenbauni, ( ) stosunkach
handlowych Polski z Rosj; In. L. Stanisawski, Widoki rozwoju prze-

mysu papierniczego w Polsce. Zeszyt osiemnasty: K. Rothert,
Brak gotówki w przemyle a akcja kredytowa Ministerstwa Przemysu
i Handlu; In. Al. Kowalski, Inspekcja pracy w Polsce. Zeszyt dzie-
witnasty: J. Gieysztor, Pierwsze rezultaty konferencji Genueskiej;
In. St. Olszewski, Znaczenie pastwowych terenów naftowych w Mao-
polsce. Zeszyt dwudziesty i dwudziesty p i e r w s z y ;

Jerzy Gocicki. Handel i Przemys rolniczy; R. Sygietyriski, Próbny bi-

lans handlowy; Jn. St. gowski, Nasz dostp do morza. Zeszyt
dwudziesty drugi: Dr. W. Adamkiewicz, Walka z droyzn; W.
rzednicki, w sprawie eksportu lnu; Dr. St. Bartoszewicz, Spadek pro-

dukcji ropy w Polsce i rodki zabezpieczajce. Zeszyt dwudziesty
trzeci: W. Fabierkiewicz, O bojkocie gospodarczym Polski przez Niem-
cy; In. P. Bomas, W sprawie organizacji robót portowych oraz budow-
nictwa portów.

R o boty p u b 1 i c z n e. K o k 1922. Z e s z y t p i e r w s z y : Spra-

wozdanie z dziaalnoci Ministerstwa Robót Publicznych za czas od sier-

pnia 1920 r. do koca roku 1921.

Samorzd miejski. Rok 1922. .Z e s z y t p i e r w - z y :
I 'n .r.

dr. Jan Ptanik, Kraków; Zbigniew Krygier, Organizacja komunalnych
kas oszczdnoci; Cels Fabiani, Sprawa mieszkaniowa pod wzgldem
prawnym; Dr. St. Kopciski, Poczynania Zarzdu m. Lodzi na polu

szkolnictwa i owiaty; Teodor Toeplitz, Z dziejów rozbudowy Warszawy
po wojnach Napoleoskich. Zeszyt drugi: Dr. Budziska-Tylicka,
Znaczenie I. Zjazdu lekarzy miejskich; Dr. W. Bogucki, Stosunek Rzdu
do samorzdów w sprawach zdrowia publicznego; Dr. J. Polak, Projekt

organizacji pastwowej zdrowia publicznego; Dr. J. Kiszkiel, Zadania

i organizacja suby weterynaryjnej w miastach; Dr. \\'l. Heflich, Wy-
tyczne statystyki sanitarnej: Dr. J. Maleciski, Zwalczanie chorób za-

kanych w b. Kongresówce: Dr. T. Makowski, Zwalczanie chorób za-

kanych na kresach schodnich; Dr. W. Gawowski, () zadaniach miast

dotyczcych zaopatrywania ludnoci w dobr wod; Prof. Bujwid, Stan

wodocigów w Polsce; In. St. Wendrowski, () sposobach oczyszczania

wody do picia; Dr. Trzebiski. O chlorowaniu wody: In. Rutkowski.

Kanalizacja miast; Dr. Budziska-Tylicka. Propaganda zasad Igjeiiy

przz samorzdy miejskie.



b) Dzia ekonomiczny, 6^7

.Sil ;;. r o k r022, zeszyt ]) i e r u S z y : A. R.. W obliczu No-
Roku; A. K., O zmianie statutów; St. Pawowicz, Skup walut za-

granicznych; A. U.. O opatach stemplowych; J. Boguszewski, Dywidenda
w spódzielniach kredytowych; J. Boguszewski, Wzrost kursu maiki pol-

-kiej. Zeszyt drugi: A. Kleniewski, Danina; St. Pawowicz,- Po-

datki bezporednie i porednie <»d poszczególnych operacyj spódzielni

kredytowych; J. Boguszewski, wypenianiu nowych statutów. Ze-
szyt trzeci: A. R.. Spódzielnie; St. Pawowicz, ['-.datek przemy-

sowy. Zeszyt czwarty: A. Kleniewski, Paci i da.; A. U,
Pierwsza próba; J. Boguszewski, Ograniczona c/.y nieograniczon odpo-

wiedzialno spódzielni; 11. Królikowski, Z ycia Kasy Spódzielczej

z ogr. <>dp. w Boniu, Zeszyt p i a. t y : A. R.. Podstawa cznoci;
St. P.. Spódzielczo a ycie narodowe; 11. Królikowski, Ciary po-

datkowe. Zeszyt szósty: 11. S., Zaniedbania cnota. Zeszyt
siódmy: J. Kwieciski. Przystosowanie statutów spódzielni do wy-
mogów ustawy; J. Boguszewski, Sprzeda losów polskiej pastwowej
loterji klasowej. Zeszyt Ósmy: .1. Kwieciski. Instrukcja Rady Spó-
dzielczej w przedmiocie dokonywania rewizji. Zeszyt dziewity;
A. R., Powrotna fala; St. Pawowicz, Uchwalenia przez sejm ustawy
o czeniu spódzielni.

W s c h ó d P o l s k i. R o k 1022. Z e s z y t pie i w s z yr—t rzeci:
Bolesaw 'Srocki, O program w polskiej polityce pastwowej; Jan Kucha*
rzewski, wieca Iwana Kality: Edward Maliszewski. Polacy na otwie;
St. Dangel, Powstanie w r. 1831 w Mrszczynie; T. Lychowski. Rola
Rosji bolszewickiej na Dalekim Wschodzie: St. Mydlarz. Wola ludnoci
Ziemi Wileskiej; K. Tyszkowski, Polska a Rumunja; K. Sochaniewicz,
Materjaly do dziejów stosunków kocielnych Ziemi Chemskiej; Jan
Offcnberg. Z dziejów organizacji modziey polskiej na kresach.

ycie Gospodarcze. Sowo wstpne, Samulski; Dr. Ligoc-

ki. Projekt ustawy o Izbach przemysowych i handlów, dla caej Polki;

H. Cegielski. Tow. Akc; F. K. Oarowski. Sprawozdanie Zwizku Fa-

brykantów w Poznaniu za rok 1921 (w skróceniu^ Koman Urban, Umowa
handlowa polsko-francuska: K. O. () umow polsko-niemieck.

Journal des E c o tt o m i.st e a, <> c t o h r e pui; Wes Guyot,
La reform sociale et les Pinances britanniques. — G. de Nouvion, Les
assuranees sociales obligatoires, — A. Raffahwieh. Les prix et les sidaires

en Angleterre de 1014 a 1920. — j. Lefort, Revue de I' Academie des

Sciences morales et politiues. — (i. Schele, tnflation ci deilation. —

-

X. Mojdct, Cbroniue de 1 Inflation. — I.. Pommery. La reconstitution

industrielle des regions devaste*s. — Xo\ emhre 1921: Y. Guyot, Des
deviations ethico-sociales et la science economiquc. — <). de Xouvion.

Un impót sur le reve«u sous la revoutioo. — J. Legros, L'Alsace et la

l.orraine economiques. — Y. Gn Le nouveau regime des chemins de fer.-

—

X. Mondet. Chronienie de 1'inflation. — 1) e c e m b r e h.ui: Y. Cuyot.

La politiue financiere et le budget dc 1922. — A. IRaffa|ovich, Le chaos
monetaire. — X.. f.es dettes des divcrses nations aux Ktat*-lJni>.

R e v u e d e s E t u d e s (' o o p e r a t i v e 9, O c t o b r e - D e c e »»-

hre 1921, No. 1: Le manifste cooperatif. — Ch. Gide, Pouruoi les eco«

nomistes n'aiment pas le coopratismc. — (i. Renard, L'avenir de la

cooperation. — C. Bougl, Science et industrie. — B. Lavergne, Ce qu"il

fant entendre par principe cooperatif. — II. Lichtenbcrger, L'evolution
interieure de rAllcmagne nomelle. — F. Maurctte, L' Australie dana
i'empire britanniue. — Janvier — mars 1022. No, 2: !•'.. Milhaud, La
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cnsc economiue mondiale et la cooperation. — V. Totomianz, Le pro-
fesseur P. Staudinger, theoricien allemand de la cooperation de conso-
mation. — R. Hubert, Le probleme des .assurances socialcs en France. —
A. Fuel. La question du petrolc et le consommateur francais. — Oh.
•Cestre Quelques aspects de la uestion sociale en Ameriue. — Avril —
i u i n 1922. No. 3: Ch. Gide, Fourier prcurseur de la cooperation. —
Spectator, La politiue commerciale de la France depuis 1914 et Fs
lonsommateurs. — B. Favergne, La doctrine cooperative et l'extension

de la cooperation de consommation a la grand industrie. — H. Lichten-
berger, Impressions de Berlin.

R e v u e d ' e c o n o m i e p o 1 i t i q u e, N o. 6, 1921, n o v e m b*r e-

decembre: Y***, La cmestion des reparations depuis la paix. — P.

Pic, Une orientation ncnivelle de notre legislation economiue. — La
participation aux bnefiees et a la gestion dans quelque lois recentes. —
Ch. Rist, Ouelues definition de 1'epargne, Fssai de critiue. — Ed.

i a n v i e r - f e v r i c r, 1922: Ch. Gide, La cooperation. La place qu'elle

reclame dans 1 enseignement economiue. — \V. Wittich, L'introduction
<lti franc en Alsace et en Lorraine. — (i. Paillard, La conyention du

9 dcembre 1921 et lc probleme de 1' Union latine 011 de Suisse.

L. Baudin, L'or du Transraal.

R e v u e internat! ó n ale d u t r a v a i 1, 1922, V. V, n". 1

:

Sir Krncst Low, L' Inde et la Conference du Travail dc Washington;
M. \leucio Ruin i, Le mouyement oopratif en Italie; M. Gaetan Pirou,

Lc probleme (\u omtrat collectif de tra\ail en France; Methodes de

conciliation des conflits industriels en Allemagne. \'. V, n". 2: La troi-

-icnie Conference internationale du Travail; Gino C)livetti, Les accord-
•collectifs en Italie: Henry W. Wolff. Cooperation et travail dans l'Inde;

Conditions dc travail dans niines de charbon japonaises: V. V, n" 3:

William Cbmery, la conference nationalc du chómage et la situation aiix

t-.tats LJnis; I. S. Edstrómj Les conferences internationales du travail;

L Jouhaux. L'oeuvrc de la Conference de Gpneve; Thomas W. McCawley,
L'arbitragc industriel au Oueensland: Emanuel Adler, La oi autri-

chienne mu- les conseils d'entreprise; Fe n>ouvement ouvrier au Japon.
V \

". n. 4: John P. Frey, Trente annees de dmocratie industrielle;

Flisabeth I). Newcomb, Le service social dans l'industrie en Grande-
f.ictagiH: Les coiiYcntions collectives en Allemagne. V. V. n". 5: M. •'-•

< iaiitbier, Lorientation professionelle ; M. II. Pos"ter Bain, La prevention

des accidents aUK Etats Cnis; M. W. Martua. La situation des ouvriers

Hgricolefi i.u Ksthonie: Fes cargaisons dc pont et la securite. en mer.

K e \ u c d\ e SC i e n c es p o I i t i <\ u e s 1021 : OCtobr c-d e c e m -

brr. F. Bourgeois, F* alliance de Bonaparte et de Paul l-er. — P. de Pou-

siers. La marin marebande francaise pendant la guerre et depuis la

gtf€Tre. — E. Hfalevy, Comment lord Palmerston passa grand bomme. —
A. Rivaud. In coninicntaire allemand du traite de Yersaillcs. — Maurice

Fair. I.es clufs de guerre alleinands. — J. Blociszewski, Fa politiue japo-

,n;iiM' en Mandcbourie. et le probleme e.\trcmc-orientale d"apres un pu-

blici.-te anglais; B. Nicitine, Cnr pet i te" nation., yictime de la guerre: \t
Chaldeens. 1022 Ja n v ier- ;nta r s Ford Bryce L'etude dc rhistoire

de l'Amerique. — J. Blociszewski, Fa constitution polonaise du 17 mars

I92I-, I. \ubnrtin, Fe suicide national. — J. Donon, Fes oevres et les

mtert- ltancais en Orient et l'etablissement du mandat sur la Syrie;

I. LorOt, Fe niarebe des cbanges etrangers a Paris en ioji : M. Lauwick,

<ju.l(|ue> aspects du probleme colonial en Belgique.

U i \ i - t a lut < r n a z i o n a 1 e io_»_> M a g g i o: Vinci nzo 'lau-

j^t>rra. E' attuabile la legge Sulla burocrazia. Italo Mano Sacco, Cosi-
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rlerazioni intorno ad alcune Magistrature .arbitrali, óbligatorie elettive;

Wv. Panny Dalmazro, I Cattolici c la progettata dej cpdice penale; g i u-

gno: Sanfranco Maroi, II problema delie materie primc; Emilio M. Na-
salli-Rocca, La storia del diritto nella cultuta moderna; Avv. ranny Dal-

mazzo. I cattolici e la progettata riforma del codic* penale.

A r c ta i v t ii r S o z i al w i s.s e n s c li a f t u. S o zi alp olit i k.

j". B d., 1. H e f t. ]<)__': Prot Goeta Briefs, Zur Kritik soziahwr Grund-
prinzipien. — Prof. W. Caspari, Das Alter der palastinischen Kotcmats. —
J)r. Th. Buddeberg, Das soziologische Problem der Socialdemokratie. —
E. Schuster, Untersuchungen zur Frage naeh der Móglichkeit einer

theoretischen Wirtschaftswissensschaft. — Dr. W. Cohn, Wirtschaftslehre
oder Sozialwissenschaft? I.in Versuch zur Systematik der Wirtschafts-
wbsenschaften. — Dr. Fr. X. Weiss. Eine Residualtheorie des Kapital-
zinses.

J a li r 1) u c li e r f ii r N a t i on a 1 o konomj e u n d Si a t i s t i k.

Dc z etn brr ]<»ji: Dr. C. I.andaucr. Das Ycrhaltnis von Rentabilitat

und Produktivitat und seiiic Redeutung fur das Sozialtzierungsproblem.

—

E. Moritz, Dii- innere Kaufkrafl der deutschem Mark. — (i. Ponetz, Die
Lag der polnischen Industrie Jan u ar I023-: M. Herkner, Gustaw
Shmoller al- Sociologe. — R. Stolzjann, Liefmanns rein psychisches
System der Volkswirtschaft; Februr 1022: Em. II. Vogel, Das Ge-
rechttgkeit.sproblem in der Besteuerung. Eine kritische Untersuchung zur
werttheoretischen Richtuhg innerhalb der Finanwissenschaft. — M ;i r z

P. Kampfmeyer, Der Geist des neuen socialdembkratischen Pfo-
gramms. — Fr. Lenz, Ueber Adam Mullers Staats- und Geseschaftslehre,
— A p r i 1 iii.'_>: (li. Letfbuscher, Dii- Agrarfrage im deutschen Socialis-

mus der. '(legiTiwart. — W. Weddingen, Dolin und Leistung.

W e 1 1 w i r t s c li a \ 1 1 i c h e s A r c h i.y, 7. B a u d. H e f t -'.

Oktob"er 1921: Dr. II. Watjen, Der Zuckr im Wirtschaftsjeben, Latein-
amerikas v-on der Kolonialzeit his zur Gegenwart. — Dr. O. K. Kilpi, Die
weltwirtschaftlichen Beziebungen Finnlands. — Prof. Dr. H. y. Beckerath,
Krafte, Ziele und Gestaltungen in der deutschen lodustriewirtschaft. —
Dr. ( ). Schneider, Politische und wirtschaftliche Berichterstattung. -

lid. \~
. H e f t 3, J t

anuar nu.': Dr. R. Lutgens, Grundzuge der Entwik-
klung des la Plata Gebietes, Ein Beispiel wirtschaftgeogTaphischer Be-
trachtung. — Dr. W. \'otz. Die amerika-nischen Trade Associations. —
J. Hashagen, Die Vereinigten Staaten und Ostasien vpr der Erschliessung

Japans. — Prof. Dr. W. Lotz, Franzósische Finanzlheratur aus der Kriegs-
/( 11 — lid. 17. II eft 4. A p r i 1 IQ22: Dr. A. Preddhl, Die Grenzen der

Ver\vendung von Arbeit in der Wirtschaft. — Dr. kr. Kute, \'eue Yer-

kehrswege in Atrika. — Shotaro Kojima, The influence <>i tlu greath

War upon Japanes National Eonomy,
7. e i t > c li lift f ii r d i e g e s a 111 te S t a a t s w i r t s c li a 1"

t Bd.

76 II eft 3 1921: D. Grosch, Die Gewalt und die Órjgane des Staates und

des \'<ilkerl)undes. — (i. Hermes, Kin preussischer Beamtenhaushalt 1859

his 1890. — K. Biicher. Zur Frage der Pressreforro. — K. 1 1. Maier. Die

charakteristischen Merkmale der neuen Kapitalertragssteuer. — P> d. "h.

(I eft 4, 1921: U. F. Crohn Wolfgang. Der eirglische Ueberseekaufmanri
im Zeitalter der Erttdekungen. — K. Bucher, Spezialisierung, Normali-

sierung, Typisierung. — Fr. Schneider. Zur Geschichte der berufsstandi-

schen Sebstverwaltung in Deutschland, — F. Weigel, [ndexzfifern im

fnnland und im Ausland. — G. Hermes. Ein preussischer Bcamteii-

h a u sh alt.



DO NABYCIA W KSIGARNIACH: «-

Brzeskj Prof. Dr. ,,0 granicach ekonomji spoecznej", Kraków, IQI§,

Nakad Akad. Umiej., Gebethner.
Tene. „Psychologiczna teorja gospodarcza w zarysie", Pozna, 1921.

str. 208, Gebethner, cena 1500 mk.
JeHrnek J. ..Ogólna nauka o pastwie", ksiga pierwsza, przeoy'

Prot. Dr. Peretiatkpwic, Warszawa, 1921, Hoesick.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (tekst konstytucji, ordyna-

cja wyborcza, traktat o prawach mniejszoci, iustawa o obywatel-
stwie, statut dla lska), zestawi i wyda Prof. Dr. Peretiatk jvuczr

wydanie drugie (w druku.)
Ohanowicz Prof. Dr. „Przyrzeczenie- publiczne", studjum z prawa:

cywilnego, Pozna, 1921, Gebethner, cena 100 ink.

Tene. .Zarys prawa cywilnego b. dzielnicy pruskiej. Cz pierwsza:

Nauki ogólne, Pozna. 1022, Fiszer i Majewski, str. 80.

Tene. „Zarys prawa cywilnego b. dzielnicy pruskiej. Cz druga:
Zobowizania. Pozna. 1922. Fiszer i Majewski, str. 127.

P e r c t i a t k o w i c z Prof. Dr. ..Wojna a idea prawa'", wyd. 2-gie,

Pozna, 1920, Gebethner, cena 120 mk.
Tene. „F.ncyklopcdja prawa, jako wstp do nauk prawnych", Pozna,

1022, Fiszer i Majewski (Wende), str, 80.

Tene. „Pastwo wspóczesne'*, Wyd. IV rozszerzone, cena 480 mk.
T e 11 e. ..Filozofia spoeczna". J. J. Kousseau'a. wyd. II przejrzane

i uzupenione, cena 600 mk.
Rousseau J. J. „Umowa spoeczna", przeoy i objani! Prof. Dr.

Peretiatkow icz. wyd. 2-gie, Poznali, 1020, Gebethner, cena 240 mk.
Rutkowski Prof. Dr. ..Poddastwo wocian w XVIII w. w Polsce

i niektórych innych krajach Europy." 1021, Gebethner.
Tene. ..Wasno tabularna w Galicji podug stanu 1012 r.", Lwów,

( iubrynowicz, 1918.
!' rne. „Statystyka zawodowa ludnoci wiejskiej w Polsce w drugiej

poowie XVI w.", wyd. Akad. Umiej,, Kraków, 1018, Gebethner.
Stelmachowski Dr. ..Zarys poj socjologicznych i prawno-pa-

Stwówych'*, Pozna, toio.

T a y 1 o r Prof. Dr. „Pojecie ^spódzielczoci", wyd. Akad. Umiej.,
Kraków, ioió, Gebethner, str. 131.

Tene. „Zasady spódzielczoci handlowo rolniczej w wietle dowiad-
cze Galicji, Kraków. 1918, Gebethner, str. 30. .

Tene. ..Statyka i dynamika w teorji ekonom/i", wyd. Akad. I

Kraków, 1919, str. 207.

Tene. „Reforma podatku gruntowego w Polsce". Kraków, I0IO,

Krzyanowski, str. 117.

Tene. „Sprawa robotnicza w owietleniu idei chrzecijaskiej", Po-

znani 1921, Ksig. w. Wojciecha, sir. 1.4.

Tene. „Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej". 2 tomy. cena 2000 mk.
Winiarski. „Królestwo Polskie". Dokumenty historyczne dotyczce

prawno-polityc/nego stosunku Królestwa Polskiego do Cesarstwa.
Rosyjskiego, wydali Maciej ks. Radziwi i dr. Winiarski. Wal
wa, 191.s, Gebethner.

Tene. „I. es institutions politiqins en Pologne au XIX siecle", Paris,

1021, Picard.

Zaleski Stefan \^r. „Demographie generale de la Pologne", (str. ,y>i

i u map i kartogramów oraz 22 strony wykresów). I.ausanne,
Gebethner.

Tene. „Polattd, ber peopte, history, Industries, finance, science, lite-

ratur, art. and social deveIopimnt. by Stefan Zaleski etc, London.
Zoll Fryd. (starszy). ..Rzymskie prawo prywatne", Toin piaty, prawo

familijne i spadkowe, opr.prof. Dr. Lisowski, Kraków, 1921, Czernecki.
NNNNN
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„EKONOMISTA"
KWARTALNIK

POWICONY NAUCE I POTRZEBOM YCIA
POD REDAKCJ

STEFANA DZIEWULSKIEGO.

Tre kadego tomu stanowi artykuy zasadnicze i rozprawy

z dziedziny teorji i polityki gospodarczej, kroniki, rozbiory i sprawo-

zdania, oraz materjay do bibljografji i mspy. Oprócz zwykych
omów biecych wyszy tomy specjalne:

W roku 1920 tom powicony Wszechnicy Wileskiej.

W roku 1921 tom powicony Górnemu lskowi.
Projektowane s w roku przyszym specjalne monografje.

Nakadem » Ekonomisty* wyszy broszury:

Kucharzewski Jan: > Zagadnienie Górnego lska*.

Fabierkiewicz W.: >Walka o Górny lsk* i inne.

Dziewulski Stefan: >Siy gospodarcze Pastwa Polskiego*.

^Wyniki plebiscytu na Górnym lsku*.

PRENUMERATA: Cztery tomy »Ekcno-

misty< na 1922 r. po mk. 1000, dla prenu-

meratorów zamiejscowych doliczana bdzie

opata pocztowa. Tomy »Ekonomisty« z lat

poprzednich s do nabycia w administracji

po cenie mk. 750. Prenumeratorom naby-

wajcym wiksz ilo roczników redakcja

ustpuje 10%.

ADRES REDAKCJI I ADMIN : Warszawa Jasna 19.

TELEFON: 46-61.
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„TYDZIE POLSKI"
Pismo powicone zagadnieniom ycia politycznego, spoeczn. i literackiego

Trzeci rok wydawnictwa.
Wstpujc w trzeci rok istnienia moe Tydz e Polski wskaza na ob-

fity dorobek artykuów piór pierwszorzdnych, znamienitych form i gbi
myli. Przedrukowane i om&w ane w caej niemal prasie polskiej, wnikay
one w spoeczestwo i zmuszay je do zastanowienia si nad bolczkami na-

rodowemi dziki jasnemu i przedmiotowemu owietleniu tematów. Wolne od
wszelkich odcieni liberyjnych, wyzwolone z koniecznoci wypowiadania si
podug narzuconych formu, szy w wiat jako nieskrpowane gosy praw-
dziwie wolnej, krytycznej i twórczej myli ludzkiej.

Koa przyjació naszego pisma wzmagaj si coraz bardziej, wzmaga'
si te ilo i rónorodno wspópracowników tak, ie czytelnicy znajd na
amach Tygodnika Polskiego najdokadniejsze odbicie objawów aktualnego ycia
narodu, ujte w ramy spokojne, rzeczowe, wolne od wszelkiej animozji i oso-
bistych zaczepek.

W przewiadczeniu, ie nasze skupienia mieszczaskie powinny odegra
w rozwoju pastwowoci pierwszorzdn rol jako rodowiska dziaalnoci
umysowej i przemysowej, zwrócimy baczn uwag na potrzeby i warnnkl
bytu miast, na zapory, wstrzymujce ich pochód do wietnej przyszoci.

• Baczniejsz uwag zwrócimy te na odradzajce si po wojnie ycie
literackie i artystyczne.

W ubiegym roku umiecili prace w Tygodniu Polskim nastpujcy autorzy;

Prof. Jan Baiulouin de Courtenay, Attillo Begey, pro/'. Fr. Bossowski, Dr. 1. E
Chmielewski, Marjan Dbrowski, A. Dueky, W. Daronkouski, Jul/a Dickstei,

nówna, prof. Jerzy Fiederowtcx, W. Oiint/ier. Xawery (Utula, Tadeust <iru-

iewskt, Dr. T. HryntewiJci, prof. dr. Jóxef Joteyko, W. Kara, St. A. Kempnet -

Feliks Kierskt, S. Koaczkowski, Edward Koxtkowsk>, Leon Kozowski, I. W. Kos-
mowska, Jan Kueharxewski, Ludwik Kul<xycki, Jerxy Kurnatowski, Radosaw
Krajewski, Lacour- Gayet, conek F/ancuskteyo Instytutu, Antoni Lanye, Zygm.
ada, Aleksander Lednicki, Jan Lorentoteicx, Ernest vmi*ki, Bolesaw Lu-
tomski, Wadysaw Mickiewic:, lxa Mosxcxt ska, Jan Parandouski, P. E. Pa-
wolini, Stanisaw Yosner, Leon Pacxcwski, ks. ar- ybiskup Edward Ripp, Stani-
saw Kogo-., Wincenty Rxymowski, Gabrjel Seaile (prof. Sorbony), Leopold
Staf/, Maciej Sxul:iewic\. Katimierx Prxenca Tetmajer, prof. St. Wdkieieiet,
Adam Zagórski, prof Marjan Z>xiechuwsk\ pro/. T,tdeusx Zieliski, dr. Jó\ef

Zieliski, Emil Zegadowicz.
, prof. Fryderyk Zoll. Jan Zitrnowski.

TYDZIE POLSKI WYCHODZI W SOBOT.
Prenumerata » Tygodnika Polskiego* wynosi kwartalnie 900 mk., miesicznie
300 marek, za granic podwójnie. Cena pojedynczego numeru 80 marek.

Conto czekowe P. K. P. Nr. 1 750.

Cena ogosze: za wiersz jednoszpaltowy milimetrowy 60 marek,
Strona ogoszeniowa dzieli si na cztery szpalty.

ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: WARSZAWA, ORDYNACKA Sm. 4-

Redakcja otwarta od 5—7 wiecz., Administracja od 9—2 p. p. — tel. 286— 17-

Zastpstwo na Kraków i Maopolsk: »Ruch , Kraków, ulica Szczepaska nr. 9.

Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze „Zjednoczenie", Red.: Leon Kozowski.
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WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA STRAY KRESOWEJ

„WSCHÓD POLSKI"
MIESICZNIK POWICONY ZAGADNIENIOM POLSKICH ZIEM
WSCHODNICH ORAZ POLSKIEJ POLITYKI NA WSCHODZIE.

Zamieszcza w kadym numerze — oprócz szeregu artykuów zasadniczych,

opracowanych przez najlepszych w Polsce znawców spraw wschodnich —
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Juijusz Makarewicz
Profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

Dwa wiaty.

i.

Na wiosn roku 1919 powzia rada wydziaowa (wy-
dzia prawa i umiej, pol.) we Lwowie uchwa (wikszoci
ciosów) tej treci, e przy sposobnoci reformy studjów praw-
niczych naley zaleca studjum grupami: zaczyna od przed-

miotów grupy politycznej, przechodzi nastpnie do grupy s-
dowej, a koczy wykadami z grupy historycznej. Tezy tej

broniem jako delegat Rady na ankiecie urzdzonej przez mi-

nisterstwo W. R. i O. P, w Warszawie w lipcu 1919. Jak wia-

domo ministerstwo wydao rozporzdzenie nie przyjmujce
podziau grupowego, a przesuwajce na pocztek studjów
cz przedmiotów z dziau politycznego, zachowujc poza-
tem zasad, e od studjów historycznych rozpoczyna naley
nauk, a nie koczy niemi. Rozporzdzenie ma charakter pro-

wizoryczny, dyskusja jest otwart. W dyskusji tej zabiera
gos prof. Balzer w szeregu artykuów, na które po kolei od-
powiadaem : Na artyku : W sprawie reformy nauki
prawa w uniwersytetach polskich (Przegld
prawa, rok 44, str. 1—14) odpowiedziaem artykuem: Re-
forma metody nauczania prawa (Przegld, 44,
str. 1 13 sq), na osobn rozpraw: Nauka uniwersy-
tecka a kolejno studjów w uniwersytec-
kiej nauce prawa (1921), odpowiedziaem artykuem:
Kolejno studjów prawniczych (Przegld pra-
« a, -16, str. 217 sq.) Na ostatni artyku prof. Balzera Gosy
do artykuu o kolejnoci studjów prawa
(Przegld, 47, str. 133, sq) odpowiada nie ma potrzeby, gdy
nie ma tam ani jednego nowego argumentu. Sprawa sama jed-
nak staje si coraz bardziej aktualn, gdy nietylko u nas, lecz
take na zachodzie, po wielkiej wojnie dyskutuje si ten sam
temat, a równolegle z wymian zapatrywa w Polsce odbywa
si szereg bada urzdowych, póurzdowych i prywatnych

4*
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nad kwestj, tak niesychanie dla pastwa donios. Mamy
razprawy niemieckie i niemiecki projekt rzdowy, uchwa
paryskiej rady wydziaowej, mow inauguracyjn na otwarciu

roku szkolnego w Brukseli 1921 i t. d. Rzeczy zupenie wiee,
pene miaych pomysów. Zapozna z tern czytelnika pol-

skiego uwaam za swój obowizek.

II.

Rozpoczynam od rozprawy znakomitego romanisty Zitel-

manna, profesora tego prawa rzymskiego, którego wpyw na
prawo nowoytne tak silnie, susznie zupenie, si podkrela.
Rozprawa nosi tytu: Die Neugestaltung des Rechtsstudiums.
Geh. Justizrat Dr. Ernst Zitelmann, ord. Professor der Reclite

an der Universit£t Bonn wygosi to, co poda we formie
ksikowej 1

) na zjedzie delegatów studentów prawa w Ge-
tyndze 7] lipca 1920. Interesujcem jest, e suchacze prawa
w Niemczech sami odczuli potrzeb reformy studjów prawni-
czych, e Zitelmanna na Zjazd zaprosili jako referenta, e Zi-

telmann, jak wida z przemowy, ochoczo tego zadania si
podj.

Zitelmann rozpoczyna od przypomnienia, jaki by plan

studjów w Niemczech kolo r. 1870. Miejsce zupenie panujce
zajmowao prawo rzymskie, wypeniao prawie poow caego
czasu studjów, najprzód jako czyste rzymskie prawo, potem
jako t. zw. gemeines Recht, o yjcem prawie pojedynczych
pastw niemieckich syszao si mao. Prawo pastwowe po-

zostawao znacznie poza prawem prywatnem (3). Jestto jedno
z najciekawszych zjawisk w historji nauczania prawa, e caa
niemiecka modzie musiaa si uczy prawa, którego w prak-
tyce bezporednio stosowa nie moga... Do tego przybyo
jeszcze, e nauka pod wzgldem technicznym przewanie, pra-
wie wycznie, odbywaa si w postaci wykadów, podczas
gdy wiczenia pozostaway w tyle (4). Wielkie zasugi mia
Ihering, jemu naley zawdzicza, e nauka prawa znowu so-

bie przypomniaa swoje praktyczne zadanie ksztatowa-
nia danego prawa w sposób odpowiadajcy realnym warun-
kom chwili obecnej. To pocigno za sob nowy rodzaj nauki
uniwersyteckiej: nauczanie w postaci wiczenia na podstawie
przypadków praktycznych w t. zw. Practicum i Exegeticum.

wiczenia musz nalee do staego, planowego
urzdzenia dla wszystkich przedmiotów, przy czem Te

M Berlin, 1921. (Dr. Walther Rothschld).
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wiczenia ogólne naley cile odrónia od t. zw. semi-

narium. Seminarium ma pozosta miejscem dla rozwoju wy-
szukanych (wyjtkowych) suchaczów, wiczenia za s prze-

znaczone, podobnie jak wykady, dla wszystkich suchaczów,
stanowi niezbdn cz ogólnej nauki, aczkolwiek w innej

formie, ni wykady (7).

W kocu stulecia odegrao rozstrzygajc rol zjawienie

si nowego kodeksu cywilnego. Tern samem prawo rzymskie
zepchnito ze stanowiska wycznie panujcego w dziedzinie

prawa prywatnego. Nowe prawo cywilne stao si orodkiem
nauki prawa prywatnego, a dla prawa rzymskiego pozostay
tylko przygotowawcze wykady pierwszego pórocza (insty-

tucje i historja prawa rzymskiego)). Tak stoimy dzi (7).

W sprawie reformy studjów: stosunek pod
wzgldem czasu midzy studjum uniwersyteckiem a sub
przygotowawcz w praktyce — oto problem zasadniczy,

gówny bd obecnego systemu widz w tern, e studjum uni-

wersyteckie w caym swym rozmiarze wyprzed a prak-

tyk. Przedmiot wykadany pozostaje dla suchacza bez ycia
po wikszej czci, to wypdza suchaczów ze sali wykado-
wej. Jak to usprawiedliwi, e. zmusza si suchacza do do-

kadnego studjum prawa procesowego, bez znajomoci prak-
tycznej — procesu?

Jeeli praktyka nie ma w zupenoci wyprzedza
studjum uniwersyteckiego, ale te nie ma w zupenoci nast-
powa dopiero po ukoczeniu studjum, to pozostaje tylko droga
porednia: system t. zw. studjum nastpowego lub praktyki

porodku (Zwischenpraxis.) Tutaj ley zbawienie (16).

Przedewszystkiem ma mody jurysta przyj na Uniwer-
sytet, tutaj ma pozna cae prawo, a nietylko poszczególne
jego czci, ale poniewa nie zna praktyki, przeto ma to by
studjum elementarne, w tym celu, by mu umoliwi
wstpienie do praktycznej suby przygotowawczej

;

naley w szczególnoci uczy: przedmiotów z dziedziny pra-

wa prywatnego wraz z handlowem, prawa karnego, prawa
pastwowego wraz z organizacj urzdów i sdów, ogóln na-

uk o pastwie, przyczem odbywa si maj obok wykadów
wiczenia, a nadto nastpi musi odcienie w dziedzinie h i-

s t o r j i (hinsichtlich des Geschichtlichen eine gewisse Ent-
lastung eintreten sollte.) Z dziedziny prawa procesowego, ko-

cielnego i administracyjnego naley da tylko ogólnych za-

sad, nie szczegóów; w tym okresie musiaby suchacz otrzy-
ma oba gówne wykady z dziedziny ekonomji...
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Z drugiej strony zmniejszenie ciaru naukowego (des

wissenschaftlichen Gepacks) pozwolioby na skrócenie

studjum do pótora, najwyej dwu lat (17).

Skrócenie takie pozwala na rozwizanie innego jeszcze

pytania : dla przyszych urzdników administra-
cyjnych i praktycznych ekonomistów po-
trzeba bezwarunkowo przygotowania prawniczego, ale oni

nie potrzebuj tego wszystkiego, czego si wymaga
przy egzaminie referendarskim dzisiaj, skrócone studjum ele-

mentarne byoby i dla nich stosowne, a mielibymy wielk ko-

rzy wspólnej podstawy dla wszystkich trzech zawodów,
tak, e pocztkujcy nie potrzebowaby si decydowa, który

z nich póniej wykonywa bdzie.
Potem nastpuje wiksza cz suby przygotowawczej,

po jej ukoczeniu musi prawnik, chccy zrobi wysz karje-

r (die hóhere Lauibahn einschlagen will) powróci na uniwer-

sytet dla studjum pogbionego (zu vertieftem Studium), aby
po krótkiej powtórnej subie przygotowawczej przystpi do
drugiego egzaminu pastwowego.

Zitelmann powouje si na uchwa konferencji wydzia-
ów prawnych z kwietnia 1920 (w Halle), wzywajc minister-

stwa sprawiedliwoci, by referendarjuszom (naszym aplikan-

tom) udzielano w czasie ich suby przygotowawczej urlopu

celem umoliwienia powtórnego uczszczania na uniwer-

sytet (19).

Czego da przy egzaminach?
Trzeba postawi zasad naczeln: nie mamy prawa -

da czegokolwiek zbdnego (wir diirfen nichts Ueberfliis-

siges fordem.) Sia powierzonych nam modych ludzi jest cen-

nem dobrem, nie wolno nam jej marnotrawi. Naszym ce-
lem jest wyksztaci ich na praktycznych
im" a w n i k ó w, nie na uczony eh. (Unser Ziel ist sie zu

praktischen Juristen heranzubilden, nicht aber zu Gelehrten.)

Trzeba róne zadania uniwersytetu odróni: chodzi tu tylko

o wyksztacenie przygotowawcze zawodowe, poniewa
pastwo to osign chce, dlatego uniwersytety stay si za-

kadami pastwowemi. A e maj ponadto by zakadami
do bada i ksztaci przyszych badaczy, to jest zadanie do-

stojne i dla uczonego uniwersyteckiego moe najwdziczniej-

sze i najbardziej ukochane, ale z zadaniem wyksztacenia za-

wodowego nie ma nic wspólnego; (aber mit der Aufgabe der

hertifsvorbi!dung an sieli iat sie nichts zu tun.) Kade prawo,

nawet ludu najdalszego i najbardziej obcego jest w równym
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stopniu przedmiotem badania, jak i prawo nasze, ale nasi
prawnicy powinni zna nasze prawo, powinni si nauczy
nie bada, lecz stosowa i ksztatowa, co jest cakiem co
innego (20).

Bywaj prawnicy n a j p i e r w s z e g o rzdu,
którzy z historii prawa wiedz bardzo n i e-

w i e 1 e. (Es gibt Juristen allerersten Ranges, die von der
Rechtsgeschichte wenig wissen. 21).

Tako rzecze znakomity romanista — Zitelmann.

A czcigodny prof. Balzer poucza nas. e takich prawni-
ków nazywa naley „niedoukami"!

III.

Zitelmann idzie dalej, podaje program studjów, który

byby jego ideaem. Program bardzo zajmujcy.
W pierwszem póroczu naley przedewszystkiem co-

dziennie wykada dwugodzinny „wstp do nauki prawa""
(Einfiihrung in die Rechtswissenschaft), suchacz ma otrzyma
podstawowe pojcia caego s y st em u prawa,
aby by w stanie korzysta z powodzeniem z wykadów pó-
niejszych z kadej poszczególnej czci, i aby na tej podstawie
oznaczy móg sobie cay swój dalszy plan studjów (23). Po
ukoczeniu tego wykadu naley da krótki przegld zasad
prawa prywatnego a koniec pórocza wypeni naley
h i s t o r j prawa, podajc rozwój prawa jako czci
ludzkiej kultury ogólnej (Oesammtkultuii) od staroytnoci
rzymskiej a do czasów obecnych we wielkich zarysach, przy
podawaniu mniej wiadomoci, jak ogólnych pogldów. 1

) Obok
tego równolegle powinno si ju zaczyna studjum e k o n o-

miczn e".

„Dalszy porzdek wykadów jest obojtny: suchacz mo-
e kontynuowa prawo prywatne lub praiwo publiczne".

„W kadym razie naley zerwa z dzisiejszym zwylcza-

jem rozpoczynania wykadów w pierwszem póroczu od pra-

wa rzymskieg o... przecitna obserwacja jest trafn na
pewno, e pocztek studjów z prawem rzymskiem na wstpie
suchacza -raczej wypdza ze sali wykadowej, ni go przy-
ciga (der Studienberginn mit dem romischen Recht den Stu-

a

) Na taki wstpny wykad historyczny zupenie si godz — (ale

na razie go nie widz.) Wszak pisaem o wykadzie sposobem porównaw-
czo-historycznym. z .-zerokiem podoem prawno-filozoficznem, pokazu-
jcem, jakim ewolucjom ulegaj instytucje prawne, do jakich form wy-
szych rozwój poda. Por. odpowied prof. Balzera (Nauka 13 sq.)
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denten ans dem Kolleg eher wegscheucht, ais dass er ihn he-

ranzieht.) Z punktu widzenia pedagogicznego jest z pewnoci
trafnem, wszdzie rozpoczyna od przedmiotów, przy1 których
mona zaczepi o pojcia i wiadomoci ju istniejce, t. j. od
prawa obecnego. (Erzieherish ist es gewiss richtig, ube-
rall mit Gegenstanden zu beginnen, bei denen man an schon
vorhandene yorsteliungeh und Kenntnisse anknuppen kann, dh.

also mit dem jetzigen Recht. (Str. 24.)

Czcigodny prof. Balzer jednak twierdzi, e ta metoda
nauczania jest „wywrotn", przytoczy nawet anegdot o Wil-
helmie Il-gijm, który poleca mia nauczanie historji w ten spo-
sób (Nauka uniwersytecka, 40), a o wzgldach pedagogicz-
nych, na które si powoywaem, tak jak Zitelmann (na rok
przed ogoszeniem jego rozprawy) wyrazi siej, e naley je

nagi do potrzeb cile naukowych, inaczej ucierpi naukowo
samego uniwersyteckiego studjumL (28.)

IV.

Zitelmann jest romanist, nauczycielem prawa rzymskie-
go, ostrzega jednak przed rozpoczynaniem studjów prawni-
czych od wykadów prawa rzymskiego. Dlaczego? bo boi si
wystrasza suchaczów pocztkujcych.

Mam gbok mio dla prawa rzymskiego, i bd si
stara, jak dugo wykada bd, o to, by suchaczów zach-
ca do tego studjum (fur sein Studiulm zu erwarmen), wanie
dopiero wtedy, gdy przesunie si ten przedmiot na pórocze
póniejsze, kiedy suchacz sam moe oceni, co z tego
ma, spodzjewalm si nowego rozkwitu tego studjum. (24.)

Kiedy zupenie to samo twierdziem, polecajc wykady
historji prawa rzymskiego, kocielnego i t. p. na samy}m ko-
cu studjów, dla samych tylko wyborowych suchaczów, któ-
rzy potrzeb tego studjum uznaj, co to wszystko napisa prof.

Balzer? powtarza tu jest rzecz zbdn, na to potrzebaby
dwu arkuszów «*ruku co najmniej.

Ziteknann koóczyl nastpulc syntez:
Nasza wspaniaa armja jest rozbita, ale inny filar na-

szego pastwa, znakomit biurokracj, w najobszerniejszem
znaczeniu tego wyrazu, chcemy utrzyma. Nietyiko chcemy
utrzyma, chcemy w przyszoci lepiej jeszcze wyksztaci,
ni dotychczas, bo nowy porzdek naszych stosunków pa-
stwowych stawia prawników wszelkiego rodzaju przed nowe
zadania olbrzymich rozmiarów. Do tych zada musi biuro-



Dwa wiaty. 707

kracja dorasta. Dlatego zaley w stopniu jeszcze wyszym
ni dotd, by da jej naleyte wyksztacenie wstpne. (30).

Kiedy wszystko to przed Zitelmannem napisaem i ogo-
siem, có to mi odpowiedzia czcigodny prof. Balzer?

„Nieche wic pastwo, jeli w wikszym zasobie po-

trzebuje si Urzdniczych o niszej, wyiczinie praktycznej
kwalifikacji, zalkada sobie osobne zawodowe szkoy prawa,
ale uniwersytetu samego, na jego szkod, i na szkod nauko-
woci samej, niechaj do eksperymentów takich nie uywa,
a raczej nie naduywa". (Nauka uniwersytecka, 42.)

V.

Rozprawa, czy mowa Zitelmanna musiaa zrobi wielkie

wraenie w Niemczech; wnosz std), e WACH w wydaw-
nictwie zbiorowem Der Zivilprozess Vier Yortrage 1922, pi-

szc o reformie studjów, planowanej przez rzd niemiecki
wspomina, e program rzdowy opiera si na mylach
przewodnich Zitelmanna, zwaszcza o ile chodzi o t. zw. sub
przygotowawcz, przerywajc studjum i dzielc je na dwie
czci: Yorstudium wraz z Hauptstudium i Nachstudiuim. Na-
tomiast o ile chodzi o program wykadów, zachodz pewne
rónice midzy projektem Zitelmanna a rzdu.

Studjum wstpne obejmuje jedno pórocze, obejmuje wy-
kad czterotygodniowy!, propedeutyczny: Einfiihrung in die

Rechtswissenschaft, pozatem nauki zasadnicze prawa prywat-
nego i publicznego, tudlzie teoretyczn ekonomj polityczn.
Studjum gówne obejmuje pórocze drugie do pitego wcznie:
In das zweite bis iiinfte Semester drangt sich der ganze gewa-
tige Lebrstoff in 16 Voriesungen mit fixierter Stundenzahl und
insgesammt 69 Wochenstunden zusammen: 36 fur das Privat-
recht, 27 dem óffentlichen Recht, 6 fur die Volkswirtschaft
bestimmt. Davon entfallen unter anderen 5 auf den Zivilpro-

zess, das Konkursrecht und die Qerichtsverfassung, 6 auf das
romische Recht, 2 auf den Strafprozess, je 3 auf Verwaltungs-
recht, Kirchenrecht, und V61kerrecht. Dazu treten (czy w typi

okresie, czy te w szóstem póroczu?) die Praktika in den
wichtigeren Gegenstanden und Vorlesungen iiber Landesrecht-
k>riminalistische Hilfswissenschaften, Rechtsvrgleicbung.

Nach absolvierter Prufung (egzamin referendarski —
w cigu szóstego pórocza) zweijahriger Yorbereitungsdienst,
iiber dessen Ordnung die Vorlage schweigt, und dann das
Nachstudiuim. Dieses auf ein Jahr beschrankt, bat entsprechendi
dem Yorstudium gegeniiber Zitelmanns Plan den Charakter
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vóllig geandert... Sehen wir vorerst vom ZiviIprozess ab, so

sind folgende Vorlesungen vorgesehen: Handelsrecht und han-

delsrechtliche Sondergebiete (z B. Urheber- und Verlagsrecht,

Patentrecht und privates Versicherungsrecht). Verwaltungs-
recht und verwaltungsrechtliche Sondergebiete (z B. Gewerbe-
recht, Steuerrecht). Staatslehre und Politik, Finanzwissenschaft
und Yolkswirtschaftliche Sondergebiete. Daneben werden Vor-
lesungen iiber aktuelle Fragen z B. die Reform des Strafrechts

ampfohlen und seminaristisehe Obungen gefordert. (Str. 8—9).

Jeeli porównamy program rzdowy z programem Zi-

telmanna, to okae si tendencja rzdu niemieckiego do jesz-

cze wikszej praktycznoci, do jeszcze wikszego podkrela-
nia potrzeby kierunku — dogmatycznego.

Przedewszystkiem z studjum wstpnego usunito
ogóln historj prawa o podkadzie rozwoju kultury ludzkiej

w zwizku z normami prawnemi. Zitelmann jako romanista
z pewnoci nie jest zbytecznie zbudowany faktem, e dla

prawa rzymskiego zachowano (w póniejszem stadjum wy-
kadów) tylko godzin sze, e wykady te pojto jako cz
prawa prywatnego (prawdopodobnie pandekta) z opuszcze-
niem historji prawa rzymskiego.

Podkreli naley, e dla prawa kocielnego program
rzdowy przewiduje tylko trzy godziny, a traktuje je, jafk wy-
nika z pomieszczenia midzy prawem administracyjnem i pra-

wem narodów — jako przedstawienie dzi obowizujcych
przepisów, a zatem znów nie jako przedmiot historyczny.

miao rzec mona, e program rzdowy niemiecki nie

zawiera wcale przedmiotów historycznych, bo pandiekta

wykada sie albo jako arcydzieo sztuki (jak we Francji) albo

jako rodzaj prawa natury w zakresie prawa prywatnego.

VI.

W ostatnich czasach zwróci mi jeden z kolegów uwag
na rozpraw prof. P. Langheineken (Halle-Wittenfoerg): Rat-
schlage fiir das Rechtsstudium 1918. Nie jestto rozprawa pro-

gramowa, autor nie zajmuje si normowaniem planu studiów
prawniczych pro futuro, s to, jak nazwa wskazuje, t. z\v.

rady dla uczniów, tak je wydawa w swoim czasie prof. Kas-
przak w Krakowie. Rady te dla uczniów uniwersytetów nie-

mieckich s o tyle aktualne, e nie ma w Niemczech egzami-
nów rocznych, lecz ucze ma najzupeniejsz swobod co do
porzdku suchania wykadów, nieskrpowan wzgldami na
perjodyczno egzaminów.
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Oto jakich rad udziela autor suchaczowi (str. 39 s):
Wstp do umiejtnoci prawa (Einfiihrung in die Rechtswissen-

schaft) i zasady prawa prywatnego s w regule przeznaczone

dla pierwszego pórocza, pozatem mona studium rozpocz
równie dobrze przedmiotami z dziedziny prawa prywatnego,

jak przedmiotami z dziedziny prawa publicznego, najlepiej

z obu dziedzin równoczenie...

Po najwikszej czci wprowadzano dotychczas prawo
dawniejsze (prawo rzymskie i niemieckie prywatne) na po-

cztek studjów i jestto moe wskazanem dla tych, którzv wa-
nie maj szczególne zamiowanie do wiata rzymskiej kul-

tury, i posiadaj szczególne skonnoci dla badania dziejowych

zdarze i rozwojowych przejawów (fur die Betrachtung ge-

schichtlicher Vorgange und Entwicklungen ganz besondere

Neigung besitzen.) U kogo jednak to nie zachodzi, lub kto

wogóle okazuje wicej zainteresowania dla prawa dzisiejsze-

go, zrobi lepiej, jeeli wysunie naprzód prawo obowizujce,
które tak wedug przepisów egzaminacyjnych, Jak faktycznie

przy egzaminach stoi na pierwszym planie. W tern po-

oeniu znajdzie si w rzeczywistoci najwiksza ilo
suchaczów (die meisten Studierenden.)

Obaw zniechcenia si do nauki prawa przez niewaci-
we rozpoczcie studjów, najczciej si lekceway, a przecie
moe si to sta fatalnem (verhangnisvoH).

Prof. Balzer twierdzi jednak (Nauka uniwersytecka,
str. 32): „Mimo to wszystko twierdzi si lekkiem ser-
cem, e studjum prawno

;
historyczne budzi wstrt i odraz

u modziey prawniczej, e j zniechca na ogó do dalszej

nauki uniwersyteckiej. Tern zniechceniem tumaczy si na-

wet uderzajcy spadek frekwencji, jaki si ujawnia w póniej-
szym, po-historycznym okresie studjów. Mimowoli nasuwa si
myl, e to typowy przykad zastosowania paremji o lusarzu
i kowalu". Krótko mówic, prof. Balzer uwaa, e profesoro-

wie prawa obowizujcego nie umiej swoim wykadem za-

j uczniów- i dlatego frekwencja si zmniejsza...

Langheineken cignie dalej:

„Dlatego bdzie wskazanem (ratsam), w wypadku wt-
pliwoci rozpoczyna od prawa obowizujcego,
a dopiero póniej zwróci si do wykadów prawa rzymskie-

go. W rzeczywistoci stoi prawo nowoytne, nawizujce do
nowoytnych stosunków i pogldów, bliej naszego zrozumie-

nia, ni prawo, które obowizywao w stosunkach odlegych,
dla nas wewntrznie mniej lub wicej obcych. Dlatego bdzie
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suchacza przedewszystkiern zajmowao, dowiedzie si jakie

prawo obecnie obowizuje i jakie prawo stosuje si
w praktyce. A zajmuje to go o wiele wicej, ni pytanie,

jak prawo to powstao. Dlatego nie poleca si
w regule suchania wykadów historyczno-
prawnych na pocztku. Rozwój kulturalny da si
atwiej i janiej uj w ten sposób, e sie obserwuje przede-
wszystkiern zakoczenie rozwoju, a potem dopiero przebieg
rozwoju od pocztku".

Prof. Langheineken jest w radach swych niezwykle su-
mienny i dokadny, dlatego nie ogranicza si do tej zasadni-
czej wskazówki, idzie dalej, na str. 41 w uwadze pierwszej
podaje rad, co ma suchacz czyta, zanim przystpi do
suchania prawa rzymskiego. „Wobec formalistycz-
nego kierunku rozwoju prawa rzymskiego i swoistego przed-
stawienia zasad prawnych w ródach rzymskich, byoby
wskazanem dla celów uatwienia zrozumienia wyka-
dów prawa rzymskiego, zapozna si przedtem z t dziedzin
prawa na podstawie — podrcznika. Do tego celu znakomicie
nadawayby si Instytucje Rudolfa Sohma (14 wyd. 1911)
ksika pocigajca jasnem, przejrzystem przedstawieniem,
jzykiem ywym i obrazowym, charakterystyk pogldow
i pen genjalnoci".

Oto do jakich wniosków dochodzi sumienny niemiecki
pedagog, gdy rozpraw Langheinekena zaliczy naley do
dziedziny pedagogii (szkoda e dziedzina ta na tle jurys-

prudencji jest tak zaniedbana). Pedagog uwaa za regu: naj-

przód wykady prawa obowizujcego, potem wykady hi-

storyczne, przed wykadami prawa rzymskiego studjum was-
ne suchacza na podstawie ksiki Sohma, dla zrozumienia
wykadu.

A u nas? U nas powtarza si niezliczone razy oklepany
frazes: „prawo rzymskie jest najlepsz propedeutyk prawa,
ucze ma studjowa prawo rzymskie na to, by rozumie lepiej

prawo obowizujce" i t. p.

Czcigodny prof. Balzer w pierwszej zaraz rozprawie
z cyklu kaza wydrukowa rozstrzelonemi czcionkami:
„umieszczenie dziau historycznego na czele studjum prawni-
czego jest kategorycznym nakazem, znowu nie tylko nauko-
wym, ale i dydaktycznym". (W sprawie reformy nauki
Drawa. Przegld, t. 44, str. 10).
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VII.

Przejdmy dla odmiany do wiata romaskiego;
prof, Balzer zaj si spraw t. z\v. capacite en droit istniejc
na uniwersytetach francuskich. Jestto jak wiadomo wia-
dectwo, które otrzymuje si po dwuletniem studjiwn elemen-
tarnem z dziedziny prawa. Twierdziem na podstawie livret

de Tetudiant uniwersytetu w Montpellier, e uczniowie, chccy
korzysta z tego studjum, musz mie te same warunki, co

inni uczniowie. Prof. Balzer na podstawie prywatnej pracy

p. Montessus de Ballore, powiconej przegldowi urzdze
uniwersyteckich stwierdza, e jest inaczej. (Przegld, t. 47,

str. 54, sq), to znaczy, e kandydat chccy uczszcza na kurs

Capacite dyplomów czy wiadectw, odpowiadajcych nasze-

mu egzaminowi dojrzaoci — nie potrzebuje.

Nie mam zamiaru kwestionowa wartoci róda pry-

watnego, jakiem jest wspomniane wydawnictwo. Przeciwnie,

dla skrócenia dyskusji przyznaj odrazi, e prof. Balzer ma
racj, do 'kursów .majcych da capacite en droit mona by
dopuszczonym bez wiadectwa, odpow iadajcego naszemu
wiadectwu dojrzaoci. Zwróciem si w tym wzgldzie do
dziekanatu wydziau prawa w Montpellier i otrzymaem od-

powied: Une erreur doit s'etre glissee dans le livret (1914

—

1915) de 1'etudiant. Oczywicie pomyka taka nie jest podan
we wydawnictwie urzdowem. Jedno jest rzecz pewn, e
prof. Balzer niepotrzebnie fakt ten z takim naciskiem podnosi,

gdy przemawia on przeciw caej jego tezie ó nauko-
woci cisej wykadów uniwersyteckich. Jeeli przyjmiemy,
e na uniwersytet francuski dostawa si mog ludzie bez
wiadectwa dojrzaoci, e ludzie ci maj osobne dla siebie

kursy o wybitnie elementarnym poziomie, e po dwuletniem
studjum robi specjalny egzamin i otrzymuj certificat de ca-

pacite en droit, to czy nie s to wanie owi — farmaceuci
prawa (por. Nauka uniwersytecka, 37)? Jeeli kiedy, to tu-

taj mógby mie prof. Balzer racj wystpujc przeciw7 wpro-
wadzaniu tego elementu do uniwersytetu: studja elementarne
dla ludzi bez wyksztacenia redniego. A jednak, ta typowa
szkoa zawodowa na uniwersytetach francuskich istnieje, i nikt

nie myli jej stamtd usuwa, wbrew wszelkim zastrzeeniom
prof. Balzera.

Prof. Ripert (z Parya), do którego zwracaem si
w sprawie wyjanienia tej instytucji poda mi nastpujce
szczegóy. Korzystaj z tego kursu uczniowie, którzy nie
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mogli przej przez egzamin dojrzaoci (baccalaureat) i szu-

kaj atwego dyplomu prawniczego (im diplóme juridique

facile), ponadto dobrzy uczniowie szkó elementarnych (eleves

de Tenseignement primaire).

Samo urzdzenie kursu polega na wykadach specjalnych

dla tych kandydatów i na wykadach wspólnych z kandyda-
tami do licencjatu.

Jak karjer obieraj sobie ci modzi ludzie? Presue
toujours ces jeunes gens se destinent aux fonctions d'avoue\

d
k

huissier ou de juge de paix, ou encore de clerc... Krótko mó-
wic s to kandydaci albo do posad prawniczych manipulacyj-

nych, lub niszych konceptowych. Moe to lepiej, jeeli sdzia
pokoju, lub organ egzekucyjny umie prawa nieco, ni eby go
nie umia wcale?

Jestto zreszt kwestja uboczna, gdy kursów takich nie

zalecaem i nie zalecam. Natomiast uwag, zwróci naley na
fakt. e ministerstwo owiaty francuskie cyirkularzem z dnia

14 kwietnia 1920 zwrócio si do rad wydziaowych z zapyta-

niem, jaka reforma studjów prawniczych byaby wslkazan.
W pimie: Revue internationale d'enseignement (41-me Annee
Nro 5 et 6) spotykamy si z opinj fakultetu paryskiego,

przedstawion przez prof. Ripert.

Chodzi tu o kurs trzechletni dla kandydatów do t. zw.
licencjatu (odpoiwiadajcego naszym egzaminom pa-
stwowym).

Program opiewa:
Na pierwrszym roku: prawo prywatne, prawo rzymskie,

ekonomja polityczna, ogólna historja prawa francuskiego

i (przez jedno pórocze) prawo konstytucyjne.

Na drugim roku: prawo prywatne, organizacja sdowa
i proces cywilny, ekonomja polityczna, prawo administracyjne

i (przez jedno pórocze) prawo rzymskie (zobowizania).
Na trzecim roku: prawo prywatne, handlowe, karne

i (przez jedno pórocze) prawo midzynarodowe publiczne,

miedz, prywatne, ustawodawstwo skarbowe, ustawodawstwo
przemysowe.

Przedewszystkiem stwierdzi wypada, e w stosunku do
programu dotychczasowego zachodz zmiany minimalne: oto

organizacj sdow i

1 proces cywilny naley wedug tego pro-

gramu wykada ju na drugim roku, zamiast na trzecim, jak

dotychczas, dalej, prawo karne i prawo midzynarodowe pub-
liczne, wykadane dotd na drugim roku ma si przenie na
trzeci rok studjów, pozatcm nic si nie zmienio.
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Ktokolwiek systemowi francuskiemu si przypatrzy uwa-
nie, stwierdzi: prawo prywatne wykada si przez t r z y
1 a t ai, przez cay okres studiów, ekonomje polityczn przez

dwa lata. Oto s przedmioty uznane za podwalin. Uderzaj-
cem jest, e prawo rzymskie (pojte, jako wykad prawa pry-

watnego rzymskiegoi) podaje si uczniom równoczenie z wy-
kadem prawa prywatnego francuskiego. Nie jest to zatem pro-

pedeutyka. W motywach spotykamy (str. 174) wskazówki dla

wykadajcych romanistyk: „obowizkiem wykadajcych
jest podawa nauk t na wstpie do studjów prawniczych aby
poda obok pogldu na cao ustawodawstwa prawie dosko-
naego, sposób uycia doskonaej techniki (le maniement de U
technique merveilleuse), który nam zostawili prawnicy rzym-
scy. Ma to by zatem rodzaj podziwiania arcydziea techniki

kodyfikacyjnej, ujmowania cisego poj, nauka techniczna

raczej, ni pogbienie myli prawniczej.

Interesujcym jest take stosunek do wykadów historii

prawa francuskiego. Czytamy w motywach: wykad ma ka
nacisk przedewszystkiem na instytucje dawnej Francji (doit

porter principalment sur les institutions de rancienne France
et de la Revolution), które bezporednio przyczyniy si do
stworzenia obecnego ukadu politycznego i spoecznego (re-

gime politiquc et social actuel str. 173). Wykada si to rów-
noczenie z prawem konstytucyjnem. Ma to by zatem wy-
kad w rodzaju ksiki Taine'a Les origines de la France con-
temporaine.

Program francuski reformowany w niczem nie narusza
osobnego kursu dla kandydatów do doktoratu, który

w swoim czasie podaem, a który obejmuje pogbienie
studjum take w 'kierunku historji prawa.

wieo kreowany uniwersytet sztrasburski po-

siada take wykady prawa kanonicznego — na fa-
kultecie teologji katolickiej Cet Institut, qui est une
creation interessante de l'Universite de S. delivre un Certifi-

cat de Droit canonique (ibid. 203), na innych uniwersytetach
wykadu tego niema wcale.

Prof. Balzera zajmie z pewnoci jeden szczegó, który
jest charakterystycznym dla systemu francuskiego. Jak wia-
domo nasze rady wydziaowe prawnicze odnosz si jak naj-

bardziej nieprzychylnie do projektu rzdowego, by na uniwer-
sytet, zwaszcza na wydzia prawniczy, mieli dostp absol-
wenci takiej szkoy redniej, w której wykad jzyka aci-
skiego nie jest obowizkowym, argumentujc

:
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jake taki suchacz moe korzysta z wykadów prawa
rzymskiego, kocielnego, które operuj terminologi acisk?
Do pewnego stopnia ma to zastosowanie take do wykadów
innych przedmiotów z dziedziny historji prawa. Có dzieje si
we Francji? Prof. Ripert, nie pytany zreszt o to przeze mnie,

pomieszcza nastpujce zdanie w swym licie: Autrefois on
admettait comme etudiants de licence les jeunes gens pourvus
du baccalaureat classique, c'est a dire ayant la connais-
sance du latin, mais aujourd' hui ii suffit un baccalaureat

sans latin.
A wic mona by prawnikiem bez znajomoci aciny!

a wic mona sucha wykadów prawa rzymskiego, robi
nawet egzamin z tego przedmiotu bez znajomoci terminologii

aciskiej, lub bez znajomoci etymologicznego znaczenia uy-
wanych zwrotów aciskich!! Przyzna prof. Balzer, e wi-

docznie nie przywizuje sie do wykadów prawa rzymskiego
zbyt wielkiej wagi, jeeli dopuszcza siej do nich suchaczów
bez znajomoci jzyka, w którym uoone s róda.

Wszystko to wskazuje na jedno: jeeli Francja zatrzy-

muje wjikady historyczne z prawa rzymslkiego na to, by po-

dziwia talent rzymskich prawników i struktur techniczn
rzymskiego prawa, a wykady prawa francuskiego a do re-

wolucji na to, by suchacz rozumia ducha obowizujcego
prawa i umia znale wyjanienie dla niejednej instytucji

w dziejach roziwoju pastwa francuskiego, to nie jestto ani

propedeutyka (tern wicej, e wyjkady te odbywaj si rów-
noczenie z wykadami waciwemi), ani nie s wykady
traktowane powanie, jako przedmiot dla siebie, poprostu

jest to jakby uzupenienie dla dekoracji (oczywicie inaczej

traktuje si prawo rzymskie na wykadach dla Ikandydatów do
doktoratu). Nasuwa mi si tu jedna uwaga: prof. Balzer
z wielkim temperamentem poleca badaczom terniejszego

prawa .,metod konjekturaln" (Glosy. Przegld, t. 47, str. 59),

a wic zdobywanie obrazu prawa obowizujcego na drodze
hypotezy, nie wiem, czy moe metoda konjekturaln atwo
doprowadzi do wyniku, e tam, gdzie wykada si prawo
rzymsikie, suchacz nie potrzebuje znajomoci j^ylka aci-
skiego...

VIII.

Przejdmy do wiata innego — b c 1 g i j s k i c g o. Dnia

17 padziernika 1921 wygosi prof. uniwersytetu w Brukseli

Rcne Marcu, mow na inauguracji roku szkolnego tego uniwer
1

-
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sytetu pod zajmujcym tytuem: Les necessites presentes de

1'enseignement du droit (por. Revue de rUniversite de Bru-

xelles nr. 1—2 ex 1921, str. 1—30).

Mowa jest zajmujc przedewszystkiem dlatego, ponie-

wa prelegent nawizuje do stanu istniejcego i przedstawia

suchaczom dotychczasowy, obecny system nauczania prawa,

poddaje go krytyce i przedstawia wnioski na przyszo. Sy-

stem dotychczasowy jest nastpujcy:
Przedewszystkiem do wyldziau prawa maj dostp ucz-

niowie, którzy wyka si znajomoci aciny, a ci, którzy

przej chic studja prowadzce d^o doktoratu prawa take
i greki.

Niezwyky jest rozdzia uczniów i studjów na dwie gru-

py: a) kandytdaci do doktoratu i b) kandydaci do notariatu.

Kandydaci do notarjatu rozpoczynaj zaraz swe studja

jurydyczne, kandydaci do doktoratu rozpoczynaj od dwulet-

niego kursu, prowadzcego do stopnia kandydata z filozofji

i literatury (en philosophi et lettres).

W cigu tych dlwu pierwszych lat suchacz studjuje: a-
cin, historj polityczn, historj literatury, filozofj i — prawo
natury (droit natur!).

Po uzyskaniu stopnia kandydata filozofii i literatury za-

czyna ucze studja prawnicze — roczne. Przez rok ten su-
cha wykadów instytucji prawa rzymskiego, encyklopedji pra-

wa cywilnego, dalej wykadów prawa publicznego (le droit

public — prawdopodobnie ma to oznacza nasze prawo poli-

tyczne) a wreszcie na uniwersytecie w Bruxeli sucha zasad
prawa prywatnego.

Ukoczywszy to roczne studium ze stopniem kandydata
praw, przystpuje do dwuletniego studjum pogbionego
(l'etude approfondie du droit).

Program obejmuje: Pandekta, prawo cywilne, prawo
karne, zasady postpowania karnego, ekonomi polityczn1

,

zasady prawa handlowego, zasady organizacji sdowej, i po-
stpowania cywilnego, zasady prawa narodów, prawa mi-
dzynarodowego prywatnego, zasady prawa skarbowego
w zwizku z notarjatem, prawo administracyjne. Widocznem
jest, e waciwe studjum prawnicze skada si z trzech czr

ci. Pierwsza jest wstpem i propedeutyk: wstp ten ma za
zadanie pogbienie kultury ogólnej kandydata, z prawa jako
wstp daje mu si „praw- o natury'" — prawdopodobnie system
filozofji prawa.
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Waciwe wykady prawa zaczynaj si od encyklope-

dycznego przegldu, prawa politycznego, zasad prawa
cywilnego, a ponadto prawa rzymskiego i wstpu hi-

storycznego do prawa cywilnego, oczywicie belgijskiego. Ta
cz historyczna pojta jest jeszcze cianiej ni we Francji.

Trzecie stadium — pogbione czy pandekta
1

) z dzie-

siciu innemi przedmiotami prawniczemi, ekonomicznemi.
Ogólne wraenie jest nastpujce: historja prawa wogóle,

a prawo rzymskie w szczególnoci nie uchodzi za propedeu-
tyk, lecz za przedmiot, który zna trzeba, histori wasnego
prawa prywatnego wykada si na to, by je rozumie lepiej,

a prawo rzymskie, jako wzór budowy prawa prywatnego.

W kadym razie fakt, e suchacz przez dwa lata pierw-
sze studjuje filozofi i filozofi prawa, a nie histori prawa
jest wskazówk, e filozoficzne a nie historyczne wy-
ksztacenie ma by podoem do ro_zwoju umys.owoci praw-
nicze).

Obok tego studjum picioletniego istnieje — s t u d j u m
dla notariatu.

Kandydaci suchaj wykadów o zasadach etyki i prawa
natury, encyklopedii prawa, wstpu historycznego do prawa
cywilnego, zasad prawa midzynarodowego prywatnego, nie-

których czci prawa administracyjnego i postpowania cy-
wilnego, wykadów prawa prywatnego, zasad prawa handlo-

wego, organizacji notariatu.

Typowa sz_koa zawodowa dla notariuszowi A jednak
znajduje si na uniwersytecie.

Prof. Marcq nie jest zadowolonym z tych urzdze i pro-

gramów, domaga si przedewszystkiem usunicia bifurkacji

studiów i osobnego dziau dla notarjatu, raz dlatego, e notar-

iuszom brak jest w tych warunkach naleytej dojrzaoci umy-
sowej i ogólnej kultury, nastpnie dlatego, e wobec maej
iloci stanowisk notarialnych, wytwarza si swoisty prole-

tariat inteligencji kandydatów nie mogcych doj do upragnio-
nego celu.

Marcq pragnie jednolitego studjum dla wszystkich praw-
ników. Godzi si z obecnym podziaem na studjum wstpne,
ogólno-kulturailnc, wstpne jurydyczne i waciwe prawnicze.

Na czem zatem polegaj jego reformy?

) Wykady pandektów obejmuj, na uniwersytetach w Gandawie,
Liege i Louvain jedno pórocze (cztery i pó godziny).
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Zaczyna od hasa: Wydzia prawa nie jest tylko szkoa
wysokiej kultury (une ecole de haute culture) powinien by
take — szko zawodow (une ecole professionelle). Po wy-
powiedzeniu tego hasa nastpuje obrona wobec ewentualnych

przeciwników: wiem, e wyraajc si w ten sposób, pope-
niam, w oczach wielu, herezj (une heresie). Niektórzy z mo-
ich poprzedników zjwalczali ywo t myl, i zdaje mi si, e
sysz jednego z nich woajcego gosem smagajcym (d'une

voix cinglante): rUniversite n'a point pour but de former des

contremaitres.

Jak widzimy; w Belgji take zdarzaj si gosy ,,smaga-
jce", tylko u |nas uywa si wyrae dosadniejszych, nic

dziwnego: Francuzi maj formy wersalskie, a Poflacy — sar-

mackie.

Marcq widocznie nie boi si gosów smagajcych i odpo-
wiada: niewtpliwie uniwersytet nie ma za zadanie tworzenia
dozorców robotników (contremaitres), lecz mistrzów (maitres),

ale na to, eby by mistrzem nie wystarczy naadowa sobie

gow wiadomociami, lecz zrozumie je i posiada wiedz
dostatecznie w tym stopniu, by móc stosowa ustawy do
faktów, które zastosowania bd wymagay. Nastpuj po-

równania prawnika z lekarzem i inynierem. Naley tworzy
ludzi, którzy byliby nie „umysowcmi skadami", lecz ,,umy-

sowemi fabrykami".

Jaki program zaleca Marcq?
Przedewszystkiem zmierza do reformy owego wstp-

nego biennium, które obecnie stoi pod znakiem: filologji kla-

sycznej, polemizuje z metod pogbiania studjów nad jzy-
kiem aciskim. Natomiast da czego innego: oto profesoro-
wie prawa stwierdzaj u wikszoci suchaczów zupeny brak
cisoci — tak w wypowiadaniu myli, jak w myleniu sa-
mem. A zatem? a zatem, poniewa nalley suchacza podda
gimnastyce umysowej, któraby go przyzwyczaia do szano-
wania dokadnoci nauk cisych. A zatem, idc za inicjatyw
Emila Waxweilera stawia wniosek wprowadzenia kursu m a-

tematyki wyszej.
Kursu rodkowego Marcq zmienia nie chce.

Co do ostatniego biennium, to decyduje si zatrzyma
wykad pandektów, ale z uzasadnieniem niebanalnem: jeeli
profesor prawa rzymskiego nie ogranicza si do przeszoci,
lecz wykazuje przeduenie instytucji prawa rzymskiego
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w gównych ustawodawstwach nowoytnych, prawo rzym-
skie staje sie podstaw prawa p o r ó w n a w c z e g o.

W kadytm razie naleaoby skróci dugo tego wy-
kadu idc wzorem uniwersytetów w Gandawie, Liege i Lou-
vain do jednego pórocza.

Uzyskane w ten sposób cztery godziny naleaoby po-
dzieli midzy: historj prawa i kurs instytucji prawa prywat-
nego porównawczego. Jeden i drugi wyjkad powinno si da
w ostatnim roku studjów. Wykady te powinny mie za
cel badanie instytucji prawnych, które suchacz zna ju z in-

nych wykadów z dziedziny prawa obowizujcego (Ces cours
devraient etre consacres a 1'tude d'une institution juridiue,

dont 1'etudiant connattrait, par d'a utres enseigne-
ments 1'organisation dans le droit modern
(np. prawo familijne, prawo wasnoci, wekslowe, handlowe.)
Na kocu swych studjów uniwersyteckich zwróciby w ten

sposób ucze uwag na wzgldno prawa w czasie i prze-
strzeni, ucze rozumiaby lepie), ni dzi, rozwój instytucji

prawnych i konieczno dostosowania ich do stosunków spo-
ecznych, nie miaby skonnoci bardzo czstej dzisiaj do uwa-
ania prawa za zbiór przepisów twardych, niezmiennych,
zbroj elazn, w któr naley wtoczyt jakby uderzeniami
motka, sytuacje nowe, powstae na tle nowych potrzeb.

Nie s to myli nowe, broniem tej samej tezy w po-
przednich rozprawach, zwaszcza w pierwszej (Reforma me-
tody, str. 5).

Rozprawa Marcqa poucza nas, e w Belgji dzisiejszej

(bez reform Marcqa) za podstaw prepedeutyki bierze si
ogóln kultur o podkadzie filozoficznym, a nie wykady hi-

storyczno-prawne, nastpnie, e., wykady prawa rzymskiego
podaje si czci na trzecim roku, czci w samym kocu
studjów, dalej, e w ogóle nie ma adnej osobnej grupy przed-

miotów histo»ryczno-prawnyich, gdy wykadów tych jest ilo
zbyt szczupa, by wypeni razem wziwszy choby jedno
pórocze. Reformy Marcqa stan ten, jako zadlawamiajcy
utrzymuj, zmierzaj do wprowadzenia matematyki do pierw-

szego biennium (ogólno-kulturalnego), do zmniejszenia iloci

godzin pandektów, do nadania wykadowi pandektów roli

wstpu do wykadu prawnoporównawczego, wreszcie do
wprowadzenia studjów prawnoporównawczych nad prawem
obowizujcem.

Trudno mi wstrzyma si od jednej uwagi: prof. Balzer
zaznacza stale, e odnosi si z pewnym sceptycyzmem do mo-
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ich zapewnie o uznaniu wartoci studjów historyczno-praw-

nyteh, poniewa*., chc je przesun na koniec programu (por.

np. Przegld, t. 47, str. 36). Twierdzi dalej, e gro usuniciem

wykadów historyczno-prawnych z wydziau prawniczego

(por. ibid. str. 52). Moe zechce zada sobie prof. Balzer py-

tanie, czy to, co si dzieje w Belgii, nie jest j u usuniciem
wykadów historyczno-prawnyich ? W Belgii dokonano re-

dukcji tych wykadów do przejawów szcztkowych a obok

tego przesunito na koniec studjów. Czy nie jestem wikszym
przyjacielem tych studjów, jeeli chc im nada pene pra-

wo obywatelstwa w osobnej grupie (w okresie jednego ro-

ku) a tylko zabezpieczy im miejsce na czwartym roku

studjów ?

A przecie w Belgji jestto system wykadów dla dokto-

rów prawa! Mam uczucie, e gdyby prof. Balzer przetuma-
czy sw pikn rozpraw „Nauka uniwersytecka" i przesa
do Belgji, to nawet wspaniae sowa: „Nie tyka nam majestatu

nauki uniwersyteckiej" i t. pi. nie zmieniyby sytuacji. Zreszt
spróbowa mona.

IX.

Belgijczycy na nadmiar wykadów historyczno-praw-
nych uskara si nie mog, ani te na zbyteczne wysuwanie
ich na pierwszy plan pod wzgldem chronologicznym. A jed-

nak mimo to uskaraj si na metod historyczn.
Henri Rolin, radca sdu apelacyjnego i profesor uniwer-

sytetu w Bruxeli ogosi rozpraw: Autour du probleme des
methodes juridiues (Revue de l'Universite de Bruxelles, ze-

szyt z listopada 1920), w której zauwaa: Historycy prawa,
przyzwyczajeni do sprawdzania i zbierania tekstów i faktów,
do obserwowania i uogólniania w drodze indukcji, uderzeni
wynikami w ten sposób osignitymi, przelizguj sie atwo
po pochyoci prowadzcej do ogoszenia wyszoci i uniwer-
salnoci sposobów badania. Stawiaj prawo, czy nauk pra-
wa, tak, jak j oni pojmuj, obok historii religji lub urzdze
ekonomicznych. Studjum prawa obowizujcego, tego, które
stosuje si w sdach, staje si w ten sposób, przynajmniej po-
rednio, jakby osobnym rozdziaem wielkiej nauki prawa
wszystkich czasów i wszystkich krajów. A poniewa wydaje
si, e instytucje publiczne i prywatne nie dadz si rozumie
dobrze inaczej, jak tylko w zwizku ze stanem spoecznym,
dochodzi si atwo do tego, e si wierzy, jakoby ta metoda
tumaczenia zjawisk prawnych stanowia prawdziw
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„wiedz prawnicz". Jeden krok dalej, a uogólni si wyniki

osignite i przekroczy si granic, zreszt niepewn, midzy
historj a socjologi. Mówi si bdzie o rozwoju prawa, wi-

dzie si w nim bdzie ogó zjawisk spoecznych, któryich

„prawa" bdzie si odkrywao...
Nauczanie na wydziaach prawnych, w których od lat

trzydziestu lub czterdziestu zyskaa tendencja historyczno-

socjologiczna tak wiele terenu ze szkod kierunku prawno-
dogmatycznego (czy z korzyci dl 1 a wykszta-
cenia prawników? pozwalam sobie wtpi)
nosz znami i s wiadectwem pisanem tego pomieszania,

monabv powiedzie czasem — zamtu (confusion). (Str.

128—129).
Z chwil, gdy dotknie si bada czysto historycznych lub

socjologicznych, okazuje si zasadnicza rónica tak co do
punktu wyjcia, jak i co do wyników midzy prawem poj-
tem w znaczeniu tradycyjnem, lub jak kto chce „rzymskiem",
z jednej strony, a nauk prawa w rozumieniu historyczno-

socjologicznem.
Dla prawnika (jurisperitus) w eisem sowa rozumieniu,

kade rozumowanie prawnicze, kady kompleks rozumowa
powizanych, ma za pierwsz podstaw — regu prawa, to

jest rozkaz i to, zaznaczmy, rozkaz kategoryczny. Prawo
zwyczajowe, czy prawo pisane nie mówi: „jeeli chcesz
osign ten ce, rób to a to, lub dziaaj w ten a ten sposób

44

,

lecz mówi poprostu: „masz si zachowa tak a tak
44

... Praw-
nik nie przyjmie postawy badawczej filozofa lub fizyka, lecz

postaw posuszestwa. Nietylko umysowo prawnika
wchodzi w gr, lecz take wola, lub przynajmniej czynnik
woli w jego umysowoci bierze gór nad czynnikiem inte-

lektualnym...

Historyk-socjolog, czy zwraca uwag na prawo obowi-
zujce, czy na prawo jakiekolwiek inne, wybrane z poród
olbrzymich stosów materiaów, które dostarcza przeszo lub

ctnologja, widzi poprostu — fakty, on je oglda, opisuje,

stara si wytomaczy. On patrzy na ten sam przedmiot co
prawnik, to jest na przepis prawny, lecz przedmiot ten jest

dla niego — inn rzecz zupenie. Gos prawa zwyczajowego
lub pisanego nie jest dla historyka rozkazem, jest tylko faktem,

e rozkaz taki wydano 4

'... (131).

Roin nic wyciga adnych praktycznych konsekwencyj
ze swoich stwierdze, gdy rozprawa nie jest powicon
sprawie programu wykadów, lecz przedstawieniu metod
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prawniczych. Z pewnej, wyej podanej, przez autora mimo-
chodem rzuconej uwagi wida, e niezbyt przychylnie odnosi

sic do kierunku historycznego, jako sposobu przygotowywania
modych prawników.

Zdaje mi si jednak, e z wywodów tych nie mona wy-
cign wniosku w kierunku zupenego usunicia w ykadów
historycznych z wydziaów prawnych. lecz tylko w kierunku

przesunicia ich na koniec studjówr

.

Z pewnoci prawnik, dla którego przepis prawny ma
by dogmatem na tak dugo, jak dugo obowizuje, nauczv
si winien pewnego kjultu dla lex lata, a spogldanie z wysoko-
ci prawa porównawczego, czy historji prawa na prawo obo-

wizujce bardzo kult ten osabia. Z pewnoci silniejsz jest

etyka czowieka, który zna etyk tylko jedna, ni czowieka,
który doszed do wyniku zmiennoci poj etycznych. Pierw-
szy z najwiksz skrupulatnoci stosowa bdzie przepis

etyki obowizujcej w danej chwili i w danej grupie, drugi

krpowa sie nie bdzie.
Z drugiej strony jednak nie da prawnikowi wcale owych

praw rozwy oju prawa, nie uczy go zwizku midzy stosun-

kami spoecznemi a prawem, to znaczy nie da mu kultury
naukowej. Moe on by bardzo dobrym sdzi, ale nie bdzie
uczonym prawnikiem, a we wfielu wypadkach nie bdzie ro-

zumia rozmaitych przeytków epoki dawnej w obowizuja-
cem ustawodawstwie.
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Ludno Polski.

Ju w pierwszym tegorocznym numerze „Ruchu" poda-

em najogólniejsze tymczasowe wyniki spisu ludnoci prze-

prowadzonego w pastwie naszem wedug stanu z dnia 30-go

wrzenia 1921 r. Niedawno temu Gówny Urzd Statystyczny

ogosi w „Miesiczniku Statystycznym" (tom V, zeszyt 5,

rok 1922) dalsze szczegóowsze rezultaty tego spisu, wic na

tej podstawie moemy obecnie dokadniej i obszerniej zobrazo-

wa nasze stosunki ludnociowe.
Wspomniany pierwszy powszechny spis ludnoci w Pol-

sce przyniós nam niespodziank co do ogólnej liczby
mieszkacó w. Przypuszczano i mówiono, e Polska li-

czy bdzie 30 miljonów dusz, tymczasem spis wykaza — ju
z wojskiem — 25,690.899 osób, po dodaniu za ziem lskiej
i wileskiej, które w chwili przeprowadzenia spisu nie nale-

ay jeszcze do Polski, otrzymamy jako ogólne zaludnienie

naszego pastwa 27,160.163 czyli prawie 3 miljony mniej ni
przewidywano.

Jednak i ta stosunkowo niska cyfra 21 miljonów jest

w porównaniu z ludnoci innych p-a s t w
wcale pokana. Z pastw europejskich bowiem przewyszaj
Polsk pod tym wzgldem tylko Rosja (105 miljonów), Niemcy
(59), Anglja (46), Francja (40) i Wochy (37), zatem wród
pastw Europy znajdujemy si na 6-tem miejscu, poza nami
za zostaj Hiszpanja (21), Rumunja (17), Jugosawia (14/4),

Czechosowacja (13^'), Wgry (9), Belgja (7^), Holandja (7),

Austria (6) i t. d. Jeeli wic ze wzgldu na liczb ludnoci nie

naleymy do mocarstw pierwszorzdnych, to w kadym razie

nastpujemy tu po nich i Polska zaliczona by musi conaj-

mniej do pastw redniej wielkoci. W stosunku do naszego
najgroniejszego ssiada, Niemiec, posiadamy coprawda prze-
szo dwa razy mniej ludnoci, jednak w zwizku z Francj
mamy jej o 8 miljonów wicej (67 milj. Francja i Polska prze-
ciw 59 milj. w Niemczech).



Ludno Polski. 723

Nie mniejsze zainteresowanie od ogólnej liczby ludnoci

kraju wzbudza zaludnienie poszczególnych dzielnic, woje-

wództw, powiatów a nawet i gmin. Od liczby ludnoci bowiem
zaley w znacznej mierze rozmiar obowizków i praw po-

szczególnych czci kraju, zaley ich udzia w yciu pastwo-
wem i ich znaczenie polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Naj-

przód wic, jak ludno nasza rozkada si na p o s z c z e-

gólne dzielnice? Wykazuje to ponisze zestawienie

:
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zaznaczy, e najmniej ludny powiat Biaowiea liczy tylko

17.235 mieszkaców, za najludniejszy powiat bdziski _ma

ich 22 razy tyle czyli a 386.678. W poszczególnych dzielni-

cach zachodz co do liczby ludnoci powiatów do charaKte-

rystyczne rónice. Najmniejsze powiaty ma b. dzielnica pru-

ska, rednie Maopolska, za najwiksze b. Kongresówka i zie-

mie wschodnie. Kiedy w caej Polsce na powiat przypada

przecitnie okoo 100.000 mieszkaców, to w b. dzielnicy pru-

skiej cyfra ta wynosi tylko 50.000, w b. dzielnicy austriackiej

87.000,' za w b. Królestwie i W ziemiach wschodnich a
125.000.

Z najmniejszych jednostek administracyjnych czyli gmin
interesuj nas przedewszystkiem miasta. Ludno miejska

jest u nas dosy liczna, szczególnie gdyby uwaa za miasta

wszelkie osady, majce do nazwy miasta tytu historyczny

lub liczce pewn okrelon liczb ludnoci np. ponad 2.000.

Jeeli jednak charakter miast przyznamy tylko gminom
z ustrojem administracyjnym miejskim, to lkzba miast zmaleje,

ale jeszcze bdzie ich bez lska Górnego i Wileszczyzny
595 z ludnoci 6,242.605, co stanowi prawie czwart cz
ludnoci pastwa. W szczególnoci wynosi ludno miejska:

% , .

liczba ogólna ludno ludnoci
miast ludno miejska miej-kiej

w b. dzielnicy pruskiej 151 2,913.552 93^-^7^ 31-3

w b. Królestwie 204 11,216.409 3,384.079 30.2

w b. dzielnicy austriackiej 176 732-595 1,532.956 ^0.1

w 3 województw, wschodu. 61 3,609.891 412.949 11.4

Razem 595 25,372.447 6,242.605 24.6

Zatem najsilniej reprezentowana jest ludno miejska na.

zachodzie, im bardziej na wschód, tern mniejszy jest jej udzia.

Najwiksze nasze skupienia miejskie, liczce ponad 50.000 lud-

noci s nastpujce:
ludno

t. Warszawa 931-^76

2. ód 451-813.

3. Lwów 219.193

4. Kraków 181.700

5. Pozna 1^9793
6. Lublin 94478

Ogóem wic w miastach, majcych powyej 50.000

mieszkaców jest skupionej ludnoci 2
XA miljona (2,441.;866)

ezyli w stosunku do ludnoci pastwa prawie dziesita cz.
Do powyszego szeregu miast doda jeszcze naley z tery-

torium wileskiego i górnolskiego Wilno z ludnoci 128.954
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mienia, e liczba ludnoci b. Królestwa wykazana dla r. 1911

przez b. Warszawski Komitet Statystyczny na podstawie
wspomnianych ksig ludnociowych jest conajmniej o 1 miljon

za wysoka. O tyle wic i ubytek ludnoci Królestwa, wynika-
jcy z porównania cyfr przedwojennych z powojennemi jest

przesadny i powinien ulec redukcji. Jednak chocia si na to

zmniejszenie ubytku zgodzimy, mimo to jeszcze strata ludno-
ci Królestwa pozostaje powana, a strata ta ju niczem in-

nem wytumaczy si nie da jak wojn. Ta przyczyna dziaaa
zreszt i poza b. Królestwem, w Miaopolsce, na zachodzie
a szczególniej na wschodzie pastwa, powodujc wszdzie ob-
nienie si ludnoci. Podobnie jak we Francji wskutek wojny
cofna si ogólna liczba mieszkaców i to mniejwicej o 2 mil-

iony, tak i u nas absolutnie ludno si zmniejszya i to praw-
dopodobnie o przeszo 2 miljony. Ubytek ten dokadnie ozna-
czy si nie da, poniewa dla ziem wschodnich najbardziej

przez wojn nawiedzonych wskutek zaszych zmian admini-
stracyjnych nie mona obliczy przedwojennego stanu ludno-
ci. Nie uwzgldniajc wic tu ziem wschodnich, otrzymamy
w cyfrach nastpujce uksztatowanie si liczby ludnoci:
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cofnicia si ludnoci wymieni naley wogóle wiksz mier-
telno podczas wojny, przedewszystkiem za ogromny spa-

dek urodze, w b. dzielnicy pruskiej take tumn emigracj
Niemców po objciu rzdów przez wadze polskie.

Ubytek ludnoci dal si bardziej w znaki pci mskiej
anieli eskiej, to te obecnie przewyka kobiet jest znacz-
niejsza anieli przed wojn. W calem pastwie bez lska
Górnego i Wileszczyzny ale z wojskiem naliczono w r. 1921:

kobiet 13.278.803

mczyzn 12,412.096

Zatem 866.707 kobiet wicej anieli mczyzn czyli na
300 mczyzn przypada 107 kobiet. Stosunek ten w poszcze-

gólnych województwach jest róny, kobiety najbardziej prze-

waaj w Warszawie i w zachodnich województwach, im wi-
cej na wschód, tern bardziej maleje ich przewaga.

Wskutek zmniejszenia si ogólnej liczby mieszkaców
obniya si oczywicie i gsto zaludnienia czyli

stosunek ludnoci do obszaru. Obecnie przypada w Polsce na
1 km." 70 mieszkaców, w porównaniu wic z innemi pa-
stwami posiadamy redni gsto zaludnienia. Gstsz lud-

no od Polski maj Belgja (257 dusz na 1 km. 2

), Holandja

(198), Anglja (146), Niemcy (126), Wochy (122), Czechoso-
wacja (96), Szwajcarja (91), Danja (75), Francja (73), za lud-

no rzadsz reszta pastw europejskich jak Portugalja (65),

Rumunja (55), Jugosawja (53), Bugarja (45>), Hiszpanja (42),

Grecja (41), otwa, Litwa i t. d. W obrbie Rzeczypospolitej
zachodz oczywicie co do gstoci zaludnienia znaczne ró-
nice, zalenie od rozwoju przemysu, wielkoci miast, urodzaj-

noci gleby, ustroju wasnoci ziemskiej i t. d. Rozpatrujc tu

z braku miejsca zaludnienie tylko dzielnicami a nie wojewódz-
twami i powiatami, konstatujemy, e ludno najgstsz ma
lsk Górny, dalej Maopolska, nastpnie dopiero b. Króle-
stwo, w dalszym odstpie idzie b. dzielnica pruska, najrzadziej

za rozsiedlona jest ludno na wschodzie. Odnone cyfry po-
daje ponisze zestawienie:
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Z województw poza lskiem najgstsz ludno ma woj.

ódzkie (118 mieszk. na 1 km."), najrzadsz woj. poleskie (21 nu
na 1 km.

2
). W powiatach wahania s jeszcze wiksze i tak po-

wiat Biaowiea wykazuje tylko 11 mieszkaców. na 1 km.%
za powiat bdziski a 271. Naogó najgciej rozsiedlona

jest ludno na poudniu Rzeczypospolitej, a std w kierunku

pónocno-wschodnim gsto zaludnienia coraz bardziej

sabnie,

Poniewa w pastwie naszem do silnie reprezentowane

s ywioy niepolskie, wic skad narodowociowy
i wyznaniowy ludnoci budzi szczególne zainteresowanie. Ce-

lem naleytego zbadania tych stosunków, w arkuszach spiso-

wych dano podania dla kadej osoby religji, jzyka ojczy-

stego, narodowoci i przynalenoci pastwowej. Dokadna
analiza stosunków narodowociowych opiera si musi na

wszystkich tych momentach. Gówny Urzd Statystyczny jed-

nak ogosi dotychczas dopiero jedynie dane co do narodowo-
ci ludnoci i to tylko w dwóch rubrykach, podajc w jednej

Polaków, w drugiej osoby wszelkich innych narodowoci ra-

zem, za na daty wyznaniowe i jzykowe trzeba bdzie praw-
dopodobnie jeszcze do dugo czeka. Liczba Polaków i osób
innej narodowoci zostaa bowiem zestawiona zaraz przy akcji

spisowej przez komisarzy spisowych a dalej przez gminy i sta-

rostwa, wic cyfry te bardzo wczenie mogy by do dyspo-
zycji. Reszta dat za zostanie dopiero opracowana w G.
Urzdzie Statystycznym za pomoc maszyn elektrycznych, co
potrwa do dugo.

Ale i ten ogoszony dotychczas, niedokadny materja po-
zwala — chocra^tylko ogólnikowo — zorjentowa si w na-
szych stosunkach narodowociowych. Wprawdzie na podsta-
wie dat tych nie uzyskujemy pogldu na skad etniczny i po-
chodzenie plemienne ludnoci, ale w kadym razie dowiadu-
jemy si, do jakiej narodowoci zalicza si ludno pastwa,
co dla praktycznej polityki jest rzecz bardzo wan. Poniej
podajemy województwami dotychczas opublikowane daty:

Województwo
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II. Przegld pimiennictwa,

A. Dzia prawniczy.

1. Prawo cywilne i handlowe.

Longchamps deBerier RomanProf. Dr. Wstp do nauki

prawa cywilnego. Nakadem uniwersytetu lubelskiego. Lublin

1922 str. III + 320. 8°.

Literatura podrcznikowa prawa cywilnego w Polsce obowi-.
ujcego zaczyna si wzbogaca. Dzieo prof. Longchamps'a naley
powita z tern wiksz radoci, e zapenia dotkliwie dajcy si do-

td; odczuwa brak ogólnego wstpu do studjum prawa cywilnego

wszystkich trzech dzielnic Polski. Ma ono da ..studentom teore-

tyczne podstawy, niezbdne do zrozumienia kodeksów cywilnych,

obowizujcych w b :

. Królestw ie Kongresowem, w Poznaskiem
i Maopolsce".

Po wstpnych rozdziaach, traktujcych o prawie cywilnem
w znaczeniu przedmiotowem i podmiotowem oraz ródach prawa,
daje autor systemem niemieckim opracowan t. zw. cz ogóln
prawa cywilnego t. j. nauk o podmiotach i przedmiotach prawa,

o aktach, czynnociach i zdarzeniach prawnych oraz o wykonywa-
niu praw podmiotowych. System ten zreszt jest ju dzi ogólnie

przyjty i o ile mona czyni zastrzeenia co do jego przydatnoci

w dziaach kodyfikacyjnych, to jeli chodzi o wykad naukowy,
przedstawia on tak niezaprzeczone zalety, e nawet bardzo konser-

watywni w tym wzgldzie Francuzi zaczynaj go uywa (zob.

Capitont, Introduction a 1'etude de droit civil, 1912).

Z natury rzeczy traktuje autor przedmiot porównawczo, tam,

gdzie kodeksy obowizujce w Polsce s zgodne, podaje syntez,
powoujc sie. jedynie na róda prawa, gdzie si rozchodz, przed-

stawia oddzielnie prawo kadej dzielnicy, jako przykad rozwiza-
n;i pewnych problemów, w róny sposób. Doskonale umia przytem
autor znale waciw miar w przedstawieniu rzeczy, tak, e
podaje wszystkie potrzebne szczegóy a minio to nie zaciera jasnych

konturów wykadu. Jest to niewtpliwie jedna z najwikszych
zalet ksiki i stawia j w rzdzie podrczników niepoledniej war-
toci.
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Ze szczegóów zasuguje na uwag ustp o t. zw. prawie na-

turalnem, gdzie autor zwalcza zapatrywania Stammlera na „prawa
suszne" nie uznajc postulatów jego za normy prawne w cisem
tego sowa znaczeniu. Jeeli sdzia — w razie istnienia rzeczywi-

stej luki w prawie — rozstrzyga dwukrotny wypadek w sposób,

który sam uzna za najstosowniejszy, to wówczas „dziki instytucji

sdziowskiej nastpuje uregulowanie stosunków midzy ludmi bez
pomocy prawa przedmiotoweg o", (str. 62). Orzeczenie
sdziego nie moe tu by ródem prawa przedmiotowego, bo nie

moe by norm abstrakcyjn, ogólnie obowizujc. Zapatrywa-
nie to — które zreszt wymagaoby bliszego uzasadnienia — nie

wydaje mi si trafnem. Uregulowanie stosunków prawnych bez po-

mocy prawa przedmiotowego byoby anomali i chyba wówczas mo-
goby zaj, gdyby rozstrzygajc bya samowola sdziego. Ale

przecie sdzia ma oceni wypadek tak, jakby by ustawodawc,
a zatem skonstruowa sobie abstrakcyjn norm prawa, któraby
4o danego wypadku znalaza zastosowanie zgodnie z postulatami

etyki i rozumem. Ta norma jest wypadkow kadorazowych ten-

dencyj spoeczestwa, którego sdzia jest czonkiem a skoro znaj-

dzie uznanie w orzeczeniu staje si norm prawa zwyczajowego.

Prawda, mona tu zarzuci, e sdzia nieraz mylnie wyczuwa
tendencje spoeczestwa, e orzeczenie jego pozostaje odosobnio-

nem i nie znajduje powszechnego uznania, które jest istotn cech
prawa zwyczajowego. Ale tak samo ma si rzecz, jeli sdzia myl-
nie zastosuje norm ustawow, a spór jest definitywnie rozstrzyg-

nity dla braku dalszego rodka prawnego.
Sprostowania wymaga dalej twierdzenie autora, jakoby obrót

nieruchomociami miejskiemi by nieograniczony (str. 155), albo-

wiem ograniczenia takie istniej w obrbie b. dzielnicy pruskiej,

w szczególnoci przewaszczenie nieruchomoci miejskich oraz
zakadów fabrycznych zalene jest od zezwolenia komisji przewa-
szczeniowej (utworzonych po miastach przy magistratach, a w po-

wiatach przy wydziaach powiatowych por. Dz. rozp. min b. dz.

pr. z r. 1921 nr. 23 poz. 149.).

Wyrazownictwo bez zarzutu, szczególniej trafnie podkrelony
termin „rozrzdzenia" (Verfiigung) w odrónieniu od „rozporzdze-
nia", czego dotd polscy autorowie niezawsze cile przestrzegaj,
a co zwaszcza w dziedzinie prawa cywilnego niemieckiego ma
zasadnicze znaczenie.

Naogó mona ksik prof. Longchamps'a zaleci najgorcej
zarówno uczcej si modziey, jako nieodzowny wstp do nauki
prawa prywatnego, jak niemniej dojrzaym prawnikom jako dosko-
nae porównawcze studjum ogólnych poj ustawodawstw cywil-
jiych w Polsce obowizujcych.

Prof. Alfred Ohanowicz (Pozna).

J3
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Kuratow-Kuratowski Roman, Regime lega matrimonial

du Cod civil polonais. Etude de droit prive compare. Paris

1921. str. 137.

Jest to studjum porównawcze ustawowego porzdku mae-
skiego wedle kodeksu polskiego z r. 1825 a wedle kodeksu Napo-
leona, gdzieniegdzie tylko przygodnie wspomina autor o analogicz-

nych przepisach prawa niemieckiego, szwajcarskiego i rosyjskiego.

Rozdzia pierwszy zawiera historj róde prawa cywilnego,

obowizujcego obecnie w b. Kongresówce (przyczem wkrada sic

tu nieciso, jakoby „prawo o maestwie" z r. 1836 zostao
uchwalone przez Sejm polski, zapewne autor mia na myli komitet

petersburski utworzony przez rzd rosyjski w r. 1833). Nastpnie
omawia autor kolejno ograniczenia kobiety zamnej w czynno-

ciach prawnjych, ustawowy porzdek majtkowy, obowizek Do-

noszenia kosztów utrzymania, zabezpieczenie praw maonki, za-

kaz niektórych umów midzy maonkami, przyczyny wywoujce
zmiany w porzdku ustawowym i wkocu daje krótki szkic usta-

wowego prawa dziedziczenia midzy maonkami. Wyczerpuje
zatem tre porzdku maeskiego w najobszerniejszem tego so-
wa znaczeniu.

Rozprawa uoona systematycznie, napisana jasno i przej-

rzycie, moe stanowi dobre ródo informacyjne dla cudzoziem-

ców. Szkoda tylko-, e wobec wejcia w ycie ustawy z 1. lipca

1920 niektóre jej rozdziay maj obecnie ju tylko znaczenie histo-

ryczne.

Prof. Alfred Ohanowicz (Pozna).

Przegld najnowszej literatury z zakresu niemieckiego prawa
handlowego.

Ostatnie lata przyniosy cay szereg bdto nowych opraco-

wa, bdto nowych wyda ogoszonych ju dawniej systemów
wzgl. komentarzy, obejmujcych caoksztat niemieckiego prawa
handlowego. Nie wdajc si w szczegóowy rozbiór, jedynie dla

ogólnej informacji przytaczam nastpujce:

A. N o w e op r acowa nia:

Gierk Julius. Handelsrecht u. Schiffahrtsrecht. Berlin u.

Leipzig 1921. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. XIV,

474; (in. Grundnsse der Rcchtswissenschaft herausg. vonStier-

Somlo Bd. VI).

Zarys obejmuje prawo handlowe i morskie z wykluczeniem

prawa ubezpieczeniowego, które ma by przedmiotem osobnego

zarysu w tern wydawnictwie. Autor nie ogranicza si do przedsta-

wienia obowizujcego ustawodawstwa, ale szkicuje równie roz-

wój historyczny i gospodarcze znaczenie poszczególnych insty-
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tucyj prawa handlowego. Dzieo uwzgldnia najnowsze wyniki ba-

da naukowych i orzecznictwo sadowe w waniejszych kwestjaclt.

Oryginalnoci w pogldach nie wykazuje, niemniej przeto ze wzgl-
du na staranne zebranie materjau i przejrzysto wykadu spenia

zadanie jako krótki podrcznik dla studjum egzaminowego.

Muller-Erzbach Rudolf. Deutsches Handelsrecht. Tubin-

gen. Verlag von J. R. B. Mohr (Paul Siebeck) 1. Lieferung

1919; 2. Lieferung 1921 — razem str. VIII, 402.

Wysze z druku zeszyty tworz cz pierwsz i obejmuj
poza histori niemieckiego handlu i niemieckiego prawa handlowego
wykad obowizujcego ustawodawstwa o przedsibiorstwie ku-

pieckiem oraz cae prawo spókowe. Nowoci dziea jest, e autor,

w wikszej mierze ni to byy dotychczas w zwyczaju, zwraca uwa-
g na gospodarcze to ustawodawstwa handlowego i z tego punktu

widzenia gównie je rozpatruje. Dzieo uwzgldnia ca literatur

zarówno jak i orzecznictwo, a w waniejszych kwestjach równie
stan ustawodawstwa obcego. Jako szczególn zalet podnie
wreszcie naley z uznaniem starannie skompletowany wykaz lite-

ratury do kadego zagadnienia prawa handlowego.

Wie land Karl. Handelsrecht. I. Band: Das kaufmannische
Unternehmen u. die Handelsgesellschaften. Munchen u. Leipzig

1921. Verlag von Duncker u. Humblot. XX. 854 (in: Binding's

Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft

IV. Abt. I Teil I. Band).

Wyszy z druku tom pierwszy traktuje o przedsibiorstwie

kupieckiem, za z prawa spókowego, poza ogólnym wstpem po-

wiconym omówieniu istoty spóek handlowych i rónic pomidzy
ich poszczególnymi typami, jedynie o spóce jawnej i komandyto-
wej. Dzieo zakrojone na wielk skal napisane zostao z wielkim

nakadem pracy i uyciem caego aparatu naukowego. W porów-
naniu z swoj objtoci przynosi stosunkowo nieduo nowego.
Zwizo wykadu pozostawia do yczenia.

B. Nowe wydania:
a) opracowa systematycznych:

Cosack Konrad. Lehrbuch des Handelsrechts. Achte vollstan-

dig umgearbeitete Auflage. Stuttgart 1920. Verlag von F.

Enke. XI. 580.

W porównaniu z dawniejszemi, wydanie niniejsze ulego
znacznemu skróceniu. Dzieo Cosacka napisane jest gównie jako

podrcznik do nauki i jako taki jest niewtpliwie najlepszym ze

wszystkich podrczników prawa handlowego. Cechuje je jasno
wykadu, którego zrozumienie uprzystpniaj ponadto doskonale

dobrane przykady praktyczne, jednoczenie za przytem utrzy-

48*
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mane jest na wysokoci najnowszej nauki. O popularnoci podrcz-
nika wiadczy okoliczno, e w przecigu niespena dwu lat na-

kad ostatniego wydania si wyczerpa.

Lehmann Karl. Lehrbuch des Handelsrechts. Dritte v611ig

umgearbeitete Aufllage von Heinrich Hoeniger. I. Halbaud.
Lehre von Handelsstand u. von fiandelsgesellschaften. Berlin

u. Leipzig 1921. Yereinigung wissenschaftlicher Verleger.

VIII. 432.

Wydanie niniejsze opracowa po mierci Lehmanna (t 15. IV.

1918.) prof. Hoeniger. W porównaniu z poprzedniemi wydaniami
zostao ono nieznacznie skrócone i w niektórych partjach stosownie
do zaszych w midzyczasie zmian w stosunkach gospodarczych
przerobione. System Lehmanna jest niewtpliwie jednym z najcen-

niejszych. Cechuje go wielkie bogactwo treci i pene zuytkowa-
nie caego materjau naukowego. Na wyrónienie zasuguje w szcze-

gólnoci uwzgldnienie historycznego rozwoju i stanu ustawo-
dawstw obcych w waniejszych kwestjach prawa handlowego.
Ilo nagromadzonego materjau i zastosowanie caego aparatu na-

ukowego przechodzi ramy podrcznika. Pod tym wzgldem system
Lehmanna musi ustpi pierwszestwa podrcznikowi Cosacka ze
wzgldu na jego niezrównana przystpno wykadu,

b) komentarzy:

Staub: Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Elfte Auflage bear-

beitet von H. Koenige, A. Pinner, Dr. F. Bondi. Berlin u. Leip-

zig 1921. Vereinigung wissenschaftlicher Yerleger. I. Band:
XVI, 1356; II. Band samt Register 1663.

W porównaniu z wydaniem dziewiatem — niniejsze wydanie
jest niezmienionym przedrukiem wydania dziesitego — objto
komentarza zwikszya si okoo 350 stron. Zalety tego ciesz-
cego si ogromn popularnoci komentarza pozostay te same.
Uwzgldnia zarówno literatur jak i orzecznictwo. Opracowany
przez praktyków posiada szczególniejsze znaczenie dla praktyki,

traktujc o kadem niemal wanieiszem praktycznem zagadnieniu

z dziedziny prawa handlowego.

( i n t t e n t a g's c h e S a m m 1 u n g der Reichsgesetze No. 4.

(ohne Scerecht) nebst Lrlaterungen begriindet von F. Lit-

thauer, neu bearbeitet von Dr. A. Mosse. Sechzente Auflage

unter Mitwirkung von F. Caro. VIII. 603. Berlin u. Leipzig 1920.

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger.

Wydanie niniejsze, jak i poprzednie, zawiera obok kodeksu han-

dlowego (bez IV ksigi) równie wchodzce pod uwag uzupenia-
jce postanowienia kodeksu cywilnego, np. co do umowy subowej,
kupna itp., co nadzwyczajnie uatwia zespolenie przepisów obu ko-
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deksów w cao i stosowalno ich w praktyce, a zarazem zawserp-

nite z orzecznictwa sadowego objanienia ustawowych przepisów.

Objanienia te, sformuowane z podziwienia godna zwizoci
i cisoci, nadaj bdcemu w mowie wydaniu charakter komen-
tarza, z poród mniejszych komentarzy jednego z najudatniejszych.

Brakiem komentarza jest, ze zuytkowywuje wycznie orzeczni-

ctwo a nie uwzgldnia zarazem teorii ani te nie zawiera adnych
zapoda literatury. S.

Jaworski Leopold Wad. P r o f . Nowoytny kodeks cywilny.

Referat na komisji kodyfikacyjnej Rzpl, Polskiej dn. 6 grudnia

1021. Kraków (Krak. Sp. Wyd.) 1922 str. 26.

X i e m i e c k i kodeks cywilny wraz z ustaw, spolszczyli Henryk
Da mm i Karol Gerszhal. Bydgoszcz 1922 2 t. str. 183-1-415.

O ha no wic z Alfred P r O f. Zarys prawa cywilnego b. dzielnicy

pruskiej. Cz 2-go: Zobowizania. Pozna Fiszer i Maj
1922. str. 127.

Celice Raymond: L'erreur dans les contrats. Paris (Pichon)
fr. 15.

D o m m a n g e Rcn: La protection du droil d'auteur. Papis (Durand)
1922, fr. 1,80.

J) u pond O: La situation actuelle des proprietaires el locataires d' apres

h loi du 31 mars 1922 et les lois enterieures. Paris (Chiron) 1922,

fr. 3.

M a i 1 1 a r d Ge o r g e s: Concurrence deloyale. Paris (Sirey 1922.) fr. 3-

Niboyet I. 'P. Conflita entre les lois francaises et les lois Ibcales

d" Alsacc et de Lorraine en Droit prive. Paris (Sirey) iojj, fr. 25.

Roger Ren: Manuel juridiue theoriue et pratiue des transports.

Paris (Riyiere) 1922. fr. 20.

Th a ller E: Traite eiementaire de Droit commercial a l'exc!usion du
droit maritime. 'Paris (Rousseau) 1922. fr. 35.

Almasi Anton: Ungarischer Priyatrecht IM. 1. Berlin-Leipzig (Ver.

wissenschaftt. Verlag) 1022. str. 3^2.

Engel s c ha 1 1 Walter: Die gesetzlichen Pfandrechte und ..lland

muss lland wehien". Leipzig-Erlangen (A. Deichert) 1922, str. 156.

Erdel Anton: Das biirgerliche Rccht nach dem deutschen P-urgcr-

lichen Gesetzbuch und seinen Nebengesetzen. 2 verb. Aufl. Leipzig
(Gloeckner) 1922. str. 448.

Erdel Anton: Das Handelsrecht nach dem dtutschen Handelsgesetz-
buch unter Ausschluss des Seerechts. 2. verb. Aufl. Leipzig (Gloek-
ner) 1922. str. 278.

Kr ich ba um Fritz: Der Zeitpunkt der Schadenberechnung nach
biirg. lRecht. Darmstadt („Pitera") IQ22, str. 54.

Loewenfeld Giinther: Die Anweisung in Gesetz und Verkehr.
Berlin (Springer) 1922. str. 46.

Lud wig Wilhelm: Die Ermachtigung nach biirgerlichem Recht.
Marburg (Elwert) 1922. str. 1 12.

Oertmann I' a ul: Die Gesetzgebung iiber Lobu- und Gehaltsbe-
schlagnahme. Berlin (Hobbing) 1922. str. 104.

Schaefer-Plum: Die Hauptfragen der .Kriegslieferungsprocesse und
der Lieferungsprocesse der Uebergangszeit. Leipzig (Hirschfeld)
1922. str. 56.

Weilbauer Arthur: Die erganzenden Leistungspfliehten nach Tre*u
und (jlauben. Mannheim-Berlin-ILeipzig (Bensheimer) 1922. str. 36.
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2. Historja prawa.

R a f a c z Dr. J ó z e f. Ustrój wsi samorzdnej maopolskiej

w XVIII, wieku. (Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego) Lu-

blin 1922. str. 380 + 4 ni.

Pogld na dzieje wocian w Polsce w czasach nowoytnych,
a zwaszcza na pooenie ich w XVIII wieku, przechodzi róne ko-

leje. Przez dugi czas badania naukowe pozostaway pod wpy-
wem literatury politycznej XVIII wieku, która ze zupenie zrozu-

miaych powodów przejaskrawiaa niewtpliwie bardzo cikie
w owych czasach pooenie wocian. Lubomirski, którego prace

wywary bardzo silny wpyw na póniejsze badania, piszc

w epoce, w której uwaszczenie wocian i zniesienie powinnoci
wociaskich byo w Królestwie Polskiem najwaniejszem i naj-

aktualniejszem zagadnieniem spoecznem, nie zdoby si równie na

dojrzay i bezstronny sd naukowy, mimo e rozporzdza znaczn
iloci pierwszorzdnych materjaów archiwalnych.

W drugiej poowie XIX wieku po pracach Lubomirskiego ogra-

niczano si przewanie do opracowywania pooenia wocian na

podstawie literatury politycznej XVIII wieku, przyjmujc wszystkie

jej zasadnicze pogldy. Z tych wyników bada uczonych polskich

skwapliwie korzystali uczeni obcy, zwaszcza niemieccy i rosyjscy,

widzc w nici potwierdzenie swoich teoryj o wewntrznych przy-

czynach upadku Polski, „koniecznoci dziejowej" rozbiorów i wiel-

kich zasugach pastw rozbiorczych, którym ziemia polska i lud

polski wedug ich pojcia zawdziczaj kultur i dobrobyt.

Zasadniczy zwrot w tych pogldach rozpocz si z chwil,

gdy wolni od politycznych uprzedze badacze rozpoczli studja

nad najwaniejszemi ródami do dziejów wsi polskiej w czasach

nowoytnych, jakiemi s przedewszystkiem wiejskie ksigi sdowe
oraz inwentarze, lustracje, rachunki i t. p. Ogromn zasug po-

siada tu Ulanowski, który ju w 1893 r. zwróci uwag na niektóre

z tych róde i rozpocz rewizj dawnych pogldów. W tym sa-

mym kierunku poszy badania Bocheskiego, Baranowskiego oraz

podpisanego, który zwaszcza w „Studiach" ogoszonych 1914 r.

w „Ekonomicie" star si zwróci uwag na liczne korzystne dla

wocian rónice w ich pooeniu prawnem. a faktycznem, oraz na

podstawy stosunkowo do znacznej samodzielnoci gospodarczej

i spoecznej.

Wymieniona w nagówku praca jest poniekd kontynuacja

tych bada; przejmuje ona poprzednio wspomniane zasadnicze po-

gldy na pooenie naszych wocian w XVIII wieku. Badania

swoje ograniczy Dr. Rafacz do wsi maopolskich, przyczem cho-

dzio mu jedynie o wyjanienie prawnego pooenia wocian i praw-

nego ustroju wsie; uwzgldnia on jednake w pewnej mierze dzia-
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anie opisywanych przez siebie instytucyj. Gówn podstawa ba-

dania s wiejskie ksigi sdowe; uwzgldniono mianowicie 20 ksig
wydrukowanych w XI i XII tomach „Starodawnych prawa polskie-

go pomnikach" oraz 21 ksig niepublikowanych z rónych zbiorów
krakowskich oraz biblioteki Branickich w Suchej. W tak sze-

rokich rozmiarach wiejskie ksigi sdowe jeszcze przez nikogo nie

byy opracowywane; niektóre z tych ksig byy ju wprawdzie po-

przednio znane i uytkowane, nie tak wyczerpujco jednak, jak to

obecnie zrobi Dr. Rafacz, a wiele materiau ródowego z wymie-
nionych dotd nieznanych ksig po raz pierwszy wprowadzi on
do nauki. Stosunkowo mniejsze znaczenie posiaday ksigi miejskie

sdowe oraz inwentarze wiejskie, z których pewna liczba równie
zostaa uwzgldnion. Dziki tak szerokiemu materjaowi ródo-
wemu móg autor nie tylko nowym i bogatym materjaem faktycz-

nym potwierdzi i gbiej uzasadni ju dawniej wypowiadane pod-

stawowe pogldy, ale móg do nich dorzuci niektóre nowe spostrze-

enia ogólniejszej natury, a duej doniosoci. Rzecz oczywista,

e jeeli chodzi o róne szczegóy dotyczce prawnego pooenia
wocian i prawnego ustroju wsi, to omawiana praca przynosi bar-

dzo duo nowego.

Badania swoje ograniczy autor wsi „samorzdnej", opartej

„na prawie niemieckiem, jako na podstawie urzdzenia stosunków
wiejskich", której przeciwstawia wie dworsk w cisem tego

sowa znaczeniu rzdzc si t. zw. „rozkazaniem" dworskiem,
w której alf i omeg jest wola dziedzica przy pewnem uwzgld-
nianiu prawa zwyczajowego wociaskiego i pewnej zdolnoci
prawnej wocian". Nie ulega wtpliwoci, i z punktu widzenia

ustroju prawnego, midzy poszczególnemi wsiami zachodziy bar-

dzo daleko idce rónice, które mog by wyzyskane przy klasy-

fikacji tych wsi na wymienione wyej dwie kategorje. Sprawa tej

klasyfikacji jest jednake nadzwyczajnie skomplikowan i wymaga
znacznie dokadniejszych wyjanie, anieli je daje przytoczona de-

finicja. Tak samo jak w najbardziej „praworzdnej" wsi pan, mimo
wszystko, posiada ogromne znaczenie, tak samo nie byo chyba
wsi „dworskiej" w którejby wocianie byli czynnikiem nie posia-

dajcym zgoa adnego znaczenia; rónice s tu tylko ilociowe,

przejcia stosunkowo nieznaczne^ cho kracowe typy mog si bar-

dzo midzy sob róni; wszelkie definicje obu typów musz mie
z koniecznoci charakter w znacznej mierze konwencjonalny
nie mniej jednak cisa definicja jest tu nieodzownym rodkiem me-
todycznym.

Oparcie tego podziau na prawie niemieckiem tak, jak to robi

autor, nie da si chyba utrzyma. Wiemy przecie doskonale, e
ju w XVI wieku prawo niemieckie i dokument lokacyjny s ju
bardzo sab zapor przy reorganizacyjnych deniach dworu;
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w XVIII wieku, o ile nam wiadomo te redniowieczne dokumenty
straciy ju zupenie wszelkie praktyczne znaczenie. Istniaa nie-

wtpliwie znaczna bardzo liczba wsi, których sotysom w rednio-
wieczu wydano dokumenty lokacyjne, a które w XVIII wieku byy
niezaprzeczonemi wsiami „dworskiemi"; a wydaje nam si rzecz
zupenie moliw istnienie wsi, które nie przeszy zupenie przez

okres prawa niemieckiego, a mimo to dziki szczliwemu zbie-

gowi okolicznoci, a mianowicie w pierwszym rzdzie sabemu roz-

wojowi gospodarstwa folwarcznego, posiaday w XVIII w. bardzo

silnie rozwinity „samorzd", gdy, jak to doskonale udowodni au-

tor, samorzd wypywa nie tyle z przywilejów pisanych nie ma-
jcych adnej pastwowej sankcji, ale z potrzeb ycia.

Bardzo sabym momentem w tych wywodach autora jest oko-

liczno, e nie postara si on stwierdzi, e uwzgldniane przez

niego wsie rzeczywicie prawu niemieckiemu zawdziczaj posia-

dany przez siebie samorzd. Najwiksze z tego punktu widzenia
wtpliwoci nasuwaj ustpy o dowolnem przesiedlaniu poddanych

z jednych gospodarstw na drugie i narzucania im innycli gospo-

darstw lub zaj. Fakta takie zdarzay si niewtpliwie, ale nale-

aoby bardziej przekonywujco uzasadni, i odnosi si to uie-

tylko do wsi „dworskich" ale i „samorzdnych".

W szczegóach tre omawianej ksiki przedstawia si w spo-

sób nastpujcy: rozdzia I (wie jako cao) zajmuje si deniem
dworu do odosobnienia ycia wsi i do utrudnienia jej stosunków ze

wsiami ssiedniemi, a zwaszcza lecemi w ssiednich dobrach;

znane wywody Baranowskiego i Bujaka znalazy tu potwierdzenie

w nowym materjale faktycznym.

W rozdziale drugim omówion zostaa wadza pana we wsi,

mianowicie ustawodawcza sdowa i wykonawcza, oraz obowizki
pana wobec poddanych, a w bardzo obszernym- rozdziale trzecim

stanowisko prawne i faktyczne poddanego, a przedewszystkiem

sprawa niewoli chopskiej w Polsce i jej przejawy: sprzedawanie

chopów bez ziemi, prawo rozporzdzania majtkiem chopskim
i prawo miecza. Co dotyczy pierwszego, to w zbadanym przez sie-

bie materjale znalaz autor jedynie bardzo nieliczne wypadki d a-

r o w i z n komorników, sucych i sierot. Wobec szczupoci ma-
teriau nie decyduje si wszake autor na stanowcz odpowied,
czy w dawnej Polsce zdarzay si wypadki sprzedawania podda-

nych bez ziemi za pienidze; tymczasem po danych opublikowanych

przez Bara, a ostatnio przez podpisanego (Poddastwo wocian
str. 64 nota 2) nie moe ulega wtpliwoci, e si to rzeczywicie

zdarzao. Zdarzao si to jednak niewtpliwie nadzwyczajnie

rzadko, to te, zdaniem naszem fakty te bynajmniej nie zbijaj zasad-

niczych wywodów autora o niewoli i poddastwie.
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Zupenie susznie zaprzecza autor pogldowi jakoby dwór mia
prawo rozporzdzania majtkiem chopskim, aczkolwiek ogranicza
go przy dysponowaniu tym majtkiem. Co do prawa miecza, to

bardzo doniosem jest spostrzeenie autora, i w zbadanym przez

niego, a bardzo obszernym materiale archiwalnym, nie znalaz on
wypadku korzystania przez pana z tego prawa; sprawy gardowe
oddawane s sdom wiejskim, miejskim i grodzkim, natomiast rola

pana polegaa czstokro na uaskawianiu skazanych na mier pod-

danych.

Nie mniej susznie zwraca autor uwag na to, e mono za-

wierania umów midzy sob, z ludmi obcymi, a przedewszystkiem
z dworem nie dayby si pomyle gdyby wocianie polscy byli

niewolnikami, to te teorj „niewoli" odrzuca on stanowczo widzc
w gównej masie wocian polskich „poddanych", przytwierdzonych
do gleby oraz podlegajcych w pewnym zakresie przymusowi pra-

cy. Co do tego ostatniego, to wydaje mi si rzecz wtpliw czy
pod to pojcie mona podcign ..przymus przyjcia urzdu dwor-
skiego (karbowy, leny, gospodarz, wodarz)", a zwaszcza ..przy-

mus objcia urzdu gromadzkiego we wioskacli w których nomi-
nacja urzdnika naley do dworu". Raczej widziabym tu (w pierw-

szym wypadku oczywicie tylko o tyle, o ile nie mamy tu do czy-
nienia ze sta sub we dworze) mono ze strony dworu za-

mieniania zwykych powinnoci na specjalne. W zwizku z tern

musz tu i na to zwróci uwag, e niezupenie suszn jest uwaga
autora (str. 145) i przy obejmowaniu „obowizków wyszego fun-

kcjonariusza w gospodarstwie folwarcznem poddany zrzeka si
dotychczasowego miejsca poddaczego, aby peni nowe swoje za-

danie". Fakty takie s moliwe, co naleaoby jednak jeszcze udo-

wodni, nie naley jednak tego uogólnia, gdy nie ulega wtpli-
woci, e funkcje te mogy by penione przez wocian gospodarzy
wzamian za zwyke powinnoci.

Rozdzia czwarty powicony jest gromadzie jako formie or-

ganizacyjnej antonom ji wiejskiej; istnienie jej w pewnych wypad-
kach byo wspólnym interesem dworu i wsi. Korzy dworu po-

legaa na tein, i gromadzka administracja wypeniaa funkcje gro-

madzkie, oraz niektóre dworskie taniej, anieliby to mogli robi
urzdnicy dworscy; pan mia przy tern woln gow od decydo-
wania we wielu sprawach odnoszcych si do poddanych, a pod-
danym organizacja ta dawaa w kadym razie swobod decydo-
wania w pewnym zakresie o wasnym osie i sprawach. Dokadne
przedstawienie organizacji i funkcjonowania gromady, oraz sdo-
wnictwa wiejskiego (rozdzia pity) koczy ksik. Wchodzce
tu w gr instytucje zostay przedstawione bez porównania szcze-

góowiej, anieli to miao miejsce w caej dotychczasowej literaturze.
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Konstrukcja caej ksiki, mianowicie podzia materjau na
rozdziay i ustpy jest bardzo jasna i przejrzysta. Poszczególne
twierdzenia sa przewanie obszernie uzasadnione nie tylko prostemi

odnonikami, ale, gdy chodzi o rkopisy, to niekiedy nawet bardzo
obszernemi cytatami. Co do tych ostatnich, to pozwolibym sobie

na uwag, e obszerniejsze cytaty lepiejby byo dawa w notach,

a nie obarcza niemi tekstu; zawieraj one bowiem przewanie duo
szczegóów z punktu widzenia przeprowadzane w danem miejscu

tezy zupenie obojtnych, a przez to rozbijaj tekst i psuj konstruk-

cj. Szkoda e autor nie zaopatrzy tej cennej i ciekawej pracy in-

deksem rzeczowym, gdy poruszy on w niej znacznie wicej kwe-
niby to wynikao z krótkiego spisu rozdziaów.

P r o f. Jan Rutkowski (Pozna).

Szenwic F e 1 i k s. Wiadomoci wstpne z dziejów recepcji pra-

wa rzymskiego na staroytnym Wschodzie. (Warszawa 1921).

str. 36.

Elaboratem tym nie byoby warto si zajmowa, gdyby nie

dodane do tytuu objanienie, e stanowi on „wykad, wygoszony
na Wydziale nauk polit. i spo. Wolnej Wszechnicy w Warszawie".

Po zapoznaniu si bowiem z treci tego wykadu, nie podobna po-

wstrzyma si od wyraenia publicznie zdumienia, jakiemi to wia-

domociami karmi si modzie, która z najlepsz wiar szuka wie-

dzy w tej szkole, w której naucza p. Szenwic.

Wstpnemi s zreszt wiadomoci, zawarte w broszurce p. S.,

przedewszystkiem subiektywnie ze stanowiska autora. Nie podo-

bna si bowiem oprze wraeniu, e dostawszy do rk wydan
w r. 1891 ksik Mitteisa „Reichsrecht und Volksrecht. in den ost-

lichen Provinzen des róm. Kaiserreichs", zosta uderzony jej treci
i zapragn si zaraz rezultatami lektury podzieli ze swymi sucha-

czami, nie sprawdziwszy poprzednio, e dzieo Mitteisa, w chwili

ukazania si rewelacyjne, stao si przedewszystkiem punktem wyj-

cia dla caego nowego kierunku naukowego, w którym niepoledni

udzia bra sam Mitteis, a którego wyniki doprowadziy dzisiaj

w niejednem daleko poza t jego podstawow prac. Caa ta lite-

ratura jest p. Szenwicowi najzupeniej obc. Chocia bowiem na

wstpie (str. 3) zaznacza, e bdzie si w swoich wywodach posi-

kowa! gównie wyczerpujcemi badaniami Mitteisa, nie jest w tem

owiadczeniu zupenie cisy. Czerpie bowiem wycznie' z wyej
wymienionej jednej ksiki, czciowo ja nieudolnie streszczajc,

czciowo nie lepiej tomaczc. Jej take zawdzicza ustpy ró-
dowe przedrukowywane hojnie, z wyjtkiem co prawda tekstów

greckich, które stale pomija, trzymajc sic sformuowanej ju przez

gioss zasady: graeca non leguntur.
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To streszczenie i tomaczenie wypada zreszt fatalnie. Prze-

zystkiem dlatego, e p. S. czsto nie rozumie wcale tego, o czem
pisze, czsto za znowu nie zdaje sobie widocznie sprawy z donio-

soci takiego lub innego sformuowania pewnego pojcia— Chcc
wytkn wszystko, co na tych 36 stronach jest bdne, bezsensowne
lub nieudolnie wyraone, trzebaby przechodzi wywody p. Szert-

wica niemal sowo za sowem, opuszczajc jedynie cytaty ródo-
we. Brak na to miejsca, a i czasu szkoda. Wystarczy przytoczy
par najbardziej charakterystycznych przykadów.

Stwierdzona np. przez Mitteisa dla prawa greckiego niedo-

./.alno wydziedziczenia dzieci, kae p. Szenwicowi dla uwy-
datnienia przeciwiestwa z prawem rzymskiem orzec bez ogródek
(str. 4), e instytucja dziedziczenia ze samego prawa bya nieznana
w Rzymie. Kiedy Mitteis zestawia ustpy ródowe, z których wy-
nika uporczywo pogldu greckiego, przyznajcego wasno po-

sagu onie, p. S. uwaa za waciwe przeoy to w ten sposób
(str. 19). e „w póniejszym okresie cesarstwa mona uwaa ma-
jtek posagowy za nalecy do ony a nie do ma". Z posagiem
p. S. w ogóle nie ma szczcia. Kiedy bowiem Mitteis na podstawie

tekstu C. 5, 12, 23 wyraa przypuszczenie, e w zaatwionym tym
reskryptem wypadku ona, sprzedajca grunt posagowy, powoaa
si na konieczno (necessario fundum vendere) ze wzgldu na prze-

pisy Iegis Juliae, p. S. tomaczy to (str. 20) „przyczem powouje si
na necessario fundum vcndere przeciwko lex Julia de fundo do-

tali", zaopatruje to dla wikszego podkrelenia wykrzyknikiem i tak.

lekkomylnie sam stwarza podstaw do ustalenia, e o lex Julia nie-

ma jasnego pojcia. Dekuryonat i odpowiedzialno ojca za wyni-
kajce z niego zobowizania filii familias — to dla p. S. take terra

ignota, skoro moe, cytujc Mitteisa, odnone jego wywody stre-

ci w ten sposób, e „znajdowanie si in patria potestate byo po-

czone z zajmowaniem pewnych urzdów municypalnych (str. 11).

Clou jednak wykadu mieci si niewtpliwie na str. 13. Przepisujc
z Mitteisa ustp, w którym ten, przypomniawszy krótko rzymsk
operarum iurata promissio przy wyzwoleniu, zaznacza, e zobowi-
zanie z niej „unterliegt dann der Geltendmachung durch condictio

certae rei (str. 384), tomaczy tam p. S. to ostatnie zdanie bez za-

jknienia : „zwolnienie ulega warunkowi c o n d i c i o

certae rei" i nie przeczuwa nawet, jakie snopy wiata przez te

skromne par sów rzuca na ca swoj wiedz o warunkach, o kon-

dykcjach, a wreszcie i o istocie pierwotnych rzymskich form wy-
zwolenia. Oczywicie zreszt to zdanie nie przeszkadza, p. Szen-

wicowi zupenie o par stron dalej zaczerpn z Mitteisa (str. 392)

tym razem poprawnie zasady, e wyzwolenia, (czyli, jak je nazywa,
zwolnienia) inter vivos w prawie rzymskiem w ogóle nie znaj wa-
runków (str. 16).
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Po tych przykadach monaby ju zapewne pomin reszt,

cho i wród nich nie braknie rzeczy uderzajcych. Dla dopenienia
te tylko obrazu podkrel jeszcze, e np. grecka diadikasie to dla

p. S. widocznie rodzaj rodka dowodowego, skoro si „przy (jej)

pomocy" udowadnia wasno (str. 5) lub, e klauzula egzekucyjna
/.a&c/.Tcep lv. SiJcYj „nadaje — wedle niego — wierzycielowi

prawo zatrzymania przedmiotu w z a s t a w na zasadzie
zgody stron bez uzyskiwania uprzedniego wyroku sdowego*'
(str. 26). Logik argumentacji i ciso prawnicz autora wywie-
tla doskonale ustp na str. 31, w którym fakt, e stypulacja staje

si w praktyce prowincjonalnej klauzul ogóln, doczan nawet
do testamentów i wyzwole, pozwala mu na wycignicie wniosku:
„dlatego te nie naley si dziwi, e Wschód moc obowizujc
dokumentu widzia tylko w a k c i e z a w a r t y m n a p i-

m i e". Obok podziwienia godnego uzasadnienia, kapitalny jest

ten dokument, który nabywa mocy obowizujcej przez akt zawarty
na pimie. Ciekawym zalecam take przeczytanie wywodu na str.

22 (znowu o posagu) który moe suy za klasyczny, szkolny

wprost, przykad nieudolnego i wrcz bezsensownego streszczenia

cudzych myli.
Tak wyglda tre broszurki p. Szenwica. Odpowiada jej go-

dnie jzyk. Zaraz na str. 3 dowiadujemy si, e kultura greckiego

Wschodu bya „bardziej dawna" od rzymskiej i dlatego prawo
rzymskie „bdc jakkolwiek" najbardziej doskonaem ulega jej wpy-
wom. W dalszym cigu co dzieje si „nadugo do Const. Antonina"

(str. 7), w testamencie zostaje „mianowana cura" (str. 10), pojcia

greckie „okazay dziaalno na modyfikacj prawa rzymskiego"

(str. 11), pewne prawo zostaje pozostawione „jednostronnemu aktu

woli" (str. 15), taksamo jak pewna zasada odpowiada „rzeczywi-

stemu stanu rzeczy" (str. 27), „prawo wasnoci na ten majtek na-

ley do dzieci" (str. 22) itd. itd.

Sdz, e po tych wywodach sformuowanie ogólnego sdu
o wykadzie p. Szenwica mona spokojnie pozostawi czytelnikowi.

P r o f. Z. L i s o w s k i (Pozna ).

B. Dzia ekonomiczny.

1. Teorja ekonom ji po!., historia nauki ekonomii, specjalne rozprawy
teoretyczne, encyklopedie, podrczniki.

Zweig Ferdynand Dr.: Problem wartoci, Kraków \92\ . na-

kadem krakowskiej spóki wydawniczej, 8° str. 116.

Praca dzieli si na trzy czci. Pierwsza jest powicona
omówieniu roli teorji wartoci w systemie ekonomji. Sprowadza
to autora do rozpatrzenia zagadnienia przedmiotu ekonomji. Po
duszym rozbiorze rónych punktów widzenia dochodzi do wnio-
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sku, e „jedyna poprawn definicj jest okrelenie ekonomji jako

nauki, rozpatrujcej zjawiska z socjalno-wymiennego punktu wi-

dzenia" (str. 30). Std dominujce stanowisko w ekonomji proble-

mu wartoci wymiennej, który jest jej centralnym punktem, oraz

zwizanych z nim zagadnie wartoci subjektywnej i ceny. Zaga-
dnienia te obejmuj waciwie ca dziedzin ekonomji. Celem
pracy jest „przedstawienie nasuwajcych si tu poszczególnych
zagadnie... w systematycznym zwizku", jednake bez ich wyczer-
pywania; autor jest zdania, e „w spoecznej ekonomji dotd brak
jednolitego systematycznego i wyczerpujcego opracowania" za-

gadnie ekonomicznych, gdy wobec wielkoci materjau „nie dziw.

e zadowalajce opracowanie tego materjau dotd nie nastpio
i prawdopodobnie nie prdko jeszcze nastpi" (str. 42). Druga wic
cz pracy jest powicona omówieniu wartoci subjektywnej.

trzecia za wartoci wymiennej, a waciwie ceny, przy czem au-

tor podkrela czno midzy wszystkiemi wspóczynnikami cen

i wszystkiemi cenami: „czno t uwydatni jest gównym ce-

lem, do którego praca ta zmierza" (str. 72). Autor rozpatruje tu

zagadnienie ceny normalnej dóbr konsumcyjnych, nastpnie roz-

miarów ich produkcji przy danej iloci dóbr produkcyjnych pier-

wotnych i produkowanych, ti. kwesti ceiw dóbr produkcyjnych,

a wreszcie te kwestj przy danej iloci tylko rezerwuaru pracy
i danem bogactwie ziemi, które autor sprowadza w rezultacie do

kwestji iloci rozporzdzalnej pracy.

Rezultat swych rozwaa streszcza autor w zdaniu, e „war-

to wymienna czyli cena normalna jest funkcj skali popytu wszy-
stkich dóbr konsumcyjnych. waciwoci technicznych produkcji

wszystkich dóbr. ogólnego zbiornika pracy, jakim spoeczestwo
dysponuje" (str. 115).

Ani jedna z powyszych myli nie jest nowa. Przyjcie jako

kryterium wydzielenia zjawisk ekono-micznych z ona caoksztatu
zagadnie spoecznych, znamienia wymienialnoci (exhangeability)

jest rozpowszechnionem w ekonomii i to oddawna. Uznanie war-
toci subjektywnej za wchodzc o tyle w zakres ekonomji, o ile

stanowi podstaw dla wartoci wymiennej, jest równie ju ogólnie

uznanym dorobkiem ekonomji: spór pomidzy skrajnymi psycho-

logami a communis opinio idzie tylko o form wprowadzenia tego

zagadnienia do kwestji wartoci wymiennej, a nie o zakres (stara

ju zreszt polemika midzy Bóhm-Bawerkiem a Marshallem);

tego za wanie autor nie porusza; przedstawienie teorji war-

toci subjektywnej przez autora jest tylko skróconym wykadem
teorji psychologicznej i to pod kadym wzgldem, mimo wycieczek

przeciw szkole psychologicznej. Zaleno kadorazowej ceny po-

szczególnego dobra od ogólnego poziomu wszystkich cen jest ju
równie dawno przyjtym „cowimon place" i podstaw kadej
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wspóczesnej teorji cen. Przed pidziesiciu laty (L. Walras)
postawiona, rozwijana przez szereg wybitnych autorów, eby tu

wymieni z nowszych choby Pareta, Marshalla, Fishera, Wick-
sella, teza ta zyskaa sobie powszechne prawo obywatelstwa w na-
uce. I myli si Dr. Zweig, twierdzc, e przewodnia myl jego

pracy nie znajduje dotd wyrazu w systematycznych opracowa-
niach naukowych. Mógbym przytoczy kilkadziesit grubych prac
amerykaskich i angielskich, wanie ten tok myli rozwijajcych,
tylko znacznie obszerniej i gbiej i czc z nim zwykle kwestje
rozdziau dochodów, najczciej pod ulubionym i modnym tytuem
,,Value and distribution". Nieche mi wolno bdzie przytoczy
choby Smarta, Davenporta, Carvera, Clarka, Pigou i w. in.

wszystko to wszak opracowania jeszcze z lat 1890—1910, z

ogólnie. Przenik on nawet i do podrczników. Nieche mi wolno
bdzie znów przytoczy choby „Elementary principles of econo-
mics" Irvinga Fishera w wydaniu ostatecznem z 1912 r. i w nastp-
nych, a nawet z niemieckiej literatury, postpujcej w dziedzinie

teorji ekonomji: za zachodni zwykle z opónieniem 10—20-letniem,

choby „Vorlesungen ueber Nationaloekonomik" z 1913 r. Knuta
Wicksella, szweda wprawdzie, lecz piszcego równie po niemiec-

ku. Naleaoby wic by ostroniejszym w twierdzeniach.

Ale oryginalno nie jest koniecznym warunkiem kadej samo-
dzielnej pracy. Mona j za tak uzna, jeli powtarza znane re-

zultaty, lecz osiga je nowemi drogami. Jednak i tego nie mona
powiedzie o pracy D-ra Zweiga. Jeli chodzi o argumenty co do

przedmiotu ekonomii, to nie zawiera nawet wszystkich, stawianych

zwykle przez zwolenników tego pogldu, np. przez Landry, nie mó-
wic ju o ich rozszerzaniu. Kwestja wartoci subiektywnej obraca

si, jakemy to ju zaznaczyli, w ramach wywodów szkoy psycho-

logicznej, a teorja wartoci wymiennej, a waciwie cen, jest ywern,
lecz niepenem odbiciem wywodów Bohm-Bawerka, Wicksella, Pa-

reta, Walrasa, Fishera we wspóczesnej literaturze. Do ostatniej

swej czci o cenie autor wyprowadzi metod matematyczn. Znów
wykazuje tu pewne opónienie, obecnie bowiem, poza gronem fa-

natycznych zwolenników i poza specjalnemi zastosowaniami, jest

ona powszechnie zarzucana jako rodek heurystyczny, gdy pr/.\ -

czyni za duo kopotów tak pisarzowi, jak czytelnikowi. Pozostaje

do uytku w skromnych rozmiarach jako rodek pedagogiczny,

i to w najprostszej formie wykresów. Przez wprowadzenie tej me-

tody autor niejednokrotnie zaciemni swe wywody, któreby mogy
janiej by sformuowane i w literackiej formie. Poza kilkorazowem

uyyciem -anachronicznem tej metody w formie algebraicznej, ilu-

strujcej, operowanie ni heurystyczne, o ile byem w stanie spraw-

dzi, jest dziki pomocy matematyka D-ra Innfelda poprawne. Je-

dyn nowo, jak autor wprowadza, to zasadnicza terminologja.
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Dla uniknicia dwuznacznoci wyrazu warto proponuje on i uy-
wa terminów „zainteresowanie" dla wartoci subiektywnej, a „cena
normalna" dla wartoci wymiennej (str. 54). Sam coprawda nic

jest im wiernym, a obawia si naley, eby jeszcze zwikszyy
baamuctwo. Pierwszy z tych terminów nie jest zgodny z duchem
"polskiego jzyka i zbytnio pachnie komiwojaerskiem „zaintereso-

waniem dla marmelady, lub w ledziach"; drugi za posiada ju
w nauce swe ustalone zwizki mylowe. Nie sdz zreszt, eby
tego rodzaju oryginalno pracy mona byo uwaa za rzecz do-

datni i podan.
Jaki jest wic charakter pracy? Rzecz si wyjania, gdy

zwrócimy uwag na przedmow, z której wynika, i opracowana
zostaa w seminarium ekonomicznem Uniwersytetu Jagielloskiego;

wobec wic niewprowadzenia na tym Uniwersytecie jeszcze wy-
magania dysertacji naukowej dla uzyskania stopnia doktorskiego,

jest pewnego rodzaju odpowiednikiem rozprawy doktorskiej, pierw-

sz prac powaniejsz pocztkujcego autora. Nic wic dziwnego,
e wobec wzicia za przedmiot jej jednego z najtrudniejszych za-

godnie teofji1 ekonomji, musiaa pod wzgldem rezultatów nauko-
wych wypa niezadowalniajco. Nie stawiajmy te jej za wielkich

wymaga i zobaczmy, w jakim stopniu odpowiada wymaganiom,
które naley stawia tego rodzaju pracom, czy wic wykazuje opa-

nowanie materjau i metody, dajce dowód dostatecznego przygo-
towania do samodzielnej pracy naukowej? I pod tym wzgldem
ocena nie moe wypa korzystnie.

Przedewszystkiem wskutek zbyt wielkich rozmiarów i trud-

noci opracowywanego tematu jest on przedstawiony niezmiernie

pobienie. W rezultacie autor daje niezwykle uproszczony rzut

oka, wykazujcy wiele niejasnoci, niecisoci i luk w referowa-

nych rozumowaniach ekonomicznych. Co wicej, braki te prze-

chodz wr bardzo licznych miejscach w zasadnicze nterozumienie

problemów, nieopanowanie literatury, niedostateczn umiejtno
nietyko ju teoretycznego, lecz wogóle logicznego mylenia. Wo-
bec rozlegoci tematu, a szczupoci miejsca, którem tu rozporz-
dzamy, nie moemy tu porusza wszystkich tych kwestyj, ani ich

wylicza. Dla przykadu jednak omówimy kilka z nich, po jednej

z kadej czci.
W czci III autor wygasza zdanie, e ogólne zagadnienie cen

normalnych, ze wzgldu na wice si z nleim zagadnienie roz-

miarów produkcji „musimy... rozpatrywa tylko przy staoci re-

zerwuaru prac,y" (str. 88). Póniej jednak stawia je ju (str. 101)

w zalenoci i od drugiej danej wielkoci, mianowicie bogactwa zie-

mi, które dopiero sprowadza do kwestji iloci pracy. Zapomina je-

dnak, e okreli przedtem cen normaln jako cen, majc szans
najduszego utrzymania si w najduszych czasokresach, w któ-
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rych mog nastpi zmiany w iloci ludnoci i rezerwuaru pracy
(autor identyfikuje wci te rzeczy, a nie s one tem samem!). Wo-
bec tego cena normalna albo jest metodologiczn fikcj, albo naley
przed rozpoczciem rozumowania wyjani zwizek midzy pozio-

mem cen a iloci pracy. Tymczasem autor nie czyni ani jednego,

ani drugiego, a isw cen normaln traktuje czysto realistycznie.

Bogactwo ziemi sprowadzone jest do zagadnienia iloci rozporza-

dzalnej pracy zapomoc przyjcia za decydujcy czynnik waci-
woci technicznych produkcji. Powiada autor, e „moliwoci pro-

dukcyjne sa przyrodniczo biorc prawie nieograniczone" (str. 104).

W ten sposób — nie zdajc sobie z tego sprawy — ogranicza sw
ogólna teorj cen tylko do cen dóbr o zasobie dowolnie powikszal-
nym, wyklucza zastosowanie jej do t. zw. dóbr rzadkich w naj-

szerszem znaczeniu tego sawa. Jednak i przy tych dobrach nie-

prawda jest, by produkcja bya dowolna bez wzgldu na stan tech-

niki, organizacji gospodarczej, wiedzy i ustroju spoecznego.

Wszystko to nie da si przedstawi jako funkcje iloci pracy. Prze-

ciwnie wiadomem jest, e przy danym stanie
;
techniki produkcja

jest fizycznie ograniczona przy najwikszych nawet nakadach
pracy, conajmniej przy dobrach podlegajcych prawu zmniejszajcego

si przychodu. To te w kocu autor czuje si, zdaje si, nieswojsko

w swych rozumowaniach i do kocowego sformuowania swej tezy

o cenie normalnej wprowadza znów jako jej samodzielny czynnik

przynajmniej „waciwoci techniczne wszystkich dóbr" (str. 115).

W rozumowaniu powyszem autor abstrahuje od jakoci i ro-

dzaju pracy, motywujc tem, e „tylko odnonie do nielicznych sta-

nowisk zawodowych trzeba dugiego i gruntownego przygotowania".

W dalszym cigu jednak wprowadza element „skadu pracy" (str.

110); w kocowej tezie jednak (str. 115) znów go pomija. Cae po-

wysze rozumowanie, stanowice kilka ostatnich poddziaów czci
III i clou caej pracy, jest skaonem, nieudolnem, bez zrozumienia

rzeczy przetransponowaniem znanych rozumowa Bóhm-Bawerka,

Wiesera i szeregu autorów matematycznych, przy opuszczeniu ich

zaoe, zastrzee i t. p.

Z czci II zwrómy tylko uwag na konstruowanie przez au-

tora poj, najistotniejszych, bo tyczcych si gównego przedmiotu

pracy t. j. wartoci.

Autor odrónia psychiczne wartociowania subiektywne, nie

podlegajce obiektywizacji, stwierdzajce „zainteresowania poszcze-

gólnych jednostek dla konkretnych iloci dóbr", oraz objektywne,

które „stwierdzaj pewne wasnoci i przymioty dóbr, pojte jako

uytecznoci", (str. 45, 46). Do tych ostatnich nale wartociowa-

nia estetyczne, uytkowe, etyczne i wymienne, które nale do

uytkowych, a podaj nam „si wymienna dobra, a wic uytecz-

no sui generis". Warto uytkowa lub estetyczna jest warun-
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kiem powstania wartoci subiektywnych, te za znów „s podstawa
dla wartoci wymiennej", (str. 49), któr dopiero poznalimy jako

rodzaj wartoci uytkowej: có wic wreszcie z czego powstaje?
I pocó autor zastrzega, e warto subiektywna i obiektywna nie

maj nic wspólnego (str. 42)? Lecz idmy dalej. Warto wy-
mienna jest „niczem innem, jak przekonaniem o sile wymiennej do-
bra, tworzcem si na podstawie konkretnych cen pieninych"
(str. 49): a wic ju nie warto subiektywna jest tu podstaw!
Przekonanie to opiera si na czem realnem, bo na cenie, „posiada-

jcej najwiksz ilo obrotów" i „najduej si utrzymujcej" (str.

51). Lecz równoczenie „warto wymienna jest abstrakcj rze-

czywistych cen" (str. 51), a wic znów ju nie realn cen ani real-

nym stanem psychicznym, przekonaniem, tylko umysow genera-

lizacja rzeczywistoci, „cen wyobraon, fingowan".

Cena jest zjawiskiem pierwotnem w stosunku do wartoci
wymiennej i w kocu autor identyfikuje te pojcia, omawiajc
w czci III pod tytuem: warto wymienna wycznie zagadnie-

nie normalnych cen. Jak takie postawienie kwestji i rezultaty pracy
pogodzi ze zdaniem autora, e „odnonie do wartoci wymiennej
naley z góry zrezygnowa z stwarzania prostych formu, d-
cych do ilociowego, kwantytatywnego oznaczenia zjawisk" (str. 43)?

Jak z tern pogodzi zdanie, e „cena jest to pienina relacja wy-
mienna dobra" (str. 75)? Dalej znów warto subiektywna czyli

zainteresowanie jest, wedug autora, dwojakiego rodzaju, uytko-
we i wymienne. To ostatnie jest znów zjawiskiem pochodnem
w stosunku do ceny (str. 61, 62). Ale có w takim razie ma do czy-
nienia owo przekonanie, którem jest warto wymienna? Nie ko-

niec na tein, bo zainteresowanie (warto subiektywna) moe by
równie bezwzgldnem i relatywnem (str. 64). To ostatnie jest

„tworem psychicznym wyszego rzdu, tworzy si bowiem na pod-
stawie relacji dwóch bezwzgldnych zainteresowa" (str. 64); moe
by ono pozbywcze lub nabywcze. Dalej znów to zainteresowa-

nie relatywne okazuje si „tworem dwóch zainteresowa dla do-

bra: 1) zainteresowania dla dobra a, 2) zainteresowania dla pie-

nidza", przyczem zainteresowanie dla pienidza jest „wspóczyn-
nikiem ceny kadego bez wyjtku dobra" (str. 68). Wreszcie przy
kocu rozprawy dowiadujemy si, e „warto wymienn... moe
wytworzy sobie tylko spoeczestwo statyczne", (str. 115). Tru-
dno o nagromadzenie naraz wikszych sprzecznoci i nielogicznoci.

Najzabawniei przy tern, e autor dochodzi w rezultacie do nieudat-

nego kopiowania poi szkoy psychologicznej, i to skrajnej, bo
austrjackiei, wci wystpujc przeciw niej z lekcewac i ostr
krytyk.

Z czci I wspomn tylko o tern. e autor pod motywem go-

spodarczym rozumie tak zaoenie denia do materialnych ce-

49
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lów, jak zaoenie najmniejszej ofiary czyli zasad gospodarczoci

(str. 34). Chwaa Bogu, rozrónienie to jest ju dorobkiem naszej

nauki od kilkudziesiciu lat. Nie zna go obecnie i uywa prze-

starzaych i niesusznych poj nie mona. W czci tej wicej dja-

leiktyki, jak operowania pojciami o istotnej treci. Mimo to jest

ona jeszcze stosunkowo najlepsza z caej pracy, cho pogldów
jej zreszt nie podzielam.

Wspomnie jeszcze naley, e autor prawie nigdzie nie cytuje

literatury, wskutek czego niewiadomo, z jakiem sformuowaniem
danych poj i teoryj autor walczy. Niesposób wic oceni susz-
noci zarzutów autora. Np. zarzuty, odnoszce si do psycholo-

gicznej teorji ekonomicznej, mogyby mie w czci racj w odnie-

sieniu do szkoy austriackiej, lecz ju nie do jej odamu angielsko-

amerykaskiego i czciowo francuskiego. Z toku pracy wynika-
oby jednak, e autor bardzo mao zna literatury poza niemieck.
Konstrukcja pracy jest fatalna. Tak np. w czci o wartoci sub-

iektywnej kilka pierwszych ustpów jest powiconych wartoci wy-
miennej, w czci za, zatytuowanej „warto wymienna", nic

o niej niema mowy, tylko o cenie. W poszczególnych czciach
i ustpach te same myli i te same zdania powtarzaj si po kilka

razy, bez wzgldu na logiczny porzdek rnylenia.

Zauway wreszcie trzeba, e praca pisana jest bardzo zym
polskim jzykiem, roi si od bdów stylistycznych i jzykowych.
Za przykad niech su: „podzia tej ostatniej na historj i teorj....

nie wyda nam si ani istotnym, ani majcym wiksze zna-
czenie" (str. 11) — „warstwa ta wyprze od wymiany
z konkurentami warstw silniejsz" (str. 85) — „zagadnienie jest

jednoznacznie rozwizalne" (str. 97) — „jest to niezmiernie

wane poznanie" (str. 101) — „tylko odnonie do nielicznych

stanowisk.... trzeba... duszego przygotowania" (str. 110) — i t. p,

Autor wykazuje specjalne upodobanie do uywania zamiast zna-

nych polskich wyrazów cigle obcych terminów, jak róne kon-

takty, interferencje itd. Zdarzya mu si przy tern mieszna po-

myka. Powiada mianowicie na str. 24, e „czowiek nie jest a u-

tarkty czniym", zamiast aut ar eh ic«z ny m; zapewne po-

mieszao si mu z oceanem antarktycznym. Bd jest tak

wielki, e niepodobna przypuci omyki druku — zapewne to lapsus

calami! Prof. Dr. Edward Taylor.

G i d e Karol: Zasady ekonomji politycznej. Szóste polskie wydanie
z XXIII wydania francuskiego przetumaczone i opracowane przez

t prof. dr. W. Czerdawskiego i prof. dr. Ed. Taylora, Pozna, Fi-

szer i Majewski 1922 8° str. IX+ 683.

Seiden Benon. O procesie i czynnikach ksztatowania sit; cen. NakL
Akadem j i Umiejtnoci Kraków 1922. 8° str. 39.
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Bo ugl e C. Lccons dc sociologie sur l'evolution des valeurs, Paris, Colin.

furgeou Charles prof. et. Dr. Charles 11 e n r i Turgeon,
La valeur d'apres les economistes anglais et francais depuis Adam
Smith et les iPhysiocrates jusqu'a nos jours. i ed. revue et eom-
plete Paris 1921 Sirey 472 p.

liirck L. V. Dr. The theory of marginal value. London 8°. 360 pp._

Lenw iski Jan S t. The founders of political economy. London. King
8° 174 PP-

Miller J. O., High prices and the uantity theory, London. 8° 86 pp.

M u k e r j e e. R. Principles compar-ative economics. Vol 1. London
King 364 PP-

Turner, John R o s c oe. Prof. The Ricardian Rent Theory in Early,

American Economics New York 1921. 8'' XIX '+ 221 pp.

Becker Hermann Dr. Zur Entwicklung der englische Freihandels-

theorie. (Probleme der Weltwirtschaft — hrsg. on B. Harms 35).

Jena Fischer 1922 8° VIII + 136 S.

Bernstein Eduard Der Sozialismus einst und jetzt. Streitfrageji

des Sozialismus in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin 1922 Sin-

ger 8° str. 143.

Damaschke Adolf. Geschichte der Nationalokoomie. Erae erstc

Einfiihrung 13 durchg. Aufl. (2 Bde.) Bd. I.: XII + 409 S.

Bd. II.: IV + 442 S. Jena, Fischer 1922.

D i e h 1 Karl und Paul M o m b e r t, Ausgewahltc Lesestiicke zuin

Studium der politischen Oekonomie Bd. 13, Grundsiitze der Bc-
steuerung str. VIII + 208. Bd. 14: Sozialpolitik str. VIII + 192.

Karlsruhe G. Braun 1922.

Engla nder Oskar Dr.: Bestimmungsgriinde des Preises. Reichan-
berg 1921 (Stiepel) str. 300.

Kup per Arnold Dr. Der Grenzertragsausgleich bei Robert Lief-

mann und sein Zusammenhang mit der Grenznutzentheorie. Ein
Versnch der Tiefergriindung und Zusamenftigung de in ihren
Nutzenlehren von H. H. Gossen, W. St. Jevons, C. Menger, L.
Walras und R. Liefrnann gelieferten Bausteine zu einer einheitli-

chen Nutzenlehre Cohr 1921 Volksschriftenverlag 114 SS.

K ii h n e Otto Dr. Untcrsuchungen iiber die Wert- und Preisrechnung
des Mancschen Systems. Eine dogmenkritische Auseinandersetzung
mit L. von Bortkiewicz. (Greifswalder staatswiss. Abhandlungen)
Greifswald L. Bamberg 1922 8° 139 SS.

Liefrnann R. Prof. Dr. Geschichte und Kritik des Sozialismus
Leipzig 1922 8° VIII + 191 SS.

Lukas Eduard Dr. Spekulation und Wirklichkeit im ókonomischen
Marxismus. Eine Untcrsuchung zum Dogma der kapitalistischen
Ausbeutung. Essen 1922 8° XII + 100 SS.

Moeller Hero. Die sozialókonomische Kategorie des Wertes. Leip-
zig u. Wien 1922 100 SS.

Ricardo David, Kleinere Schriften. 1. Schriften iiber Getreidezólle.
Aus dem englische Original ubertr. und eingeleitet von Prof. Dr.
E. Leser. 2 Aufl. Jena Fischer 1922 8° XX '+. 125 SS.

Spann Othmar Dr. Prof. Tote und lebendige Wissenschaft. Zwei
Abhandlungen zur Auseinandersetzung mit Liberalismus und Mar-
xismus. Jena 1921 Fischer 57 SS.

49*
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Sutan Herbert Dr. Gesellschaft miel Staat bei Karl Marx und
Friedrich Engels. Ein Bettrag zum Sozialisierungsproblem. Jena
Fischer 1922 8° 128 SS.

W ickdcl 1 K nu t P r o f . Yorlesungcn iiber Nationalókonomie auf der
Grundlage des Marginalprinzips. Theoret. Teil. Bd. 2: Geld und
Kredit. Yom Verf. durclipes., Uebcrs. von M. Langfeldt Jena Fi-
scher 1922 8° XIV — 263 SS.

2. Historja gospodarstwa spoecznego.

Ptanik Jan. Miasta w Polsce (Wiedza Wspóczesna tom II)

Lwów b. d. str. 176.

Wybitny badacz przeszoci naszych miast daje tu w popular-

nym zarysie dzieje rozwoju ycia miejskiego w Polsce przedroz-
biorowej. Omówiona jest tu zarówno kultura materialna w mia-
stach, mianowicie w pierwszych czterech rozdziaach, jak i orga-

nizacja prawna (wójt i awnicy, rady miejskie, organizacja pospól-

stwa, cechów i kupców, obywatelstwo miejskie, próby reform
w organizacji miast za Stanisawa Augusta); ponadto w osobnym
rozdziale omówione sa „problemy narodowociowe"; zagadnienia

z zakresu historii spoeczno-gospodarczej nie zostay wyodrbnio-
ne, a przedstawiono je stosunkowo najpobienicj, ograniczajc si
tylko do zaznaczania niektórych zjawisk.

Autor nie ograniczy si do samego popularyzowania wyni-
ków bada cudzych lub dawniejszych wasnych. Mimo przystp-
nej formy ksieczki daje on w niej duo nowych spostrzee i wia-

domoci. Dotyczy to w szczególnoci rozdziaów powiconych
miejskiej kulturze materialnej, ponadto niejeden szczegó zosta do-

dany w rozdziaach powiconych organizacji miejskiej. Wielka
szkoda, i popularna forma wydawnictwa zmusia autora do po-

minicia uzasadniajcego aparatu naukowego.

Na omawianej pracy odbio si bardzo silnie, i dotychcza-

sowe zainteresowania naukowe autora zwracay si gównie do

redniowiecza; kultura materialna miejska od XVI wieku zostaa

zupenie pominita, a organizacja miejska, jeeli pominiemy epok
reform w XVIII wieku, przedstawiona zostaa stosunkowo pobie-

niej anieli redniowieczna. Doskonale przez autora znane stosunki

krakowskie sa niekiedy generalizowane nawet w wypadkach,

w których w innych miastach odbiegay od wzoru krakowskiego.

Tak 11. p. starsi cechów bynajmniej nie zawsze bywali wybierani

przez wszystkich mistrzów danego cechu (str. 83). w Poznaniu n. p.

byli oni mianowani przez Rade, na co ju dawniej zwraca uwag
Warschauer. Trudno równie byoby si zgodzi z tak ogólnie

postawionem twierdzeniem, i „tylko oznaczona przez cech ilo
surowca wolno by to rzemielnikowi nabywa i cile ograniczona

ilo czeladzi i uczniów trzyma". Ograniczenie rozmiarów pro-
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dukcji poszczególnych warsztatów iloci surowca, jak w ozna-

czonym czasokresie wolno byo przerobi, uwaa mona raczej

za wyjtek spotykany tylko w niektórych dziaach produkcji; bez
porównania czstsze jest oczywicie ograniczanie liczby czeladni-

ków i uczniów, ale od tej reguy istniej bardzo liczne wyjtki,
zwaszcza zaznacza si to w dawniejszych dokumentach, oraz doty-

czcych mniejszych miasteczek; poza tern postanowienia odnone
do czsto spotka mona w agodniejszej formie przymusu odst-
powania czeladników mistrzom, którzy ich nie posiadali, o ile sic

przekroczyo ustawowe inaximum.
Upadek miast przypisuje autor polityce szlacheckiej; szkodliwe

dla miast skutki gospodarczej polityki sejmów nie mog ulega
wtpliwoci, nie tlomacz one jednake wszystkiego. Koniecznie

potrzeba tu uwzgldnia oprócz tego zmiany w midzynarodowych
drogach handlowych, oraz zniszczenia powodowane najazdami nie-

przyjacielskiemi. Trzecia wier XVII w. bya pod tym wzgldem
szczególnie tragiczn, a dla wielu miast, midzy innemi i dla Po-
znania najazd Karola XII spowodowa nie mniejsze spustoszenia.

Przy dzisiejszym stanie naszych wiadomoci doprawdy trudno sic

zdecydowa, któremu z tych czynników przypisa decydujce zna-

czenie.

Na kocu ksiki znajduje si do obszerna bibljografja. ua-
twiajca czytelnikowi dokadniejsze zaznajomienie si z przedmio-

tem; z cenniejszych prac pominito tu jednak Perkowskiego Hi-

storj Rzeszowa i Daszyskiej Ucie Solne, mimo i uwzgldniono
niektóre drobniejsze przyczynki.

Pozwolilimy tu sobie zwróci uwag na niektóre wtpliwoci,
jakie nasuny si przy czytaniu ksiki prof. Ptanika; nie chcie-

limy przez to bynajmniej zmniejsza jej wartoci. Jest to niewt-
pliwie jeden z cenniejszych nabytków naszej popularnej literatury

historycznej; przez wzbudzanie zainteresowania dla naszej prze-

szoci, ksieczka ta przyczyni si niewtpliwie do szerzenia kul-

tury historycznej w szerszych warstwach, a kultura historyczna

musi by przecie uznan za konieczny skadnik dzisiejszej kul-

tury obywatelskiej, której brak na kadym kroku uwidocznia

w naszem yciu politycznem i wogóle publicznem.

J a n R u t k o w s k i.

S e e Henr i. Esquisse d' une histoire du regime agraire en Eu-

rop aux XVIII et XIX siecles. Paris 1921. p. 276.

Najwybitniejszy dzi badacz agrarnej historii Francji przed-

stawi tu w ogólnym zarysie ustrój rolny szeregu krajów europej-

skich w XVIII wieku oraz reformy rolne przeprowadzone w tych

krajach w XVIII i XIX stuleciach. Od czasów Sugenheima, który

w 1861 opublikowa znane swoje dzieo powicone temu samemu
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tematowi, a które miao by zbiorem historyczno-porównawczych
materjaów dla ludzi opracowujcych projekt owoczesnej reformy
rolnej w Rosji, dotychczas nikt nie odway si na opracowanie
tak obszernego tematu, a tymczasem ogromny rozwój literatury

monograficznej spowodowa e ksika Sugenheima staa si naj-

zupeniej przestarzaa. W ksice prof. See'a znajdujemy zwize
i przejrzyste przedstawienie wyników bada monograficznych

7. omawianego tu zakresu.Cz pierwsza pracy powicona jest przedstawieniu ró-
nych typów ustroju rolnego w Europie; w dziesiciu rozdziaach
uwzgldniono: Francj, Niemcy poudniowo-zachodnie, Niemcy pó-
nocno-zachodnie, Anglj, Irlandi, Saksonj i Prusy, kraje batyckie
(Szlezwig i Holsztyn, Danj, Pomorze pruskie i Inflanty) kraje mo-
narchii austriackiej oraz Rosie. Pominito Bakan, Wgry, Polsk,
Skandynawi, Wochy i Hiszpani, pomimo i w stosunku do kra-

jów mówionych wykazuj one wicej odrbnoci anieli Niemcy
poudniowe i pónocno-zachodnie.

Autor uwzgldni w swojem opracowaniu bardzo powan
liczb prac monograficznych; wyczerpuice jednak wyzyskanie ca-

ego dorobku naukowego byo zdaje si niemoliwe bez studiów
w wikszych bibliotekach kadego z omawianych krajów, co prze-

wanie przekracza siy jednego czowieka. Zdaje si, e stosun-

kowo nieliczne s wypadki wr których pominicie pewnych prac

doprowadzio autora do bdnego przedstawienia przedmiotu; zda-

rzaj si one jednake; tak n. p. znajomo iednej z prac Ruoffa

(l)ic landliche Verfassung Wiirttembergs) uchronioby autora od
postawienia twierdzenia i w poudniowo-zachodnich Niemczech
brako usiowa stworzenia gospodarstwa folwarcznego (str. 56).

Literatura momograficzna kadego z oznaczonych krajów wyzy-
skana jest odzielnie i zagadnienie syntetycznego ujcia caoci zo-

stao przez autora pozostawione zupenie na uboczu. Z tego te
powodu ukad treci poszczególnych rozdziaów jest odmienny, za-

lenie od tego, jakie zagadnienia zostay dokadniej opracowane
w odnonej literaturze monograficznej.

Polska nie zostaa odrbnie opracowan, wzmiankowana jest

ona jednak parokrotnie w pracy, a na str. 125 mamy nawet cay
ustp jej powicony. Podobnie jak w bardzo wielu innych pracach

cudzoziemców o Polsce, tak samo i tu mamy do czynienia z sze-

regiem bdnych informacyj i nieporozumie. W zdaniu: ..le noble.

tontpiiissant, a seul le droit d'exporter librement ses bies" jest

oczywicie mowa o wolnoci szlachty od ce, nie znajcy jednake
przedmiotu czytelnik gotów jest przypuci e istniay jakie ogra-

niczenia odnonie do wywozu zboa zwaszcza, gdy o par wierszy
niej przeczyta: „tonte interdiction d'exporter a cesse depuis 1532".

co oczywicie polega na nieporozumieniu którego genezy nie potra-
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fi wyjani. Za Naude'm powtarza autor zupenie bezpodstawn
wiadomo e „(le noble) force le paysan a manger du pain

d'avoine on d' orge et ii vend a 1'tranger tout le froment et le seigle".

Wogóle stosunki rolne w krajach na wschód od aby poo-
onych przedstawione s sabiej i z mnieiszem zrozumieniem przed-

miotu anieli blisze autorowi stosunki zachodnio-europejskie. Tak
n. p. (str. 120, 121) paszczyzn czy on jak najcilej z podda-
stwem tak jakby czowiek wolny nie móg si zobowiza do od-
rabiania robocizny z wydzierawianej przez siebie ziemi. Mimo
tych drobnych usterek praca prof. See'a jest nadzwyczajnie cenn
ksik popularyzujc wyniki bada w zakresie jednego z naj-

waniejszych zagadnie ogólno-europejskiej historji gospodarczej.

Jan Rutkowski.
: j e Sg o s p o darcze Polski porozbiorowej w zarysie. Dzieo zbio-

rowe pod redakcj St. A. Kempnera. Tom II. Opracowania mono-
graficzne. Warszawa 1922 — 4 str. 432.

Rutkowski Jan: Sprawa wociaska w Polsce w XXIII i XIX
wieku. Bibl. Skadnicy Nr. 12 Warszawa 1922 M. 8° str. 92.

4. Polityka agrarna, rolnictwo, lenictwo, ryboóstwo etc.

en — Tc m p s k i K a z i 111 i e r z Dr. Izby rolnicze. Poradnik dla

rolników, leników i ogrodników Warszawa 1922 8° str. 74.

1 t n i k pastwowego instytutu naukowego gospodarstwa wiej-

skiego w Puawach Kraków 1922 4 str. 159.

y s k i W. i S k r o b e c k i W . Osadnictwo wojskowe i prze-
jcie ziemi na wasnoci pastwa.. (Zbiór ustaw, rozporzdze
i okólników) Warszawa 1922 Nak. ksig. F. Hósicka 8" str. 96.

Doli s k i, T s c h d o m i r S r e b r e n o. La reform agraire
Yougoslavie. Paris.

111 a a W. H. Agricultural co-operation in England and Wales Lon-
don 8° 204 pp

K r e b s W i 1 1 y Dr., Die Landwirtschaft in der modernen Wirtschaft
(Staat und Wirtschaft Einzeldarstellungen in Grundrissen) Ber-
lin 1922 8° 63 SS.

Laur Ernst Pro f. Grundlagen und Methoden der Bewertung, Buch-
haltung und Kalkulation in der Landwirtschaft. Unter Mitwirkung
des schweizerischen Bauernsekretariats bearb. 2 neubearb Aufl.
Berlin, Parey 1922 8° XVI + 600 SS.

Scha,ffnit E. Prof. Dr. Die landwirtschaftlichen Verhaltnisse Ru-
ni anion s Hannover 1921 str. VI + 149.

5. Górnictwo, przemys, rzemiosa.
Przemyl cukrowniczy zachodniej Polski podug stanu z roku

1920/21. 2. zestawienie produkcji cukru w kampanji 1921/22. Wyd.
Zwizku Zach. polsk. przem. Cukrowm Pozna 1922 8° str. 61.

' e n i c z n y J. Warunki rozwoju cukrownictwa w Polsce Warsza-
1022 Odbitka z tyg. „Przemys i Handel" 8° str. 15.
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Baugas Pierre Dr. Les principes dominants de la nomelle len

tion miniere, Angers F. Gaultier 1922 8° 109 p.

Roussel H. et A. Chaplet, La Seience au 20e siecle. I.es metiers
et les industries de 1'alimentation Paris. Delagrave.

Burns, Cecil Delisle Governement and industry. New York
8° 315 PP-

Farnham, Dwight Thompson America vs. Europ in industry;
a comparison of industrial policies and methods of managemcnt.
New York 1921 8° 18 '+ 492 p.

F 1 e m i n g A. P. M. a n d J. G. P e a r c e. Research in industry: the ba-
sis cl eeor.omics progress, London, Pitman 8° 206 pp.

Jones Eliot The trust problem m the United States. New Pork Mac-
millan 20 + 598 pp.

Tipper Harry Huma factors in industry; a study of group orga-
nization New York 1922 5 + 280 p.

Behaghel Georg. Die Eisen- und Manganerze Osteuropas (Osteu-
ropa-Institut in Breslau. Quellen und Studien. Abt. 3: Bergbau
u. Hiittenkunde. Heft 5) Leipzig Teubner 1922 8° X + 364 SS.

Penty Arthur P., Gilden, Gewerbe und Landwirtschaft. Aus der
engl. Uebers. v. O. Eccius. (Schriften der englischen Gildenbewe-
gung 2) Tiibingen Mohr 1922 8° XI '+ 107 SS.

Weyrauch Robert. Die Technik. Ihr Wesen und ibrc Beziehungen
zu anderen Lebensgebieten. Stuttgart 1922 8° str. 280.

6. Handel i komunikacje.

Tariffs: A study in Method. London, 1921, str. 518. cena 25 sz.

by T. E. G. Gregor y Charles Griffin & Co. Ltd.

Ksika pod powyszym tytuem jest rozszerzeniem wyka-
dów, jakie autor jej wygosi o taryfach celnych w London School
of Economics. Praca ta wypenia wielk luk w literaturze an-

gielskiej, która za wyjtkiem ksiki J. H. Higginsona
1

) nie posiada
adnego dziea powanego dotyczcego ce z punktu widzenia tech-

nicznego, co jest tembardziej znamienne, e polityka celna posiada
w Anglji bardzo bogat literatur. Nauka o cach ma bowiem bar-

dzo doniose znaczenie ekonomiczne, nic wic dziwnego, e od
kiedy ca weszy w ycie — badania ekonomiczne staray si usta-

li ich funkcje. Autor wiadomie unika wszelkiej dyskusji politycz-

nej i ekonomicznej, nie wypowiada si ani za wolnym handlem ani

za protekcjonizmem, a to ze wzgldu i krytyk ekonomiczny nie

moe atakowa ideaów politycznych a winien ograniczy sic tylko

do wykazania, e przesanki danej teorji politycznej czy ekonomi-
cznej nie sprawdziy si. Bez wtpienia i ten oportunistyczny

punkt widzenia, na który trudno si zgodzi, musia ciko zaway
na caym wykadzie o cach.

') Tariffs at work, [913, London.
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Punkt techniczny dominuje tu wszechwadnie i mimo do po-

toczystego stylu, ksika czyta si bardzo trudno. Jednake mimo
pewnych braków jeist to ksika ciekawa i cenna nie tylko dla

praktyka, któryby chcia pogbi swe wiadomoci o systemach
celnych i ich dziaaniu w praktyce, ale i dla ekonomisty, gdy za-

wiera ona obok materiau technicznego o prawodawstwie celnem,

powstawaniu, klasyfikowaniu, róniczkowaniu, specjalizacji, walu-
acji etc. etc, take rozdziay dotycze taryfy preferencyjnych, ce
bojowych i odwetowych, ce wzajemnych, traktatów handlowych,
obrotu uszlachetniajcego, ce zwrotnych i wyrównawczych, wol-

nych portów, ce tranzytowych, eksportowych fiskalnych etc. etc,

wszystko sprawy wchodzce w zakres polityki handlowej i dla

tego gboko interesujce ekonomistów. To te po przeczytaniu

ksiki czytelnik wdziczny jest autorowi za nagromadzony i kry-

tycznie ugrupowany materja. Jedyny zarzut jaki moe mu z tego

tytuu uczyni jest brak opinji samego autora w kwcstjach wtpli-
wych. Autor stale opisuje — wypowiada si rzadko, pozostawiajc
czytelnikowi wybór opinji. Tymczasem mamy suszne prawo -
da od autora torujcego drog czytelnikowi w takim gszczu, aby
mu wskaza jaka droga jego zdaniem jest lepsza i dla czego. Tylko
wyjtkowo autor decyduje si wypowiedzie swoje zdanie.

Nie bd si tutaj wdawa w analiz technicznej czci ksiki.
Wykad p. G. jest tak zwizy, i chcc to uczyni, musiabym po-

wtórzy kilkaset stron jego ksiki. Natomiast przejd odrazu do

strony ekonomicznej.

Pierwsz poruszon przez autora kwestj jest sprawa otwar-

tych drzwi i t. z,w. wolnych obszarów celnych, co do których S.

Schilder
1

) zajmuje stanowisko nieprzychylne ze wzgldu na to, i
przy wadliwej organizacji rzdowej tych obszarów s one z punktu
widzenia produktywnoci ekonomicznej premjowane przez Zachód,

podczas kiody kolonizacja podnosi produktywno tych obszarów.

Autor jednak uwaa, i otwarte drzwi s mao produktywne tylko

wskutek wadliwoci rzdu i e mona skutecznie podnie te pro-

duktywno przez udoskonalenie maszyny rzdowej. Uwaga której

nikt nie moe odmówi susznoci.

Drug kwestj jest sprawa wyboru taryfy. Kwestj sporn
co do przewagi bdto taryfy autonomicznej czy te konwencyjnej

autor rozpatruje z trzech punktów widzenia: 1) z punktu widzenia

ekonomji wewntrznej; 2) stosunków handlowych midzypastwo-
wych; 3) korzyci administracyjnych. Jeeli chodzi o pierwszy

punkt — to taryfa autonomiczna jest zdaniem autora najlepsz, za-

bezpiecza bowiem najskuteczniej interesy produkcji i handlu \ve-

]

) „Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft" Berlin, 1912 tom I.

rozdzia 8.
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wntrznego, bez wzgldu na to czy taryfa ta bdzie jedno- czy
dwurzdn (t. j. o jednej czy dwuch rzdach stawek dla kadego
artykuu taryfy). W stosunkach midzypastwowych, jeeli roz-

chodzi si o pastwo silne posiadajce duy rynek zbytu, najlepsza

taryf bdzie autonomiczna ale dwurzdn (maksymalna — mini-

malna). Jeeli za chodzi o kraj saby ekonomicznie najlepsz ta-

ryf bdzie konwencyjna, albo traktatowa, szczególnie jeeli roz-

chodzi si o pojedyncze koncesje. Pod wzgldem administracyj-

nym najpraktyczniejsz jest taryfa jednorzdna zarówno autono-
miczna jak konwencyjna, kada bowiem komplikacja taryfy wywo-
ana drugim rzdem stawek, stwarza trudnoci nieproporcjonalne

do korzyci.
Co si tyczy wyboru ce specyficznych czy ad yalorem, autor

jest za temi ostatniemi, zgadzajc si na to, e jedne i drugie maj
ujemne strony. I tak cla ad valorem s bardzo niepraktyczne i cho-

cia nie s regresywne na wzór ce specyficznych — nie s te pro-

gresywne, a takiemi winny by ca racjonalne. Ca specyficzne

cho s praktyczniejsze s za to regresywne. I tak jeeli ceny kra-

jowe rosn — ca specyficzne ci mniej na konsumentach jak ad

valorem, zapewniaj mniejszy stopie protekcji ni te ostatnie i daj
mniejsze dochody.

Jeeli ceny krajowe spadaj — ca specyficzne ci wicej
na konsumentach od ce ad valorem, gwarantuj wiksz protekcj

i daj wiksze dochody od tych ostatnich. Prócz tego ca specy-

ficzne daj si dokadniej specjalizowa od ce ad valorem — co ma
kolosalne znaczenie w praktyce, zarówno kiedy chodzi o racjonalne

stosowanie klauzuli najwikszego uprzywilejowania.

W kwestji stosunku ce odwetowych i wojny celnej, oraz ce
wzajemnych do systemu wolnego handlu autor jest zdania, i tylko

pierwsze nie da si poigodzi z wolnym handlem, natomiast co do

wzajemnoci to jest ona moliw przy systemie wolnego handlu,

przez wprowadzenie odpowiedniej specjalizacji i róniczkowania

stawek.
Bardzo ciekawym jest rozdzia o systemie preferencyjnym

stosowanym przez samorzdne kolonje angielskie wzgldem kraju

macierzystego i vice versa. Analizujc liczne systemy praktyko-

wane autor krytykuje ich rónorodno, ogólnie za uwaa e sy-

stem preferencyjny jest niepraktyczny w stosunkach midzypa-
stwowych, zmniejsza bowiem zdolno bojow kraju stosujcego

system preferencyjny.

Równie bardzo ciekawym jest rozdzia o traktatach handlo-

wych, klauzuli najwikszego uprzywilejowania, oraz traktatowego

równouprawnienia cudzoziemców. Co do tego ostatniego to po-

winno ono znale zastosowanie wszdzie tam i tylko tam, gdzie

interes pastwa domaga si tego, aby cudzoziemcy podporzdko-
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wani byli tym samym prawom narodowym i nie mogli si uchyla
z pod ich wadzy ani korzysta z wikszych przywilejów od kra-

jowców.
Co za do klauzuli Najwikszego Uprzywilejowania, która nas

najwicej interesuje, to wiadomo i zastosowanie klauzuli tej jest

rozmaite, a caa warto jej bardzo sporna. Zdania jednych s za

nieograniczonem stosowaniem jej w praktyce, drudzy odwrotnie
domagaj si ograniczenia jej z dodaniem klauzuli wzajemnoci lub

z wyczeniem tej ostatniej
1

Autor jest ze wzgldów praktycznoci za bezwarunkowoei
klauzuli przywilejowej, natomiast uwaa, e zasada wzajemnoci jest

konieczna, brak jej, zdaniem jego, jest dowodem saboci ekonomi-
cznej danego kraju, argument z którym trudno si nie zgodzi.

Kwestji ce wywozowych i tranzytowych niestety autor do-

tkn si tylko pobienie, tak e w tej dziedzinie, tak dki nas wanej,
adnej nauki wycign nie moemy.

Ogólnie mówic, stwierdzi moemy, e autor nie tylko wiet-
nie opanowa cay materia faktyczny, ale opar wywody swe na

bogatej literaturze fachowej niemieckiej, austrjackiej (gównie Orun-
zel, Schilder, Diehl, Francke) francuskiej, angielskiej i ameryka-
skiej. Aczkolwiek ogrom materiau nagromadzonego w ksice,
czsto surowego, jest poyteczny dla suchaczy, to dla ksiki syn-

tetycznej jest tego materjau za duo, i czytelnik ugina si pod ci-
arem nieskoczonych cytat z ustaw i taryf celnych z caego
wiata.

Mimo tych drugorzdnych wad, ksika p. Gregory'ego za-

suguje na baczn uwag badaczy ce a nawet i na przetómaczenie,

oczywicie w skróceniu.

Dr. S. Janicki (Londyn).

G i e y s z t o r J ó z e f. Eksploatacja handlowa kolei elaznych Warsza-
wa 1921/22 8° str. 31.

K o 11 w e n c j a h a n d 1 o w a m i d z y Pol s k a. a F r a n c j
War-

szawa 1922 4 str. 10.
;

a r s k i J! o h d a n. Rzeki polskie ze stanowiska prawa midzy-
narodowego. Pozni. Tow. Przyj. Nauk. Pozna 1922. Sk. G. ksig.
ebethnera i Wolffa 8° str. 266.

aniczny handel towarowy Polski w latach 1920—1921. Ta-
blice statystyczne, grafikony, objanienia. Wyd. Minist. Skarbu
Warszawa 1922 4 str. 10.

tak u nas naprz. Dr. T. Lulek jest przeciwko klauzuli wzajem-
no -ci („Gówne Zagadnienia Polityki Handlowej w Polsce" str. 77,) a J-

Fiedorowicz jest za t kauzul (Szkic Polskiej Polityki Handlowej. Pra-
ce Polskiej Narady Ekonomicznej w Petersburgu. T. IV. Cz. I. War-
szawa 1919.)
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Bouniatian Mentor prof. Les crises economiues. Essai de

morphologie et theorie des crises economiues et de theorie de la

conjuncture economiue. Traduit du russe par J. Bernard. Paris-

Giard 1922 8° XVII 4- 388 p.

Batardon Leon. Traite pratiue des societes commerciales Paris

Dunod.
G a 1 1 y, Cours genera de commerce. Paris ed. et propriete de l'Ecole du

genie civil 1922 ' 135 p.

L'H o t c, J u 1 e s. La douane en France et a I'etranger. Poitiers, p. On-
din 1922 8° XI '+ 380 pp.

W o 1 f e A. J. Thcory and practice of internationale commerce. I

American Bank Supply.

Griinfeld Ernst Dr. Die deutsche Aussenhandelskotrolle (Die Po-
litik der Sperren) vom Kriegsausbruch bis zum Inkrafttretcn des
Friedensvertrages. (Bonner Staatsw. Untersuchungen hrsg.

H, Dietzel Heft 2) Bonn 1922 4 VIII + 100 SS.
Fis ser J. V., Die Luftfahrt ais Verkehrsmittel (Greifswalder Staats-

wissenschaftliche Abhandlungen 15 Heft) Greifswald 1922 8° 192 SS.

Murken Erich Dr. Die grossen transatlantiscben Linienreederei-Ver-
bande, Pools und Interessengemeinschaften bis zum Ausbruch des

Weltkrieges. Ihre Enlsteiiung, Organisalion und Wirksamkcit. Je-
na Fischer 1922 8° X + 741 SS.

Schippel Max, Die Praxis der Handelspolitik. Eine gemeinfassliche
Einfiihrung 2. erg. Aufl. Berlin 1922 8" 136 'SS.

S c h ni i t z Dr. Walter. Wirtschaftspolitische Fragen der 1'uinen-*

schiffahrt. Duisburg, „l\hein"-Verlagsgesellschaft 1921. 8° 35 S5-
Schulze Ernst Dr. Die Zerriitung der Weltwirtschaft.

1922 W. Kohhammer S
J

373 SS.

7. Skarbowoe.

Czyewicz Stanisaw Dr.: Ustawa o opatach stemplo-

wych od weksli i czeków, wyda i objanieniami zaopatrzy...,

Pozna 1922, Fiszer i Majewski, 8" str. 32.

Ksieczka ta mieci tekst ustawy z 26. X. 1921 o opatach
stemplowych od weksli i czeków oraz odnonych dwóch rozpo-

rzdze wykonawczych z 13. V. 1922. Na kocu dodane s na 11

stronach objanienia, uoone jasno i treciwie, przez co wydaw-
nictwo to moe odda znaczne usugi szerszym koom interesowa-
nych. E. T. N

Pawowicz Stanisaw: Obowizki podatkowe instytncyi

kredytowych z uwzgldnieniem spódzielni kredytowych. War-
szawa 1922, nakadem Polskiego Zwizku Rewizyjnego Spó-
dzielni kredytowych w Warszawie, 8" str. 127.

Jest to streszczenie systematyczne przepisów o daninach pu-

blicznych, obowizujcych instytucje kredytowe, które interesowani

przyjm zapewne z wielkiem zadowoleniem wobec znacznej kom-
plikacji, chaosu nawet, obowizujcych ustaw i rozporzdze. Omó-
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wion s najprzód w czci pierwszej podatki bezporednie, a wic
podatek dochodowy, przemysowy, opodatkowanie na rzecz samo-
rzdu, podatek od wzbogacenia si przez nabycie nieruchomoci,
podatek od kapitaów i rent, od schowków depozytowych, od nie-

ruchomoci i lokali, w drugiej za czci — gównie podatki obroto-

we i opaty skarbowe (niewaciwie nazwane pod. porednienii

i opatami stemplowemi). Nastpnie w trzeciej czci jeszcze raz

omówione s wszystkie ciary, bdce w zwizku z czynnociami
bankowemi, czciowo ponownie, czciowo za po raz pierwszy,

o ile s mniej wane. Wykadu dopenia szereg wzorów zezna
i formularzy, potrzebnych przy paceniu podatków oraz spis ter-

minów podatkowych. Rzecz jest wic praktycznie uoona, a przed-

stawiona jasno i treciwie, z duym nakadem pracy.

E d. T a y 1 o r.

Kouchowski 1 T. 1!. Projekt monopolu tytuniowcgo w wietle cyfr,

faktów i wskaza nauki skarbowoci Warszawa 1922 8" str. 36.

I. a dc ttc p u b 1 i q u e de la Russie. Le probleme financicr russe Pa-
ris GPayot.

Quesnot L. p r n f. Administration financiere. Mthodes comptables
et bilans. 2e Od. revue et augmente Paris. Dunod 1921 8° Viii +
43i P-

T e i 1 1 ar d Jean. Les emprunts de guerre. These pour !e doctorat
(section des siences economiues , et politiues) Montpellier 8"

400 p.

F r i c <1 m a n, E 1 i s h a M i c Iva e. International finance and its reorga-
nisation, New York Dutton 41 + 472 p.

A u er s w al d Arno Dr. Heitriige zur Lehre von der einzigeti Steuer;
(Greifswalder staatswiss. Abhandlungen) Greifswald 1922 8" 136 SS.

j\l a n n s t-a dt H e i n r i c h P r o f. Fiannzbedari und Wirtschaftsleben
Eine tbeoretischc Betrachtung Jena 1022 Fischer 30 SS.

M om bert Paul Dr. P r o f. Besteuerung und Volkswirtschaft Karls-
ruhe 1922 8° str. IV + 105.

8. Polityka socjalna, sprawa mieszkaniowa, kobieca etc.

J. P. Idea chrzecijasko-spoeczna w jej historycznym rozwoju Kra-
ków 1922 8° str. 31.

J. P. Pola chrzecijaskiej demokracji w yciu spoeczno-politycznem.
Kraków 1921 m. K1

str. 35.
Kielski Aleksander Dr. Idea wolnoci i granice jej urzeczywist-

nienia w yciu spolcczncm 1". Ilosick Warszawa 1922 str. 17.

Puch alk a Jan. Leon XIII a kwestia robotnicza. Kraków 1022 8'

str. 78.

Pu eh alka Jan, Polskie Zjednoczenie chrzecijaskich Zwizków za-
wodowych z siedzib w Krakowie (W 13-letni rocznic) Kraków
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Szturm de S z t r e m T. Walka o pace zarobkowe Wyd. Instytutu

Gosp. Spo. z zasiku wydziau Nauki Min. W. R. i O. P. W
wa 1922 8° str. 51.

Woszczewski S. O czasie pracy z punktu widzenia interes

rodowego (Maksymalny dzie pracy. Omiogodzinny dzie pracy.

Prawne uregulowanie czasu pracy) Warszawa 1922 8° str. 189

W ó y c i c k i Aleksander Ks. Dr. p r o f. Robotnik polski w yciu
rodzinnem. Monografia spoeczna. (Odbitka z .,Ekonomisty
— 1922) Warszawa 1922 8° str. 202.

Cahe n-S a 1 v a d o r M. G. Les assurances sociales. Lc nouveau
|

de loi, Paris, Alcan.
F r ari o i s-P oncet Andre et Emile M i r e a u x La France et

les huit heures Paris Rhiere 1922 16 272 p.

G e o r g e s R. P. E m. La uestion ouvriere d'apres les principes c<

ues. Tours 1922 175 p.

Les tarifs de Salaires et les conventions collectives au cours de la

guerre. 2 vols. Paris. Berger Levrault.
Mission A. Dr. Le mouvement syndical. Son histoire en Belgio'

1800 a 1914. Namur 1921 XVI + 408 p.

Pica r d Roger. Le controle ouvrier sur la gestion des entrep
Paris Riviere.

A y n s a w a J. F. International labour legislation London. King 8° 258 pp.
D e v i n e Edward, Thomas. Social work. New York Macmillan

16 '+ 352 p.

F o s t e r W. Z. The great steel strike and its lessons. London Daniel
8" 280 pp.

Lowe Boutelle Ellsworth. The international prótection of lal

New York Marmillan 8° 43 + 439 pp.
Moon Parker Thomas The labour problem and the Social Catholic

Movement in France. A study im the history uf social politics.

New York Macmillan XIV + 473 p.

Slesser Henry H. and C. Backer Trade union law. London
bet 8° 359 pp.

Brupbacher Fritz Marx und Bakunin. Ein Beitrag zui

schichte der internationalen Arbeiterassoziation. Berlin-Wili
dorf Verl. „Die Aktion" 1922 8° str. 220. •

Dietze Constantin Dr. Die ostdeutschen Landarbeiterverhaltnisse
seit der Revolution Berlin 1922 Parcy 237 S.

Eberstadt R. Prof. Dr. Das Wohnungswesen Leipzig Teubnei
8° 108 SS.

Goldschmidt B e r n h. Dr. Gewinnbetciligung der Arbeitnehmer.
Berlin 1922 8° III + 124 SS.

Hemala F r a n z Dr. Geschichte der Gewerkschaften. Wien
162 SS.

Katz Hanna Dr. Liicken im Arbeitsvertrage. Ein Beitrag zur Lelire

vom Wescn des Tarifvertrages unter BeriicksLchtigung der Tarif-
bewegung im In- und Auslande. Mannheim 1922 Benshcimer.

Plaut Th. Dr. Entstehen. Wescn und Bedeutung des Whitleyismu.s
des englischen Typs der Betriebsrate. Jena 1922 Fischer XII +
241 SS.

Sinzheimer Hugo Dr. Prof. Grundziigc des Arbeitsrechts. Eine
Einfiihrung. Jena 1921 Fischer XII + 59 SS.

Zwing Karl, Die Geschichte der deutschen freien Gewerkschaften
Jena 1922 8" X '+ 171 SS.
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9. Zagadnienie kredytowe, walutowe, bankowe i ubezpieczenia.

ypacewicz Wacaw: Marka polska, przyczyny i skutki jej

upadku oraz drogi i rodki uzdrowienia waluty i finansów
w Polsce, Warszawa 1921, maa 8° str. 132.

Broszura ta napisana jest z wielkim ferworem polemicznym,
czasami a rozmieszajcym; niema chyba nikogo w Polsce, który-
by si zetkn z kwestj waluty, eby mu si nie dostao co

autora, czsto inwektywa bardzo niesmaczna. W ogólnoci ka-
demu autor przypisuje wystpowanie w imi interesów wasnych.
Gdyby tak t metod zastosowa do autora, co nie byoby trud-

nem? Jedyn osob wymienion w broszurze z uznaniem, jest

pose Diamand.

Jest to praca publicystyczna. Pierwsze rozdziay s po-

wicone przedstawieniu teorji wartoci pienidza, udatnie i po-
prawnie zestawionemu. Ilustrowana jest na przykadach zagranicz-

nych i na pooeniu Polski. Co do tego ostatniego, to autor po-

zbiera w cigu caej broszury bardzo duo ciekawych faktów i dat

i ma rzeczywicie zasug, e je uratuje od zaginicia w powodzi
prasy codziennej i t. p. Bez adnych jednak szerszych motywo-
wa z czynników, wpywajcych na warto pienidza, przypisuje

gówne znaczenie iloci pienidza, a ujemnemu bilansowi patni-
czemu drugorzdne znaczenie. Inflacji pienidza przypisuje on nie-

moliwo utrzymania budetu bez deficytu, rozstrój produkcji, nie-

pokój spoeczny, bierny bilans patniczy itd. To go prowadzi do
postawienia niezwykle szczegóowego programu natychmiastowej
reformy waluty, polegajcej na dewaluacji marki i wprowadzeniu
nowego pienidza, zotego, o oznaczonej zawartoci zota, lecz na*-

razie na nie niewymienialnego. Bez pokrycia miaoby by wypusz-
czonych 200 milj. do wymiany mk., drugie 200 za pokryciem banko-
wem w miar potrzeby do obrotu, trzecie za 200 w razie nadzwy-
czajnego zapotrzebowania, lecz poty tylko, póki kurs nie odsunie

si od parytetu o 3%. Równoczenie ma by przeprowadzone silne

wzmoenie dochodów pastwowych przez podwyszenie stawek
podatkowych; autor uwaa, e winno ono pokry w zupenoci wy-
datki pastwowe, jeli tylko bdzie przeprowadzone w stosunku do

wysokoci ciarów w zocie przed wojn. Zaduanie si skarbu

w banku emisyjnym byoby wic wykluczone. Sdzi te, e mona
znacznie poprawi bilans patniczy. Lecz co zrobi, jeli kurs zacz-

nie spada wskutek ujemnego billansu patniczego, mimo ograni-

czonej emisji? Gdy trzeba bdzie wyrównywa wypaty zagra-

niczne zotem i zoto odpynie z kraju? Autorowi nie wydaje si
to moliwem ani niebezpiecznem ! Nie widzi moliwoci rewolucji

gospodarczej, wynikajcej wówczas z denia do wyrównania si
wartoci zagranicznej i wewntrznokrajowej pienidza, któraby pod-
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cia cale ycic gospodarcze kraju i w ten sposób uniemoliwia to

wyrównanie. E d. Taylor.

Ry bar siei Roman prof. „Marka Polska i Zoty Polski",
Warszawa 1922. Nakadem Ksigarni Perzyski, Niklewicz
i S-ka, 8°, str. 243.

Na temat naszego pooenia walutowego oraz najrozmait-
szych projektów reformy pieninej ukazao si ju tyle gosów
w prasie oraz tyle broszur, i zdawa by si mogo, e zagadnienie
to jest wyczerpujco omówione. Tak jednak bynajmniej nie jest.

Mimo duej iloci zapisanego na ten temat papieru, nie byo do-
tychczas u nas pracy, któraby zagadnienie to omawiaa — jeeli

ju nie wyczerpujco — to chociaby w umiejtnem i naukowem
owietleniu pewnych czciowych problemów. To te w tych wa-
runkach praca Prof. Rybarskiego jest nadzwyczajnie cenn zaró-
wno dlatego, e wypenia luk istniejc dotychczas w naszej lite-

raturze ekonomicznej, jak i przedewszystkiem ze wzgldu na to,

e ujmuje zagadnienie czekajcej nas reformy walutowej w sposób
cile naukowy, na szeroko zakrelonem tle naszego ogólnego poo-
enia gospodarczego i finansowego, oraz e udao si autorowi
przedstawi problem niejako z perspektywy historycznej, a mimo
to nie zrezygnowa bynajmniej z zabarwienia aktualnego i nie wej
w dziedzin rozwaa czysto teoretycznych.

Autor dzieli swoj ksik na trzy czci: w pierwszej omawia
..takty" naszego dotychczasowego rozwoju gospodarczego', o ile

stoj w bezporednim lub porednim zwizku z zagadnieniem wa-
lutowym; w drugiej przedstawia „obce dowiadczenia i analogje".

uczynione za granic z rozmaitemi formami pienidza papierowego;

w trzeciej wreszcie wyprowadza „projekty i wnioski", dotyczce
reformy ustroju pieninego w Polsce.

Cz pierwsza daje nam szczegóow i naogó nader trafn
analiz tych wszystkich czynników, które wywoay tak powane
wahania kursu marki polskiej i stawiy nas przed koniecznoci re-

formy walutowej, a wic przedewszystkiem inflacja spowodowana
deficytem w budecie pastwowym oraz bierno bilansu handlo-

wego i patniczego. Cyfry bilansu handlowego, ujte w statystyk
ilociow, byy ju znane ze sprawozda Gównego Urzdu Sta-

tystycznego. Jeeli autor czyni prób obliczenia równie wartoci
naszego przywozu i wywozu, to rezultaty, do jakich dochodzi, wo-
bec zupenego braku odpowiednich materjaów, nie mog niestety

posiada powaniejszego znaczenia. Jedn z najwikszych pozycyj

naszego bilansu handlowego stanowi — jak wiadomo dowóz
wgla z Górnego lska. Nie wiemy, czy ksika pisana jest ju
po ogoszeniu decyzji genewskiej, w kadym jednak razie decyzja

ki. moc której marka niemiecka pozostaje riarazie prawnym ród-
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kiem patniczym na Górnym lsku, czyni iluzoryczn nadziej au-

tora (str. 41) e przyczenie Górnego lska oznacza bdzie
zrzucenie troski o kupno dewiz na wgiel. Niestety bowiem nadal

za wgiel górnolski paci bdziemy musieli jeszcze narazi mark
niemieck.

Scharakteryzowanie poszczególnych pozycyj bilansu patni-
czego daje duo ciekawego, dotychczas nigdzie nie zebranego ma-
teriau. Autor dochodzi do przekonania, e przekazy pienine, prze-
syane z Ameryki, wynosiy w roku 1920 okoo 50 miljonów dola-

rów, oszczdnoci za przywiezione w gotówce przez reemigran-
tów — przeszo 100 miljonów dolarów. W pierwszem póroczu roku
1921 cyfry te wynosz, podug oblicze autora, okoo 15 wzgldnie
28 miljonów dolarów. Przypuszcza mona, i cyfry te s istotni.,1

do bliskie prawdzie; dokadne ich obliczenie jest rzecz niemo-
liw, nie ulega jednake wtpliwoci, e stanowi-one bezwzgld-
nie najpowaniejsz pozycj naszego bilansu patniczego.

Obliczenia zapotrzebowania walutowego ze strony wadz
i urzdów pastwowych, dokona autor na podstawie preliminarzy

budetowych i doszed na rok 1921 do cyfry, wynoszcej zaledwie

4,9 miljonów dolarów (str. 59). Faktyczne wydatki walutowe Skar-

bu Pastwa wyszy jednake daleko poza normy, przewidziane

w budecie, a istotne obcienie naszego bilansu patniczego przez

zapotrzebowania rzdowe, byo kilkakrotnie wiksze od powyszej
sumy.

Autor sam zdaje sobie spraw z trudnoci, z jakiemi zwizane
s wszelkie próby ujcia w naszych warunkach bilansu patniczego

w cyfry, to te susznie wypowiada opini, e czynniki rzdowe
powinny wiksz uwag zwróci na badania statystyczne, które

mogyby dostarczy w tej dziedzinie wszechstronnie opracowanego

materiau liczbowego. Wpywom spekulacji na ksztatowanie si

kursów nie przypisuje autor zbyt wielkiej wagi. Na dalsz met
ani spekulacja czynników krajowych, ani te wroga nam akcja

czynników zagranicznych nie moe zmieni zasadniczej tendencji

kursu, zalenej od realnych warunków rozwoju gospodarczego.

Wobec susznoci tych zasadniczych uwag powtórzenie przez au-

tora do szeroko rozpowszechnionego zdania, e Niemcy w celu

wydobycia dolarów, potrzebnych na odszkodowania, rzucili na ry-

nek mark polsk, wywoujc przez to sztucznie jej znik, nie jest

dostatecznie uzasadnione.

Omawiajc szczegóowo wszelkiego rodzaju „fakty", wpy-
wajce na ksztatowanie sic naszej waluty, nie wspomnia autor

zupenie o naszych licznych ustawach i rozporzdzeniach, ograni-

czajcych obroty dewizami, ani te o do cisej w swoim czasie

reglamentacji handlu zagranicznego. Sdzimy, e pominicie to jest

wiadome i celowe, i autor ustawom tego rodzaju nie przypisuje

50
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istotnego znaczenia, celem jasnoci obrazu, naleao jednak takie

stanowisko wyranie zaznaczy.
Dowiadczenia zagraniczne, uczynione w rónych ep<

z pienidzem papierowym, przedstawione w drugiej czci pracy,

podzieli mona na dwie kategorie. Do pierwszej nale te przy-

kady, które nazwa by mona naturalna mierci pienidza papie-

rowego (Stany Zjednoczone, Francja podczas rewolucji). Autor
spodziewa si — i susznie — i Polska do tego stanu nie dosza
i nie dojdzie. Do drugiej kategorji zaliczy naley faktyczne re-

formy, w toku których zy pienidz zostaje zamieniony na lepszy,

zwykle przy przeprowadzeniu dewaluacji. Liczne przykady hi-

storyczne (reforma Stadiona w Austrii, Cacrina w Rosji oraz re-

formy w pastwach Poudniowej Ameryki) dowodz, e w tych

wypadkach rzdy skaniaj si raczej do dewaluacji i stabilizacji

kursu na niszym poziomie, ni do podniesienia kursu do jego pier-

wotnej nominalnej wartoci. Podstaw wszelkich przeprowadza-

nych zagranic skutecznie reform walutowych, musi by gwarancja.

e skarb pastwa na swoje wasne potrzeby nie bdzie ucieka si

do nowych emisyj pienidza papierowego.

W czci tej omawia autor m. i. granice stosowania prawa
Greshama, które na podstawie dowiadcze, poczynionych zagra-

nic oraz w Polsce, formuje nastpujco: „Istotnie pienidz gor-

szy przepdza lepszy. Ale zupenie zy pienidz, którego nikt nie

chce wzi do rki, do którego nikt nie ma zaufania, taki pienidz

nie jest w stanie ju nikogo przepdzi. Sam musi ustpi miejsca

mocniejszemu", (str. 168). Tego rodzaju uzupenienie prawa Gres-

hama nie jest jednake trafne. Istota teso prawa polega na tern,

e wchodzi ono w ycie wówczas, gdy w obiegu s dwie waluty,

dobra i za, które w myl obowizujcych ustaw i rozporzdze
s obok siebie prawnym rodkiem patniczym podug ustawowo
ustalonej relacji. Skoro za adna ustawowa relacja midzy dwo-
ma walutami nie istnieje, wówczas prawo Greshama niema zasto-

sowania nawet wtenczas, gdy jedna z walut jest tylko nieznacznie

gorsz od drugiej i nie dosza jeszcze do kategorii, którby mona
nazwa „zupenie z". Wyjani to bardzo tjtffme Dr. Vissering

w swem przemówieniu na konferencji brukselskiej, na które zreszt
autor sam si powouje (str. 201).

Dwie pierwsze czci tworz niejako wstp i uzasadnienie

do „projektów", zawartych w czci trzeciej. lako cel reformy
ustroju pieninego w Polsce wymienia autor przedewszystkiem
zamian pienidza o zmiennej wartoci na pienidz, gwarantujcy
sta warto. Zporód dróg, prowadzcych do tego celu, deflacji

lub stabilizacji, wybiera autor stanowczo drug, t. i. stabilizacj

i wskazuje na to, e dugotrway proces zwykowy waluty wy-
wouje tak samo przewleke przesilenie gospodarcze, jak proces
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znikowy. aowa jedynie naley, e autor w porównaniu z ob-

szernem traktowaniem innych zagadnie, zbyt mao miejsca po-

wieci! rozpatrzeniu pytania, na ile w naszych warunkach wobec
nieznacznej stosunkowo iloci wywoonych fabrykatów, obnienie

kursu walut zagranicznych mogoby wpyn ujemnie na rozwój

przemysu. Zapoznanie czytelnika z kilku chociaby przykadami,

opartemi o cisa kalkulacj porównawcza, byoby bardzo cenuem
uzupenieniem zebranego materiau.

Pórodki, proponowane zarówno przez ekonomistów zagra-

nicznych, jak Visseringa. I)elacroix, Yanderlipa lub lrving Fishera

lub projekty, ogaszane w Polsce przez posa Majewskiego i D-ra

Mynarskiego, nie doprawadzaj zdaniem autora do realnych re-

zultatów. Autor owiadcza si z ca stanowczoci za pienidzem,

opartym o zoto. Przyznaje wprawdzie, e Polska, w podjciu
w \ pat w zocie, nic moe wyprzedzi innych pastw, i e narazie

nie moe by mowy o wprowadzeniu rzeczywistego pienidza zo-
tego, lecz mimo tych zastrzee akcentowanie zasad metalistycz-

nych oraz krytyka pogldów, zbliajcych si do nominalizmu, wy-
pady zbyt ostro. Postulat, aby pastwo z oszczdnoci budeto-
wych kupowao zoto (str. 230), naley rozpatrywa nie tyle pod
ktem widzenia kiedy do tak pomylnego rozwoju dojdziemy, lecz

raczej, czy wogóle Polska lub jakiekolwiek inne pastwo po do-

wiadczeniach ostatnich lat, winno sobie pozwoli na luksus wpro-
wadzenia zotej monety obiegowej.

Z poród tez, na jakich autor opiera zasady reformy, zasu-
guje na specjaln wzmiank podkrelenie, e marki naley zastpi
zotemi polskiemi, wedug stosunku, odpowiadajcego sile nabyw-
czej obecnej marki, e przejcie do nowego pienidza niema wy-
woa istotnych zmian cen. a tylko czysto formalne przerachowanie
na now walut, oraz e przysza nasza jednostka monetarna moe
nie by równ adnej innej monecie istniejcej (n. p. frankowi lub

dolarowi), jak to si naogó u nas zwykle przesdza.
Kilka powyszych krytycznych uwag co do szczegóów drob-

niejszego znaczenia, nie maja bynajmniej na celu osabienia zasad-
niczego stwierdzenia, e praca Prof. Rybarskiego stanowi nader
powany i szczególnie w obecnej chwili podany dorobek naszej
tak niebogatej literatury ekonomicznej.

I) r. Z y g m u n t K a r p i s k i (Warszawa).

Bobrzyski Jan Dr. Polski Bank emisyjny Warszawa 1922 Nakl.
!•". Hóesicka 8° str. 16.

I\ o g a c z o w s k i S t a n i s a w Organizacja i zakres dziaalnoci Ban-
ków Rezerwowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki („Federal
Reserve Act.") Nakl. Syndykatu przekazowego Banków Polskich
Warszawa 1022 8° str. 110.

Wiliski Feliks Bank i jego organizacja r.w\vWvarszawa 1922
Nakl. Ksinicy T-wa X. S. W. 8' str. 336.

;o*
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Baldy Edmond, Les banues d'affaires en France depuis 1900 Paris

1922 8° 395 p.

D e c o u 1 u Jean La bourse de Londres Paris.

Girard J. pro f. Elements d'assurances. Inccndie. vie, Accidcnts Paris
1021 8 634 p.

S e v e a n u N i C o 1 a s. Le portefcuille sur Tetranger des banues d'emis-

sion. These pour le doctorat Orleans 1922 8° 105 p.

P> a g e h o t W a 1 t c r Lombard Street: a description of the money mar-
ket; new td. with an. introd. by Hartley Withers New York. Dut-
ton 348 p.

Johnson Joseph F r e n c h. Money and currency; in rclation to

industry, prices and the rat of interest new. ed. Boston Ginn 1021

10 + 425 P-

Mebrose C. J. Money and credit. London Collins 8° 232 pp.

R i e g e 1 Robert a n d L o m a n Harry J a m e s Insurance, prin-

ciple^ and practices: New York 1921 8° 15 + 514 p.

Robertson D. H. Money, with on introd. by J. M. Keynes New York
1922 12 -f- 182 pp.

A r g e n t a r i u s (Alfred Lansburgh). Die Bórse. Briefe cincs Bank-
direktors an seincn Sobn<) Berlin 1922 8° 124 SS.

B e 11 (1 i x e n Fr. Dr. Geld und Kapita. 3 Aufl. Jena Fischer 1922 8"

VI + 222 SS.
Cassel Gusta v P r o f . Das Gcldproblcm der Welt. 2. Denkschrift.

Miinchen 1022. Drei Masken Verlag 8° 65 SS.

D a 1 b e r g R u d o 1 f Dr. Banko-Mark im Aussenhandel? Die Entwick-
lung einer neuen stabilen Geldeinheit aus der Erkentniss von
Triebkraften und Auswirkungen des Wahrungsveffalls. Berlin Rei-

mar Hobbing 1922 8" 79 SS.

Farb er H. Das Geldproblem ais Grundage zur Sanierung der Welt-
wirtschaft. Wien 1922 8° 63 SS.

Horowitz Th. Dr. Die Valutapolitik Englands wahrend des Kne-
ges 1914—1918 Belgrad 1922 8° VIII + 101 SS.

Koch Ar wed Dr. Der Warcnkredit der Banken und seine Sicherstel-

lung. Jena 1922 Fischer 8° VII -f 125 SS.
ig Heinrich Dr., Die Befestigung der Kaufkraft des Geldes.

Eine Kritik der Yorsehlagc Irving Fishers. (Bonner Staatsv
Untersuchungen Hrsg. v. II. Dietzel Heft 3) Bonn 1922 4° 01 SS.

M anes Alfred, Versicherungswesen 3 neub. u. erw. Aufl. Bd. I: Ali -

gemeine Versicherungs1ehrc. Leipzig Teubner 1922. XIV + 357 SS.

Muss Max Dr. Der hankmassige Zahlungsausgleich in Deutschland,
Eine Studic uher Theorie und Aufbau des deutschen Giro- und
Scheckwesens. Berlin 1922 Gruyter 8° str. 206.

Neumark Fritz Dr. Begriff und Wesen der [nflation (Abhandl. der
Staatsw. Sem. zu Jena). Jena Fischer 1022 8

U VII + 69 SS.
S t c i n 1) erg J a ni e s, Das Geldkapital ( Bonner staatsw. Untersuch.

Heft .1) Bonn 1022 4 VII — iii SS.
Wal ras L. Theorie des Geldes (Theorie de la monnaie). Die S.tabi-

lisierung des Geldwertes ais das problem von heute und vor 50 Jah-
ren. LTebers. von Dr. R. Kerchagl u. St. Ravitz. Jena Fischer 1022
x- ns ss.
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11. Statystyka.

B u } a w s k i Rajmund Dr. i K o 1 i k o w s k i Stefan. Wia-
domoci statystyczne z zakresu statystyki gospodarczej b.

dzielnicy pruskiej. Wydawnictwo Ministerstwa B. Dzielnicy

Pruskiej. Pozna 1922. Str. IV + 250.

Jest to bardzo powana publikacja zlikwidowanego ju pra-

wie zupenie Ministerstwa b. dzieln. pr. W Departamencie Apro-
wizacji tego Ministerstwa istnia osobny Wydzia Statystyczny,

który posiadajc do liczne siy, przeprowadza wiksze samo-
dzielne badania statystyczne. Wyniki tych bada podaje cytowane
dzieo.

Gówn tre publikacji stanowi statystyka gospodarcza
i aprowizacyjna. Tylko pierwsza cz zawiera obszar i ludno,
ale i tu podane rezultaty spisu personelu rolnego waciwie wicej
nale do dziedziny gospodarczej anieli demograficznej. Nastpne
rozdziay powicone s produkcji rolnej, inwentarzowi ywemu,
cenom, gospodarce zboowej i wreszcie innym przedmiotom mniej

szczegóowo opracowanym jak ruchowi towarowcami, produkcji

piwa, cukru, spirytusu, soli i gospodarce wglowej, ziemniaczanej

i misnej.
Z powodu trudnoci technicznych i wielkiej iloci materjalu

autorowie zrezygnowa musieli ze szczegóowego opracowania
analitycznego, podajc tylko najwaniejsze objanienia a pozatem
tekst tabelaryczny. Tabele s jednak bardzo szczegóowe, umie-

jtnie zestawione, a poniewa dotycz najwaniejszych zagadnie
gospodarczych, wic dzieo posiada znaczenie doniose i trwae.
Dziki tej publikacji nie bdzie, co do naszej dzielnicy, luki midzy
dawniejsz statystyk prusk a scentralizowan ju obecnie urz-
dow statystyk polsk. Dzieo wiadczy zarazem o masie ro-

boty, dokonanej w dziedzinie gospodarczej przez wadze naszej

dzielnicy od chwili objcia rzdów a do zunifikowania ich z reszt
ziem polskich. Uznanie naley si wreszcie pp. b. wiceministrowi

Dr. Wachowiakowi, dyr. Schmidtowi i dyr. Ciyskiemu za udzie-

lenie rodków na wydanie tej poytecznej a w dzisiejszych cza-

sach do kosztownej publikacji. M. N.

X a dobnik M arci n Dr. Spis miejscowoci województwa Pozna-
skiego. Pozna 1922. Nakadom Urzdu Statystycznego Minister-

stwa b. dz. pr.

Spóki a k c y j 11 e w Polsc e. Nakadem Biura ogosze ,,Par".

Pozna 1921,22.

S i m i a n d Franc o i s. Statistiue et expriance. Remarues de me-
thode. Paris. Riviere 1922 8" VI -f- 68 p.

12. Varia.

Ankieta w sprawie pooenia gospodarczego i fi-
nansowego przeprowadzona przez ,,Towarzystwo Ekonomicz-
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ne w Krakowie" od 19 wrzenia do 10 padziernika 1921 roku.
Czasopismo prawnicze i ekonomiczne. Rocznik XX Nr. 1— 2. Kra-
ków 1022 str. III.

;K o z 1 o w s k i Leon. Rewolucja rosyjska i niepodlego Polski tge-
neza aktu 30 marca). Polskie Tow. Wyd. „Zjednoczenie'' Watr
szawa 1922 str. 57.

Krzyanowski Witold. Najwysza Izba Gospodarcza. Odczyt
wygoszony w „Tow. Ekon. w Krakowie". Kraków 1022 str.

'.Urbaski M. F. Najpewniejszy i najszybszy sposób odrodzenia eko-
nomicznego polsk. 1922 8° str. 20.

i es z y s k i A n toni Dr. pro f., P o k o my W i 1 h e 1 m Dr.
Galicia in figures and drawings. Wyd. Przegldu Dyplomatycz-
nego Warszawa 1922 8° str. 36.



III. Przegld prawodawstwa.
(od i. stycznia do i. padziernika 1922).

1. Prawo konstytucyjne.

Obywatelstwo polskie. Z powodu przyczenia Zie-

mi Wileskiej do Polski zachodzia potrzeba uregulowana kwestii

obywatelstwa polskiego na tej ziemi, która przebya róne koleje

pod wzgldem prawno-pastwowym. Rozporzdzenie Rady Mini-

strów z dnia 7 sierpnia 1922 r. (D. U. 63565) zarzdza, i osoby.

które na obszarze powiatu wileskiego, oszmiaskiego, wicia-
skiego i trockiego w dniu 24 marca 1922 r. na zasadzie przepisów,

jakie tam obowizyway od dnia 15 stycznia 1921 r.. posiaday

przynaleno pastwow do tego obszaru, s obywatelami pol-

skimi.

Unifikacja. Wród licznych wydanych w tym okresie ak-

tów pastwowych, majcych na celu zjednoczenie administracyjne

dzielnic polskich, szczególne znaczenie ma unifikacja b. dzielnicy

pruskiej*. Ustawa z dn. 7 kwietnia 1922 r. (D; U. 30247) zniosa Mi-

nisterstwo b. dzielnicy pruskiej a kompetencje przysugujce Mini-

strowi b. dzielnicy pruskiej przelaa na waciwych ministrów.

Przytem Rada Ministrów zostaa itDOwaniona do wprowadzenia
zmian w kompetencjach poszczególnych ministrów, wynikajcych
z ustaw obowizujcych w b. dzielnicy pruskiej.

Sejm i Senat. Najwaniejsze zasady prawa wyborczego do
Sejmu zostay okrelone w Konstytucji. Szczegóowe przepisy od-

noszce siq do wyborów sejmowych okrelia ordynacja wyborcza
(ustawa zwyka) z dn. 28. lipca 1922 r. (D. U. 66 590). Jedn z naj-

waniejszych cech tej ordynacji jest wprowadzenie systemu t. zw.
list pastwowyc h, czyli list kandydatów, zgaszanych przez

poszczególne stronnictwa dla caego obszaru pastwa. Celem tych

list jest podniesienie poziomu umysowego Sejmu. Pozwoli bowiem
stronnictwom postawi na licie pastwowej i wprowadzi do Sej-

mu szereg ludzi fachowych, którzy s niezbdni dla pracy ustawo-
dawczej, a którzy mog by nieznani szerszym koom w swoim
okrgu, gdy nie bior udziau w agitacji politycznej. Postawienie
na licie pastwowej umoliwia im pozyskanie mandatów bez
wzgldu na kwestj popularnoci lokalnej.
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Pastwo polskie zostao podzielone na 64 okrgi wyborcze,.

przyczem na poszczególne okrgi wyborcze przypada 4— 10 posów.
Na Warszaw, która stanowi odrbny okrg wyborczy, przypada
14 posów. Ogóln ilo posów do Sejmu ustalono na 444, z tego

372 posów z list okrgowych, a 12 posów z list pastwowych.
Wyborcy nie gosuj na listy pastwowe. Gosuj oni tylko na

listy kandydatów okrgowe, zgaszane przez poszczególne stronni-

ctwa. Podzia mandatów w kadym okrgu nastpuje wedug sy-

stemu proporcjonalnego, a mianowicie wedug systemu obliczania

dTiondta, zastosowanego przy wyborach do pierwszego Sejmu. Na-
tomiast podzia 72 mandatów midzy listy pastwowe, odbywa si
w sposób nastpujcy: Kada okrgowa lista kandydatów moe
zgosi swoje przystpienie do jednej z list pastwowych. Nastpnie
sumuje si liczby mandatów, uzyskanych we wszystkich okrgach
przez, poszczególne stronnictwa i kademu stronnictwu przydziela

si ilo mandatów pastwowych proporcjonaln do iloci uzyska-
nych przez to stronnictwo mandatów okrgowych w caym kraju,

stosujc równie sposób obliczenia d'Hondta. Przytem jest zastrze-

enie, e z list .pastwowych mog korzysta jedynie te stronni-

ctwa, które przeprowadziy posów przynajmniej w 6 okrgach wy-
borczych. Z powyszego wida, i system podziau mandatów pa-
stwowych jest korzystniejszy dla wielkich stronnictw i dy do
wzmocnienia tych ostatnich, w celu atwiejszego wytworzenia wi-
kszoci sejmowej.

Wan cech naszej ordynacji wyborczej jest powierzenie

przeprowadzenia wyborów w zasadzie czynnikom sdowym
i samorzdowym. Wadza rzdowa ma niewielki wpyw na
skad organów wyborczych i wystpuje raczej w charakterze nad-

zorczym.

Pastwowa komisja wyborcza skada si z generalnego Ko-
misarza Wyborczego, jako przewodniczcego, oraz z 8 czonków,
przedstawionych przez 8 najliczniejszych klubów poselskich ustpu-
jcego Sejmu. Generalnego Komisarza Wyborczego mianuje na
wniosek Prezesa Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej z po-

ród 3 kandydatów, przedstawionych przez Zebranie Prezesów S-
du Najwyszego'.

Okrgowe Komisje Wyborcze skadaj si z przewodniczcego
i 5 czonków. Przewodniczcym Komisji jest sdzia urzdujcy
w okrgu wyborczym, a mianowany przez generalnego Komisarza
Wyborczego. Z 5 czonków komisji jednego mianuje odnony woje-
woda, a czterech pozostaych wybieraj ciaa samorzdowe, a mia-

nowicie rady miejskie i sejmiki powiatowe. Dla uatwienia goso-
wania kady okrg jest podzielony na obwody, z obwodow Ko-
misj wyborcz na czele.
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Najwaniejsze zasady, dotyczce rónicy pomidzy prawem
wyborczem do sejmu i do Senatu, zostay okrelone w Konstytucji.

Szczegóowe przepisy zawiera ordynacja wyborcza do Senatu z dn.

28 lipca 1922 (D. U. 66/591). Kade województwo stanowi jeden

okrg wyborczy. Liczba Senatorów wynosi lll'. Listy pastwowe
maj zastosowanie take przy wyborach do Senatu, jednake ko-

rzysta z nich mog tylko te stronnictwa, które przeprowadziy
swoich kandydatów przynajmniej w 3 okrgach wyborczych. Ob-
wody gosowania przy wyborach do Senatu odpowiadaj obwodom
gosowania ustanowionym dla wyborów sejmowych. Wszelkie

czynnoci wadz wyborczych spenia maj niektóre wymienione
w ustawie Okrgowe Komisie Wyborcze, ustanowione dla prze-

prowadzenia wyborów do Sejmu.

W celu uatwienia z g r o m a d z e wyborczy c h wy-
dana zostaa ustawa z dn. 5 sierpnia 1922 r. w sprawie wolnoci
zgromadze przedwyborczych (D. U. 66/594). Wedug ustawy po-

wyszej wszystkie zgromadzenia, zwoywane przez wyborców, nie

wymagaj zezwolenia wadz administracyjnych. Zgromadzenia
przedwyborcze w lokalach zamknitych nie wymagaj nawet zgo-
szenia u wadz administracyjnych. Zgromadzenia przedwyborcze na

drogach i placach publicznych winny by zgoszone przed odpo-

wiedni wadz administracyjn na 24 godziny przed rozpoczciem
zgromadzenia.

Dekretem z dn. 18. sierpnia 1922 r. Naczelnik Pastwa zarz-
dzi (na podstawie uchway Sejmu z dn. 28. lipca 1922 r.) wybory
do Sejmu na 5 listopada, wybory do Senatu na 12 listopada 1922 r.

Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja przewiduje Zgro-
madzeniu Narodowe zoone z Sejmu i Senatu dla wyboru pre-

zydenta Rzeczypospolitej. Ustawa z dn. 27. lipca 1922 r\ (D. U.

66/596) okrelia dokadniejszy regulamin tego Zgromadzenia. Prze-

wodniczcym Zgromadzenia Narodowego jest Marszaek Sejmu, za-

stpc przewodniczcego — Marszaek Senatu. Posiedzena Zgro-

madzenia Narodowego s jawne. Jakiekolwiek przemówienia, ob-

rady i uchway .poza wyborami i zaprzysieniem prezydenta s
wykluczone. Niedopuszczaln jest równie dyskusja nad zgoszo-
nymi kandydatami. Jakkolwiek z reguy Zgromadzenie Narodowe
zwouje prezydent Rzeczypospolitej, to jednak dla pierwszego Zgro-
madzenia Narodowego uczyniono wyjtek w tej mierze. Pierwsze
bowiem Zgromadzenie Narodowe zwoa nowoobrany Marszaek
Sejimu w terminie siedmiodniowym.

Prawa obywatelskie. W Maopolsce obowizywa je-

szcze do obecnych czasów stan wyjtkowy, wprowadzony rozpo-

rzdzeniem austriackiej Rady Ministrów z dn !

. 25 lipca 1914 r. Do-
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piero uchwalona przez Sejm ustawa z dn. 3 sierpnia 1922 r. (D. U.
64/568) zniosa stan wyjtkowy w Maopolsce.

Skutecznej ochrony praw obywatelskich przed nielegalnemi

zarzdzeniami wadzy administracyjnej nie byo dotychczas w b.

dzielnicy rosyjskie.?, gdy nie byo tam sdownictwa administracyj-

nego. Zmian zasadnicz pod tym wzgldem przynosi ustawa z dn.

3. sierpnia 1922 i\ (D. U. 67600), która okrelia organizacj i kom-
petencj Najwyszego Trybunau Administracyjne-
g o dla wszystkich ziem polskich. Jest on utworzony wedug wzoru
austriackiego. Ustawa nie wprowadza na razie sdów administra-

cyjnych niszych stopni, z udziaem czynnika obywatelskiego (jak

to przepisuje konstytucja). Zachowuje je jedynie tam, gdzie dotych-
czas byy, to znaczy w byej dzielnicy pruskiej. Najwyszy Trybu-
na administracyjny, jako jedyna instancja sdowa, bdzie rozpoz-

nawa skargi na zarzdzenia i orzeczenia wydane w ostatniej in-

stancji przez administracyjne wadze rzdowe lub samorzdowe.
Trybuna skada si z prezesów i sdziów, mianowanych przez pre-

zydenta Rzeczypospolitej i posiadajcych pene prawa sdziowskie.

Na Najwyszy trybuna administracyjny przechodz kompe-
tencje Senatu Administracyjnego Sdu Apelacyjnego w Poznaniu.

Skarga do Trybunau nie wstrzymuje sama przez si wykona-
nia zaskaronego zarzdzenia lub orzeczenia. Skarcy moe jed-

nak zwróci si do wadzy administracyjnej o wstrzymanie wyko-
nania, a wadza administracyjna winna daniu temu zado uczy-

ni, jeeli wzgldy publiczne nie stoj na przeszkodzie, a skarcy
mógby w razie wykonana ponie szkod niepowetowan. Wa-
dza, której zarzdzenie lub orzeczenie zostao uchylone przez Try-
bunat obowizana jest wyda niezwocznie nowe zarzdzenie lub

orzeczenie w tej sprawie. W zarzdzeniu tern lub orzeczeniu wadza
jest zwizana zapatrywaniami prawnemi, wyuszczonemi w wyro-

ku Trybunau'.

lsk. Decyzja konferencji Ambasadorów w Paryu z dn.

20. padziernika 1921 r. przyznaa Polsce, na podstawie wyników
plebiscytu, cz Górnego lska. Uchwa Rady Ministrów z dn.

22 padziernika l^JW. Rzd Polski przyj decyzj Konferencji

Ambasadorów.
W wyniku powyszego ustawa z dn. 16 czerwca 1922 r. (DL).

46/388) rozcigna na przyznane Rzeczypospolitej ziemie Górnego

lska Konstytucj Polska oraz szereg obowizujcych w Polsce

ustaw i rozporzdze. Rada Ministrów zostaa upowaniona do

wprowadzenia zmian i uzupenie w ustawodawstwie obowizuj-
cem na ziemiach Górnego lska, a normujcem ustrój wadz
i urzdów oraz tok ich czynnoci, o ile zmiany te s niezbdnie ko-

niecznie dla wprowadzenia w ycie postanowie traktatu wersal-
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skiego. Odnosi si to jednak tylko do spraw niezastrzeonych dla

ustawodawstwa lskiego i nie wymagajcych zgody Sejmu l-
skiego.

Naczelnik Pastwa dekretem z dnia 29. lipca 1922 t. zarz-
dzi! wybory do Sejmu lskiego. Dzie gosowania zosta oznaczo-

ny na 24 wrzenia ,1922 r. Zastopowana ordynacja wyborcza do

Sejmu Polskiego z 28 listopada 1918 r., z maemi zmianami.

Ziemia wileska. Sejm Wileski, powoany dla dania

wyrazu w»oli ludnoci Ziemi Wileskiej, powzi dnia 20 lutego 1922

roku uchwa, w której stwierdza. 1) i wzy prawno-pastwowe,
narzucone przemoc przez pastwo rosyjskie uwaa za bezpowrot-

nie zerwane i nieistniejce. 2) e Ziema Wileska starowi bez wa-
runków i zastrzee nierozdzieln cze Rzeczypospolitej Polskiej,

3) e Rzeczpospolita Polska posiada pene i wyczne prawo zwierz-

chnoci pastwowej nad Ziemia Wilesk.
Sejm Polski uchwa z dnia 24 marca 1922 r. (DU. 20162) przy-

j do wiadomoci powysz uchwale Sejmu Wileskiego i wezwa
rzd. aby niezwocznie obj sprawowanie wadzy pastwowej na
Ziemi Wileskiej. Drug uchwal teje daty (DU. 20 163) Sejm
przyj w swój skad delegacje sejmu wileskiego.

Na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. (DU. 26213) Zie-

mia Wileska zostaa poddana wadzy Sejmu, Naczelnika Pastwa
i Ministrów. Na obszar Ziemi Wileskiej rozcignito moc obowi-
zujc: 1) Konstytucji, 2) Ustawy o obywatelstwie Pastwa Pol-

skiego, 3) Ustawy o wydawaniu Dzicninika Ustaw.

Naczelnik Pastwa, na wniosek Rady Ministrów, mianuje

osobnego delegata dla objcia administracji Ziemi Wileskiej, z upra-

wnieniami przysugujcemi zwierzchnikom wadz administracyj-

nych 2-ej instancji (t. zn. wojewodom).
Rada Ministrów zostaa upowaniona do zniesienia wszelkich

wyjtkowych ustaw i rozporzdze jakiegokolwiek pochodzenia

wydanych na niekorzy lub dla przywileju jakiejkolwiek narodo-

woci lub wyznania*. Rada Ministrów zostaa dalej upowaniona do
rozcigania na Ziemie Wilesk mocy obowizujcej ustaw i roz-

porzdze, obowizujcych na obszarze Rzeczypospolitej.

Do obszaru Ziemi Wileskiej nale powiaty: wileski, osz-

miaski, wieciaski, trocki i bracawski oraz przyczone pod

wzgldem administracyjnym powiaty: dzinieski, duniowiczow-
ski i wilejski.

Województwa poudniowo-wschodnie. Ustawa z dn. 26 wrze-
nia l

c)22 r. okrelia zasady powszechnego samorzdu woje-
w ó d z k i e g o. S to tylko zasady ogólne, gdy dokadne okre-
lenie kompetencji samorzdu wojewódzkiego ma nastpi póniej,

w dalszych ustawach pastwowych.
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W kadem województwie bdzie Sejmik wojewódzki, który

bdzie mia prawo uchwala usta w y wojewódzkie jednake
w granicach postanowie ustawy konstytucyjnej oraz ustaw pa-
stwowych. Ustawy uchwalone przez Sejmik wojewódzki nabieraj

mocy obowizujcej dopiero po udzieleniu s a n k c j i Prezydenta

Rzeczypospolitej wraz z kontrasygnata Prezesa Rady Ministrów.'

Dla przygotowania i wykonania uchwal Sejmiku oraz dla

sprawowania administracji w zakresie samorzdu wojewódzkiego

powoane bd Wydziay wojewódzkie, których skad okreli

ustawa szczegóowa.
Wojewoda reprezentuje na Sejmiku rzd Rzeczypospolitej,

ma prawo bra udzia w jego obradach, przedkada wnioski ustawo-

dawcze, zawiesi kad uchwa Sejmiku (nie podlegajc san-

kcji Prezydenta) oraz kad uchwale Wydziau wojewódzkiego,

jeeli zdaniem jego sprzeciwiaj si ustawom.
Bardziej szczegóowe postanowienia znajdujemy w ustawie

tylko dla trzech województw: 1) lwowskiego, 2) stanisa-

wowskiego i 3) tarnopolskiego. Odnonie do tych trzech woje-

wództw okrelona jest w ustawie kompetencja samorzdu woje-

wódzkiego, kompetencja do szeroka (np. cale szkolnictwo z wy-

jtkiem wyszych zakadów naukowych). W powyszych woje-

wództwach Sejmik skada si z 2 izb, z których jedn tworz po-

sowie kurji ruskiej. Kada izba skada s
; z równej iloci czon-

ków, przyczem obraduje i uchwala osobno. W sprawach wspól-

nych uchwaa zapada za zgod obu izb. W sprawach obchodz-

cych tylko jedn kurj wystarcza uchwaa tylko jednej izby wa-
ciwej.

Wydziay wojewódzkie na powyszem terytorium skada si

bd z Wojewody, jako przewodniczcego oraz z 8 czonków wy-

branych po poowie przez kad izb Sejmiku wojewódzkiego, tu-

dzie z 4 czonków mianowanych z poród obywateli obu narodo-

woci przez wojewod. Wydzia dzieli si na 2 sekcie narodowe,

które obraduj pod przewodnictwem wojewody. W sprawach

ogólnej natury obie sekcje Wydziau bd obradowa i uchwala
razom. W sprawach obchodzcych tylko jedn kurj kada sekcja

bt.-dzie obradowa i uchwala oddzielnie.

Samorzd powyszych 3 województw zostanie wprowadzony
w ycie najpóniej w 2 lata po ogoszeniu tej ustawy. W tyme
czasie przystpi rzd do zaoenia Uniwersytetu ruskiego.

Pastwo a Koció. Pewne zmiany w ustroju kocioa Ewan-

gelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskiem wprowadzia usta-

wa z dn. 27 kwietnia 1922 r. (DU. 32257), zmierzajca niektóre po-

stanowienia obowizujcej dotd ustawy z dn. 20 lutego. 1849 r. We-

dug obecnej ustawy Synod konstytucyjny kocioa Ewaangeiidko-

Aiigsburskicgo w Polsce skada si: 1) z czonków konsystorza.
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2) z profesorów wydziau teologicznego, 3) z wszystkich duchow-
nych urzdujcych przy parafiach. 4) z wybranych prze/, poszcze-

gólne parafje delegatów wieckich w iloci1

, odpowiadajcej liczbie

istniejcych przy kadej z nich urzdów pastorskich, 5) z wybra-
nych przez filjafy delegatów wieckich po jednym z kadego f 1-

jau, w którym liczba chrztów w roku 1913 wynosia conajmciiej 25.

Synod Konstytucyjny ma za zadanie przedewszysitkiem nada-

nie kocioowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce nowego „Sta-

tutu Organizacyjnego" oraz wypracowanie i zaprojektowanie spo-

sobów uzgodnienia obowizujcego usjtawodawsjtwa i pooenia
prawnego tego kocioa z artykuem 115 Konstytucji Rzeczypos-
politej.

Ordery. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1922 r. (D. U. 31/255)

wprowadzia pewne zmiany odnonie do orderu .Odrodzenia Pol-

ski". Order ten podzielono na 5 klas. Do kadej klasy przywiza-
ny jest odpowiedni tytu. Oznaki orderowe nadaje Naczelnik Pa-
stwa w drodze odpowiedirch dekretów, ogaszanych w gazecie

rzdowej, za kontrasygnata Prezydenta Ministrów. Dekret odzna-

czenia orderem winien zawiera wyszczególnienie zasug, za które

order zosta nadany.

Obowizek ogaszania dekretów w gazecie rzdowej oraz wy-
szczególnienia w dekrecie zasug, za które zosta order nadany, r.ie

dotyczy cudzoziemców'. Z kocem kadego roku bdzie ogaszany
w gazecie rzdowej wykaz cudzoziemców, odznaczonych orderem
„Odrodzenia Polski". P r of. D r. P e r e t i a t k ow i c z.

2. Prawo administracyjne.
(od i. stycznia do I. lipca 1922 r.).

I. Organizacja wadz.

M i n i s t e r s t w a: M. S z tuki i K u 1 t u r y Zniesienie: 1 ) l Usta-

wa 17,2 22 D. U. 14/128. M. I' r /. e ra y s 1 ugp»i 1 a n d 1 u - reorganizacja.

2) Rozp. R. M. 3/2 22. Mon. 56.

Ministerstwo b. dz. pruskiej. Kompetencja 3)

Rozp. R..M. 21/12 21. 1). U. /K) ex 1022; 4) Rozp. R. M. 3/1 22 1). U.

1 20; s) Rozp. R. M. 20/2 22 1). I". 14 124; 6) Rozp. R. M. 20/2 22 D. U.

[4/126; 7) Rozp. R. M. 20/2 22 I). U. 18/146; 8) Rozp. R. M. 6/3 22 i>.

U. 10/161; o) Rozp. R. M. 6/3 22 1). U. 21/168; 10) Rozp. R. M. 6/3 22

1). T. 21/160; u) Rozp. R. M. o?, 22 1). I". 21 172; i2)Rozp. R. M. 6/3 22

I). U. 24/198; 13) Rozp. R. M. 6/3 22 I). U. 24200; 14) Rozp. R. M. 6/3
22 ]). U. 24/204. Zniesienie 15) Ustawa 7/4 22 D. U. 30/247.

W o j e w ó d z t w a . Z, i e m i a w i 1 e ii s k a — Delegat R z -
du: 16) Ustawa 6/4 22 1). I'. 26/213; 17) Rozp. R. M. 8/6 22 D. I'.

47'4io; B. d z. p r. — o r g a n 1 z a c j a: 18) Rozp. M. b. dz. pr. to/2 22 i).

U. 22/188.

Redukcja urzdów: Komisja oszczdnociowa
przy M. Skarbu: 19) Rozp. R. M. 51 22 Mon. 11; 20) Rozp. R. M.
18/5 22 Mon. 138. W o j e w ó d z k a k o mi S j a oszczdnoci o-

wa: 21) Rozp. R. M. 5/1 22 Mon. .11.
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Ministerstwa. W akcji wdroonej w 2 im póroczu 1921

roku przez Sejm- i Rzd celem naprawy Skarbu Pastwa i przywró-

cenia równowagi budetowej, jednym z najwaniejszych rodków
miaa by redukcja urzdów i personelu w nich zatrudnionego.

Tymczasem, o ile chodzi o wadze centralne, których Polska ma
tak wiele w porównaniu z innymi Pastwami, dotychczas uczy-

niono w tym kierunku bardzo maoi Zniesono tylko z dniem 6-go

marca 1922 M i n i s t eur s t w o S z t u/ k i i Kultury, agendy jego

przekazujc Min. Wyzna religijnych i Owiecenia publ. (1).

O likwidacji! M i n. b. d z. p r u s k i e j decydoway, jak wia-

domo, nde wzgldy osizczdnocowe, ale tendencja unifikacyjna,

zmierzajca do jaknaócilcjszego zespolenia dzielnic pod wzgldem
administracyjnym. Rzd postanowi jeszcze w lecie 1921 skasowa
odrbny zarzd tej dzielnicy, oznaczajc ostatecznie na 1-y kwiet

nia termin likwidacji Ministerstwa. Wobec tego od koca 1921

w szybkim ju- tempie nastpowao ograniczanie kompetencji Mini-

sterstwa i przekazywanie dalszych jego agend waciwym resorto-

wym Ministerstwom. (2— 13). Wreszcie w kwietniu Sejm uchwala

zniesiemie Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z dniem 28 4 22. (14).

przyczem reszta pozostaych jeszcze przy nim kompetencji przesza

nai waciwe Ministerstwa. Niektóre departamenty M. b. z. pr.

(Sprawiedliwoci Robót publicznych, Spraw Wewntrznych, Rol-

nictwa i Dóbr Pastwowych, Wydzia Wyzna religijnych) pozostay
nadal w: Poznaniu: z chwil jednak- przeniesienia ich do Warszawy,
zostan zlikwidowane a agendy ich wcielone w istniejc organiza-

cj kadego z waciwych Ministerstw.

Organizacja Ministerstwa Przemylu i li a n-

dl u (oparta na Roz-p. R. M. 18/3 21 Mon. 74) ulega zmianie o tyle,

e do dotychczasowych 4 departamentów (ogólnego, górniczo-hut-

niczego, przemysowego i handlowego) dodano dwa nowe, a miano-

wicie dep. marynarki handlowej z 2 wydziaami, eglugowym i por-

towym, l dep. do spraw lskich (2).

Województwa. W kwietniu 1922 Sejm wcieli do tery-

torium Rzpltej Ziemi wilesk (obejmujc powiaty: wile-
ski, oszmiaski, wieciaski, trocki, braclawski). przyczajc do

niej równoczenie pod wzgldem administracyjnym, wydzielone

z województwa nowogrodzkiego, powiaty: dzinieski, duniowi-

czowski i wilejski. Tak utworzone terytorium ma stanowi odrb-
na jednostk administracyjn II instancji. Ustawy i rozponzdzenia,

jakie dotychczas (tj. 13/4 22) obowizyway w ziemi wileskiej, po-

zostaw nadal w mocy. Rada /Wnistrów otrzymaa upowanienie do

zniesienia powyszych norm, lub te do wprowadzania w nici;

zmian i do rozcignicia na Ziemi Wilesk mocy prawnej norm
obowizujcych 13/4 w caej Rzptei, lub w poszczególnych jej cz-
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ciach (ustawa konstytucyjna, jak równie ustawy o obywatelstwie

i o Dzienniku Ustaw zostay odrazu wprowadzone przez Sejim) (15).

Na mocy tego upowanienia, Radia Ministrów rozcigna (16)

na Z. W. moc ustawy wojewódzkiej z 2/8 1919 DU 65/395, obowi-
zujcej ju w b. Królestwie i na Ziemiach Wschodnich, przyczem

jednak szef administracji otrzyma! tytu Delegata Rzdu, a nie

wojewody, jakkolwiek ma on te same uprawnienia i stanowisko,

co wojewodowie w wspomnianych tylko co dzielnicach. Organizacja

ta Z. W. ma charakter tymczasowy, ma obowizywa do czasu

wydania i wejcia w ycie Statutu Z. W.
Urzd wojewody w b. d z. pruskiej powsta, jak wia-

domo, z poczenia dawnych pruskich ogólnych wadz administra-

cyjnych II i III stopnia (Naczelny Prezes Prowincji. Prezes- Regencji

i Urzd regencyjny), skombinowanych tylko ze sob i nieznacznie

przeksztaconych. Obecnie unormowano organizacje wewntrzn
tego u rzedli (17).

Wojewoda w innych dzielnicach Polski jest wadz cile
monokratyczn: istniejcy przy nim urzd wojewódzki ma charakter

organu wycznie pomocniczego, pomagajcego wojewodzie w po-

wziciu i wykonywaniu decyzji.

Natomiast wojewoda w b. dzielnicy pruskiej, zgodnie ze swo-
jem pochodzeniem, ma podwójny charakter: 1) z jednej strony jest

wadz monokratyczn i jako taki sprawnie administracje sam, przy
pomocy tylko (jak gdzieindziej w Polsce) „przydzielonych" urz-
dników, zgrupowanych w S wydziaach (prezydialnym, administra-

cyjnym, bezpieczestwa publicznego — ten ostatni w razie tylko po-

trzeby —, samorzdowym, budetowo-gospodarczym, przemysu
i handlu, robót publicznych, pracy i opieki spoecznej); 2) z drugiej

za strony administruje w pewnym zakresie przy kollcgjalnem
wspóudziale waciwego urzdu wojewódzkiego, w cisem tego

sowa znaczeniu, obejmujcego mianowicie: wydzia dóbr pastwo-
wych, 2 wojewódzkie dyrekcje lasów, wydzia zdrowia publiczne-

go (woj. Urzd Zdrowia) i mierniczy.

Pozaiem z urzdem wojewódzkim jest zespolony: 1) wyszy
urzd ubezpiecze i 2) jeden lub dwa urzdy rent wojskowych.

Tak wic, urzdnicy wojewódzcy dziel si na 2 kategorie:

..przydzielonych" do Wojewody i urzdników urzdu wojewódz-
kiego.

Kollegjalne wspódziaanie Urzdu wojewódzkiego z wojewo-
d polega na tein, e pewne sprawy, w rozporzdzeniu organiza-

cyjnem wyszczególnione, winny by zaatwiane na zebraniach juto
plenarnych, juto wydziaowych, reszta za, naleca do kompe-
tencji urzdu wojewódzkiego — w drodze porozumienia naczelnika

wydziau z wojewod.
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Ta zasada kolegialnoci jest bardzo osabiona przez obowizu-
jcy i dzisiaj przepis pruski (o uprawnieniach prezesa regencji), :

:

wojewoda ma prawo zawiesi kad uchwa tak plenarnego, jak

wydziaowego zebrania urzdu wojewódzkiego, o ile si z rii nie

godzi, i w razie niebezpieczestwa zwoki na swoj odpowiedzial-

no to zarzdzi, co uwaa za stosowne. Gdy to niebezpieczestwo

nie grozi, ma si zwróci o rozstrzygnicie do Ministra. Równie
wojewoda jest upowaniony w sprawach nalecych do kompeten-
cji urzdu wojewódzkiego, w miejsce kollegjum na wasn rk. ale

take pod wasn odpowiedzialnoci, wydawa zarzdzenia, o ile

spraw uwaa za piln. Postanowienie tylko co przytoczone sto-

suje si take w tych wypadkach, gdy nie dojdzie do porozumienia

midzy wojewod a naczelnikiem wydziau. Z powyszego wyni-
ka, e i w sprawach, które winny by tutaj traktowane kollegjalnie,

stanowisko wojewody poznaskiego i pomorskiego w praktyce ma-
o si co róni od stanowiska wojewody w innych dzielnicach.

Wydziay skadaj sie Z referatów w iloci, zalenie od po-

trzeby, ustalonej przez wojewod. Pozatem 2 wydziay — admini-

stracyjny i robót publicznych — dziel si na oddziay. I w innycli

wydziaach mog by stworzone oddziay na zarzdzenie Ministra

na wniosek wojewody.
Redukcja urzdów i urzdników. W organizacji

wojewódzkich komisji oszczdnociowych, utwo-
rzonych na podstawie Rozp. R. M. 18/3. 21. (Mon. 66) wprowadzono
t zmian, e zwikszono w nich liczb czonków, powoywanych
z poza urzdników pastwowych. Nadto badaniu tych ko-

misji poddano urzdy podlege ministerstwom: Spraw Wojskowych,
Sprawiedliwoci, Kolei elaznych, Poczt i Telegrafów, które do-

tychczas byy wyczone z pod ich kompetencji. Obecnie wic
z pod ich dziaalnoci s wyjte jedynie urzdy podlege Prokura-

torii Gen. R. P. i N. Izbie kontroli (20). W analogiczny sposób zre-

organizowano te Komisj oszczdnociow przy M.
S karb u, wprowadzajc do niej zrazu 4, potem a 6 czonków, po-

woanych z poza urzdników pastwowych, Obecnie powouje ich

Prezes tej Komisji na wniosek Sejmowej Komisji oszczdnociowej
(18 19). .

II. Samorzd.
\k Królestwo: ('stawa 30/3. 22. I). (J. 28225.

Powysza ustawa postanawia, e wszystkie organy samorzdu
na obszarze b. zaboru rosyjskiego —- a wic Sejmiki i wydziay po-

wiatowe, rady miejskie i magistraty, rady gminne i zarzdy gminne
których okres wyborczy wedug obowizujcych przepisów

ju upyn lub upywa, winny sprawowa swe czynnoci do czasu

objcia urzdowania przez nowe organy, wybrane w ich miejsce na

zasadzie nowych ordynacyj wyborczych, jakie ma dopiero uchwali
Sejm.

*
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III. Urzdnicy.
1* a s t w u w a suba cywilna: i) Ustawa 17/2 22 D. U.

2
1
/ 164 : Wadze i postpowanie dyscyplinarne: 2) Usta-

\va 17/2 22 D. U. 21/165; 3) Ustawa 30/3 22 D. U. 22/181; 4) Rozp. M.
Spr. 26/6 22 D. U. 48/429. Uposaenie: Dodatki za s t u d j a

wysze: 5) Ustawa 10/1 22 D. U. 4/17; 6) Rozp. R. M. 27/2 22 D. U.
22/183; Podzia ze wzgldu na stosunki rodzinne: 7)

I stawa 7/4 22 1). U. 28/227; Djety i koszta podróy: 8) Rozp.
K. M. 10/5 22 D. U. 41/347. Pomoc lekarska: 9) Rozp. Tymcz.
30 1 22 Mon. 69. S d z i o wic: U p o s a eni: 10) Ustawa 7/4 22

D. U. 26/214.

W r. 1919 wydana zostaa ustawa regulujca stosunki "subowe
fuukcjonarjuszów pastwowych podczas penienia suby wojsko-
wej (U. 11/7. 19. D. U. 59/357). W r. 1920 — ustawy o uposaeniu
ich (U. 13/7. 20. D. U. 65/429—436), wielokrotnie póniej uzupe-
niane nowelami i rozporzdzeniami, jak równie ustawa o odpo-
wiedzialnoci ich za przestpstwa z chci zysku. (U. 30/1. 20 DU
I

I

60 zastpiona przez U. 18/3. 21. DU 30/177). W r. 1921 — po-

wszechna ustawa emerytalna pastwowych fuukcjonarjuszów cy-

wilnych (U. 28/7 20 DU 70/466 i Rozp. R. M. 10/11 20 DU 93/686).

W r. 1922 — ustawa o pastwowej subie cywilnej czyli t.

z w. „pragmatyka subowa" wraz z ustaw o wadzach dyscypli-

narnych i postpowaniu dysc.

W ten sposób — o ile chodzi o zasadnicze normy — posia-

damy ju wykoczone jednolite dla caego Pastwa polskie
p r a w o u r z dn i'c z e.

Nowa ]) r a g 111 a t y k a siu b o w a (l) o b o w i uje od
1 kwietnia 1922. (art. 120).

Postanowieniom jej nie podle g a j : sdziowie, prokura-
torzy, aplikanci sdowi; pracownicy pastwowych kolei elaznych,
poczt, telegrafów i telefonów; nauczyciele wszystkich szkó pa-
stwowych. Podlegaj czasowo — póki nie zostanie wydana dla

nich specjalna ustawa subowa — funkcjonariusze policji pastwo-
wej, stray celnej i dozorcy wizienni (art. 118). Ministrowie oraz
konstytucyjnie odpowiedzialni kierownicy innych wadz naczelnych
podlegaj jej, o ile konstytucja i ustawy specjalne nie zawieraj co
do nich przepisów odmiennych (art. 2).

Pastwowi funkcjonariusze cywilni dziel si na dwie ka-

tegorie: 1) urzdników 2) niszych funkcjemarjuszów. (art. 3).

Urzdnicy. 1. Postanowienia ogólne. Stosunek su-
bowy — majcy charakter publiczno-prawny— zawizuje si
przez" mianowanie, a to z chwil dorczenia pisma nominacyjnego
(art. 1, 4).

Mianowanie nastpuje albo na stae (urzdnicy stali), albo

do odwoania (urzdnicy p r o w i z o r y e z n i). Urzdnik bdzie
uwaany, za prowizorycznego wtedy tylko, gdy fakt mianowania

§i
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go do odwoania bdzie wyranie uwidoczniony w pimie noniina-
cyjnem. (art. 5).

Warunki mianowania

:

1) Obywatelstwo polskie (art. 6).

2) Wiek odpowiedni: najmniej 18 lat, nie wicej, ni 40 lat.

Dopuszczalne dyspensy, które daje Minister (art. 8).

3) Nieskazitelno prawna i moralna; i tu dopuszczalne
dyspensy, ale karani za przestpstwo z chci zysku w adnym ra-

zie nie mog by przyjci (art. 6, 8). Opinje o kandydatach na
urzdników wydaj komisje kwalifikacyjne urzdnicze (art. 20).

4) Zdolno do dziaa prawnych.

5) Uzdolnienie fizyczne i umysowe do penienia danej

suby. Ze wzgldu na poziom wyksztacenia urzdnicy dziel si
na wyszych, rednich i niszych (waciwie ustawa na te

trzy kategorje dzieli nie urzdników, ale stanowiska subowe), za-

lenie od tego, czy maj ukoczone studja wysze, rednie ogólno-

ksztacce i zawodowe lub nisze (ukoczenie szkoy powszech-
nej lub niszych klas szkoy redniej). I tu jest dopuszczalna dys-

pensa, któr daje Rada Ministrów na wniosek waciwego Ministra

(art. 6. 11). W cigu za pierwszych piciu lat (do 1/4 1917) wa-
ciwy minister i to, o ile chodzi o wysze stanowiska, za zgod \

Prezesa Ministrów (art. 115).

6) Wadanie biege w mowie i pimie jzykiem polskim
(art. 6). Ten przepis zawiesza si wogóle na lat pi, tj. do 1/4

1927. Po upywie tego terminu, kady urzdnik musi si wykaza
dostateczn znajomoci jzyka polskiego. W wyjtkowych jednak

wypadkach, co do poszczególnych osób, termin moe by jeszcze

przeduony o dalsze 3 lata tj. do 1/4 1930. A wic to jest ostatecz-

ny termin, po którym wszyscy ju funkcjonariusze pastwowi polscy

bez wyjtku winni naleycie wada jzykiem polskim (art. 115).

'7) Ograniczenia ze wzgldu na p e nie istniej. Jedynie co

do kobiet zamnych wadza ma przestrzega zasad ustaw cywil-

nych, (art. 6).

8) W zasadzie mianowanie na urzdnika ma by poprzedzone

sub przygotowawcz (praktyk), która z reguy trwa 1 rok.

Wyjtkowo Minister moe przeduy lub skróci ten okres albo

nawet zupenie zwolni od obowizku praktyki. Praktykant nie

otrzymuje pisma nominacyjnego, lecz „zawiadczenie" o dopuszcze-

niu do praktyki. Praktykanci w zasadzie podlegaj tym samym
przepisom, co urzdnicy, o ile ustawa nie zawiera odrbnych co do

nich postanowie (art. 12.) Praktykanci z wyszem wyksztace-
niem otrzymuj wynagrodzenie wedug uposaenia X. stopnia su-
bowo; ze redniem — wedug Xl. stopnia; z niszem — wedug Xli

stopnia, (art. 40).
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9) Urzdnicy ,
stali' skadaj przysig; prowizoryczni

i praktykanci — przyrzeczenie subowe (art. 15).

Do kadego stanowiska subowego jest przywizany pewien
stopie subowy i tytu urzdowy. Jest 12 stopni subo-
wych (I—XII), od których zaley wysoko pacy. W miar
awansowania przechodzi urzdnik do wyszych stopni, a tem sa-

mem do wyszych stopni pac. Na stanowiska, zaliczone do pierw-

szych czterech stopni (I—IV) mianuje Prezydent Rzptej (na wniosek

Rad,y Ministrów); na stanowiska V i VI stopnia — waciwy Mi-

nister za zgod Prezesa Rady Ministrów; na stanowisko VII stopnia

— waciwy Minister; wreszcie na stanowiska VIII—XII stopnia

albo waciwy Minister, albo kierownicy wadz administracyjnych

II instancji, ci ostatni wtedy jedynie, gdy specjalne przepisy prze-

ka im to prawo mianowania.
Osoby z wyszem wyksztaceniem rozpoczynaj sta sub

od VIII stopnia; z redniem — od X stopnia; wreszcie z niszem —
od XI lub XII stopnia.

Rada Ministrów zalicza stanowiska subowe do poszczegól-

nych stopni i ustala tytuy urzdowe, przyczem te ostatnie winny
moliwie dokadnie okrela waciwe czynnoci sprawowane przez

urzdnika na danem stanowisku (art. 17).

Po otrzymaniu nominacji urzdnik winien si zgosi do
bezporedniego swego przeoonego (wadzy subowej) wskaza-
nego w pimie nominacyjnem, w dniu tame oznaczonym; o ile za
terminu tego nie wyznaczono mu, to w cigu 15 dni od dorczenia
tego pisma. W razie niezgoszenia si w przepisanym terminie,

nastpuje uniewanienie nominacji, o ile urzdnik w cigu nastp-
nych 15 dni nie usprawiedliwi zwoki (art. 13).

Dzie rzeczywistego objcia suby ma by przez przeoo-
nego stwierdzony na pimie nominacyjnem. Od tego dnia liczy si
czas suby urzdnika. Czas spdzony w subie prowizorycz-
nej i na praktyce, o ile bezporednio potem nastpia nominacja do
suby staej, wlicza si do tej ostatniej (art. 13, 14).

Przy awansowaniu urzdników moment starszestwa
subowego ma doniose znaczenie (art. 41.) Z tego powodu
ustawa szczegóowo normuje, w jaki sposób to starszestwo urzd-
ników równego stopnia subowego ma by ustalone (art. 18), i po-

leca ministerstwom i wadzom adm. II instancji prowadzenie osob-

nych list urzdników, zestawionych wedug starszestwa. Listy

te s corocznie na nowo ukadane i dawane urzdnikom do przej-

rzenia w terminach cile oznaczonych i kady przytem urzdnik
ma prawo zaskary do Ministra ustalony co do swojej osoby po-
rzdek starszestwa (termin 15-dniowy) (art. 19).

Dla kadego urzdnika prowadzi wadza subowa wykaz
stanu suby, do którego wpisuje si wszystkie istotne dane

51*
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dotyczce urzdnika oraz przebiegu jego suby. Urzdnik ma
prawo wykaz ten przeglda i odpisywa (art. 16).

Opinje o urzdnikach i o kandydatach na urzdników wydaj
k o m isje kwalifikacyjne ministerialne i przy wadzach II.

inst., uwidoczniajc je w tabelach k w a 1 i f ii k a c y j n y c h.

Skad i kompetencje komisji okrela Rada Ministrów. Tabele s
jawne: urzdnikowi wolno domaga si okazania mu jego wasnej
kwalifikacji (art. 20.)

II. Obowizki. Nie o wszystkich bdziemy tu za ustaw
powtarza. Pominiemy rzeczy jednako przez wszelkie ustawy su-
bowe normowane; wspomnimy jedynie o tych, co do których po-

midzy nimi zachodz nieraz znaczne rónice.

Co do granicy posuszestwa subowego, to stanowi j
oczywicie legalno zlecenia subowego: urzdnik jest obowizany
speni je tylko o tyle, o ile ono wyranie (?) nie sprzeciwia si obo-

wizujcym przepisom ustawowym. Gdy zlecenie wydaje si
urzdnikowi niecelowe, przeciwne dobru publicznemu, zawiera-

jce znamiona pomyki co do faktu lub co do prawa, urzdnik jest

obowizany wyjawi to swoje przekonanie przeoonemu.
Kiedy jednak, mimo takiego ostrzeenia, otrzyma ponownie polece-

nie, ma je wykona, moe jednak domaga si wystawienia go na

pimie. W razie takich wtpliwoci, gdy skomunikowanie si
z przeoonym, wskutek poczonej z tern straty czasu lub z innej

przyczyny, spowodowaoby niewykonalno zlecenia, urzdnik wi-

nien je wykona (oczywicie tylko zlecenie legalne), wyjwszy wy-
padek grocej std niepowetowanej szkody. W tym ostatnim wy-
padku winien na wasn odpowiedzialno wstrzyma wykonanie
zlecenia (art. 22.)

Na zlecenie przeoonego urzdnik jest obowizany czasowo
w razie koniecznej potrzeby zaatwia i takie czynnoci, które nie

nale do jego zwykych obowizków subowych (art. 23).

Obowizek zachowania tajemnicy dotyczy zarówno
tych spraw urzdowych, które przeoony wyranie wskaza urzd-
nikowi, jako poufne, jak i tych, o których sam bez wyranego po-

lecenia powinien rozumie, e rozgaszanie ich moe przynie
szkod interesowi publicznemu. Urzdnikowi nie wolno poza urz-
dem wyraa swego zdania o zaatwianych w urzdzie sprawach in-

teresentów i o prawdopodobnym ich wyniku, (art. 24.)

Bez zezwolenia wadzy subowej nie wolno urzdnikowi wy-
tacza w prasie spraw, zwizanych z jego urzdowaniem, jak

równie dotyczcych jego stosunku subowego (art. 25, 6).

Urzdnikowi nic wolno wchodzi w zwizki lub zmowy, które

mog zakóci naleyty bieg zarzdu pastwowego lub normalnego

toku urzdowania (zakaz strajków art. 25 p. 2).
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Urzdnik winien sprawowa obowizki take poza przepisa-

nymi godzinami urzdowymi, o ile tego wymagaj wane
wzgldy subowe. Bezwzgldnego prawa do o d p o c z y n k u nie-
dzielnego i w wita uroczyste urzdnik niema: „naley mu ten

odpoczynek umoliwi, o ile to da si pogodzi z nieodzownymi wy-
mogami suby" (art. 27).

Minister moe zarzdzi c h w i 1 o w e ograniczenie w y d a -

lenia si urzdnika z sied ib y urzdowej, nawet poza godzi-

nami urzdowymi. W okolicznociach nadzwyczajnych zarzdze-
nie takie moe wyda wadza subowa (art. 32).

W razie przyjcia jakiegokolwiek zajcia ubocznego
wynagradzanego, urzdnik winien o tern donie swej wa-
dzy subowej i zaniecha je, o ile wadza uzna, „e wykonywanie
jego stoi w sprzecznoci z jego obowizkami subowymi, przeszk;;

dza mu w cisem wykonywaniu ezynnnoci urzdowych lub moe
wywoa uzasadnione podejrzenie o stronniczoci lub interesow-

noci". Nie ma zatem obowizku uzyskania wyranego zezwoleniu

,

ale tylko obowizek doniesienia i zaniechania w razie otrzymania
wyranego zakazu. Orzeczenie wadzy jest zaskaralue w toku in-

stancji. Jeeli za chodzi o zajcie uboczne nichoiioro w a n e,

to tu nie istnieje obowizek doniesienia. Ale urzdnikowi nie wolno
przyjmowa i takich zaj, w tych samych, dopiero co wspomnia-
nych wypadkach, gdy bya mowa o zajciach wynagradzanych.
Wykonywania tedy i tych zaie moe wadza zakaza urzdników i

(art. 29).

T r a n z a k c j i g o s p o d a r c z y c h nie wolno zawiera urz-
dnikowi tylko z urzdami tego dziau zarzdu pastwowego, w któ-

rym on suy (podlegych temu ministrowi, któremu i on podlega

art. 29).

Urzdnik od VIII stopnia w gór, wykonujcy wadze admini-

stracyjn lub skarbow (?), nie moe posiada na terenie, podlega-

jcym jego wadzy, przedsibiorstwa rolnego, przemysowego lub

handlowego. Nie odnosi si ten zakaz do urzdników wadz cen-

tralnych (art. 30).

III. Prawa. I tutaj niektóre tylko z nich zaznaczymy.
Wszystkie prawa, zastrzeone w ustawie, przysuguj w peni

urzdnikom staym. W szczególnoci mog by oni wydaleni ze
suby jedynie na mocy prawomocnego orzeczenia komisji dyscypli-

narnej. To postanowienie jest zawieszone na przecig 2 lat tj. 1 kwiet-

nia 1924. W tym okresie urzdnicy od IV do XII stopnia jak rów-
nie nisi funkcjonariusze mog by tedy zwolni nie suby
wedug swobodnego uznania wadzy bez podania powodu.
Dopiero zatem w r. 1924 ogó urzdników polskich otrzyma prawo
nieusuwalnoci, w owem wzgldnem znaczeniu przyjtem dla urzd-
ników administracyjnych, w przeciwstawieniu do nieusuwalnoci
sdziowskiej.
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Ustalenie (stabilizacja) moe nastpi w cigu tych

2 lat jedynie za zgod Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu,
przyczem moe by uzalenione od speniania przez urzdnika pe-

wnych warunków, jako to: odbycie suby próbnej, ukoczenie spe-

cjalnego kursu, poddanie si egzaminowi praktycznemu itp. Urzd-
nicy nie ustaleni w cigu tych 2 lat zostan zwolnieni ze suby, (art.

33, 116).

Po roku przynajmniej suby urzdnik ma prawo do corocznego
u r 1 o p u wypoczynkowego 4, 5, lub 6-tygodniowego>, zalenie od
iloci lat suby (ponad 10, 10—20, ponad 20). Urlop ten z wanych
powodów subowych moe by odmówiony, odwoany lub skró-

cony, ale ten uszczerbek winien by wynagrodzony w miar mo-
noci przy wymiarze urlopu w roku nastpnym, (art. 36—37). Po-
zatem urzdnik moe otrzyma urlop w celu zaatwienia spraw oso-

bistych, rodzinnych i majtkowych, oraz dla poratowania zdrowia.

Gdy urlop z powodu choroby trwa nieprzerwanie duej ni V* roku

a urlop z innych powodów duej ni 2 miesice, to na czas dalszego

trwania urlopu wstrzymuje si uposaenie subowe i czasu tego nie

liczy si do czasu suby czynnej. Czas trwania takiego urlopu

bez uposaenia nie moe przenosi 2 lat. Gdy urlop z powodu cho-

roby trwa duej, ni 1 rok, urzdnik moe by jednostronnem zarz-
dzeniem wadzy przeniesiony na emerytur. Powysze terminy

mog by jednak przeduone i urzdnik moe otrzyma dusze
patne urlopy, gdy to wadza uwaa za podane z wanych wzgl-
dów publicznych (art. 38 i 28).

Urzdnicy awansuj wedug swobodnego uznania wadzy
(t. z w. automatycznego awansu nie ma) (art. 40).

Przyobiecana jest urzdnikom opieka lekarska i rodki lecz-

nicze w zakresie, który ma by dopiero oznaczony przez osobn
ustaw (art. 44).

Do czasu ustawowego uregulowania tej sprawy obowizuj
w tym wzgldzie tymczasowe przepisy wydane przez Rad Mini-

strów (9). Podug nich pomoc lekarska na koszt Skarbu Pastwa
(wydatki poczone z tern s pokrywane z budetu M. Zdrowia)

ju teraz przysuguje czynnym funkcjonariuszom pastwowym, po-

woanym do suby przez nominacj (a wic staym i prowizorycz-

nym) i tym czonkom ich rodzin, którzy s uwzgldniani przy obli-

czaniu uposaenia funkcjonariusza. Tym ostatnim jednak tylko

w razie choroby trwajcej nie duej ni 3 miesice, i tylko, o ile

nie maj skdind zapewnionej pomocy lekarskiej np. z kas cho-

rych. Pomoc lekarska obejmuje porad lekarsk, dostarczenie

niezbdnych lekarstw i rodków opatrunkowych, bezpatne leczenie

szpitafach wedug najniszej taryfy w razie przymusowego umiesz-

czenia. Pomocy lekarskiej udzielaj lekarze bd urzdowi, bd
te umówieni w tym celu przez M. Zdrowia. Porady s udzielane
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w miejscu wyznaczonem przez lekarza w godzinach z góry ozna-

czonych; jedynie chorych obonie odwiedza lekarz w ich mieszka-

niu. Gdy wezwanie okae si nieuzasadnione, funkcjonariusz obo-

wizany jest zapaci lekarzowi zwyke honorarjum. Pomoc winna
by udzielon w dniu wezwania, a w wypadkach cikich — bez-

zwocznie. Lekarza prywatnego mona wezwa tylko w wypad-
kach nagych, gdy przybycie lekarza umówionego jest niemoliwe.
Wtedy rachunek musi potwierdzi lekarz urzdowy. Do lekarza

specjalisty moe skierowa lekarz umówiony tylko w razie koniecz-

nej potrzeby. Pomocy lekarskiej udziela si na podstawie „karty

porady" wystawionej przez bezporedni wadz przeoon fun-

kcjonariusza. Lekarz winien zapisywa lekarstwa na podstawie
farmakopei ekonomicznej. Zapisywanie lekarstw kosztownych jest

dopuszczalne tylko „w wypadkach wyjtkowych, o ile chodzi o ra-

towanie zagroonego ycia" (?!). Lekarstwa otrzymuje si w apte-

kach umówionych na podstawie recepty, za kadym razem oddziel-

nie wydanej. Przymusowe umieszczenie w szpitalu nastpuje: w ra-

zie choroby zakanej, w razie potrzeby zabiegu lekarskiego, któ-

rego wykonanie w domu chorego powoduje wysze koszta, anieli

w szpitalu; wreszcie w okresie porodu.

W wypadkach zasugujcych na uwzgldnienie, moe by przy-
znana urzdnikowi staemu bezprocentowa zaliczka w wyso-
koci 3-miesicznego penego uposaenia* zwrotna najdalej w ?A

ratach miesicznych. Wysz zaliczk moe udzieli tylko waciwy
Minister (art. 46).

Uposaenie urzdnika ulega zajciu najwyej do wysokoci
; o ile za chodzi o alimenty, — najwyej do wysokoci */« (art.

47. 48).

Wyczone zupenie z pod zajcia s: djety, koszta podróy
i przesiedlenia, jak równie wsparcia i zapomogi -(art. 49).

Ustpowanie prawa pobierania uposaenia jest wzbronione pod
rygorem niewanoci umowy (art. 50).

IV. Zmiany w stosunku subowym i jego r o z-

w i z a n i e.

Urzdnik moe by przeniesiony do innej m i e j s c o-

w oci wedug swobodnego uznania wadzy, ale tylko na stano-

wisko nie niszego stopnia subowego, w tej samej kategorji urzd-
ników i w tym samym dziale zarzdu pastwowego. Przy przenie-

sieniu z urzdu lub w drodze konkursu winny mu by zwrócone
koszta przeniesienia. Natomiast mog mu one by przy-

znane, gdy przeniesienie nastpio na prob urzdnika (art. 52).

Przejcie na wasn prob do innego dziau zarzdu pa-
stwowego (do urzdu podlegajcego innemu Ministrowi) jest do-

puszczalne tylko za zezwoleniem dotychczasowej wadzy przeo-
onej (art. 53).



788 III. Przegld prawodawstwa

Przeniesienie w stan nieczynny (w stan rozpo-
rzdzalnoci — co do urzdników suby zewntrznej Min. Spr. Za-
granicznych) nastpuje w 2-ch wypadkach:

1) Gdy wskutek zmiany organizacji wadz niema chwilowo"
dla staego urzdnika odpowiedniego stanowiska tego samego stop-

nia w zarzdzie tego samego ministerstwa;

2) gdy zajd okolicznoci, nie pozwalajce ze wzgldu na dobro-

suby na dalsze piastowanie przez urzdnika staego stanowiska
tego samego stopnia w zarzdzie tego samego ministerstwa.

W tym drugim wypadku przeniesienie zarzdza Rada Mini-

strów na wniosek waciwego Ministra (art. 54). Urzdnik w stanie

nieczynnym pobiera pene nalene mu uposaenie, a czas, spdzony
w tym stanie, zalicza mu si tylko do wymiaru emerytury (art. 54).

Moe on by w kadej chwili powoany z powrotem do suby czyn-
nej; o ile takie powoanie nie nastpi w cigu Vi roku, winien by
przeniesiony na emerytur (art. 56).

Wystpienie dobrowolne ze suby ma by zgo-
szone na pimie do wadzy subowej. Zgoszenie wymaga przyj-
cia przez t wadz, która urzdnika mianowaa: Przyjcie to moe
by uzalenione od naleytego oddania urzdowania, za odroczone
tylko wtedy, gdy urzdnik pozostaje w ledztwie karnem lub dys-

cyplinarnem, lub te zalega z zobowizaniami pieninymi, wyni-
kymi ze stosunku subowego. O ile urzdnik nie otrzyma! w ci-
gu 4 tygodni odpowiedzi na swoje zgoszenie, uwaa si ono za przy-

jte. Przeciwko warunkowemu przyjciu lub jego odraczaniu do-

puszczalne zaalenie (15 dni) do Ministra, który najdalej do 1 mie-

sica ma wyda ostateczn decyzj (art. 58—61). Przez dobrowolne
wystpienie urzdnik i jego rodzina trac wszelkie prawa wynika-
jce ze stosunku subowego. W razie powrotu póniejszego do
suby, mog mu by przywrócone prawa, nabyte poprzedni suba,
za zgod Ministra (art. 64).

Rozwizanie stosunku subowego urzdnika prowizo-
rycznego moe nastpi kadej chwili z tern jedynie, e winien

on otrzyma wynagrodzenie do terminu w pimie nominacy.ineni

oznaczonego (art. 62 i 5).

Równie i stosunek subowy praktykanta moe by roz-

wizany, gdy wadza przeoona uzna go za niezdatnego do spra-

wowania urzdu. O ile zachowanie si jego byo w czasie praktyki

bez zarzutu, naley mu si przy odejciu zasiek w wysokoci 1

lub 2-miesicznego wynagrodzenia (art. 62).

Urzdnik, wybrany do Sejmu lub Senatu, zostaje auto-

matycznie zwolniony z urzdu na czas trwania mandatu z równo-
czesnem wstrzymaniem na cay ten czas uposaenia subo-
wego. Nie dotyczy to Ministrów i Podsekretarzy Stanu.

Po wyganiciu mandatu urzdnik powraca do tego samego lub rów-
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nego stopniem urzdu w tym samym dziale zarzdu pastwowego.
Czas piastowania mandatu zalicza si do czasu suby (art. 57).

V. Odpowiedzialno subowa urzdników —
niezalenie od ich sdowej odpowiedzialnoci karnej lub cywilnej —
jest dwojaka: dyscyplinarna i porzdkowa.

Odpowiedzialno dyscyplinarn ponosi urzdnik za wy-
stpki subowe; odpowiedzialno porzdkow — za wykro-
czenia subowe (art. 67—68).

Wystpkiem subowym jest takie naruszenie obowizków
subowych, które powoduje obraz interesu publicznego, lub na-

raa dobro publiczne na szkod. Wykroczeniem subowem jest

naruszenie obowizku subowego, nie posiadajce tylko co poda-
nych znamion wystpku (?) (art. 69).

Za wykroczenia subowe nakada si nastpujce k a r y p o-

rzdkowe: 1) upomnienie; 2) skrócenie lub odmowa urlopu wy-
poczynkowego (art. 73).

Niema wogóle charakteru kary w y t k n i c i e 1 u b z g a n i e-

n i e niewaciwoci w urzdowaniu lub zachowania si oraz niedbal-

stwa w subie, które przeoeni maj prawo zawsze udzieli urzd-
nikowi (art. 66).

Kary porzdkowe nakada albo komisja dyscyplinarna, albo

wadza przeoona, ale ta ostatnia tylko wtedy, gdy sprawa ni.

staa oddana komisji dyscyplinarnej. Przed jej naoeniem naley
da urzdnikowi mono usprawiedliwienia si a o jej naoeniu
zawiadomi go na pimie z podaniem motywów. Odwoanie (ter-

min 8-dniowy) — dopuszczalne tylko do jednej instancji. Od orze-

cze komisji dyscyplinarnych i Ministra, nakadajcych kary porzd-
kowe, odwoanie nie suy (art. 74—76).

Kary dyscyplinarne: 1) nagana, 2) odliczenie lat suby
od 1—3 lat, 3) obnienie stopnia subowego od 1—2 z zawiesze-
niem monoci awransu na 1—3 lat, 4) przeniesienie w stay stan spo-

czynku z emerytur zmniejszon najwyej do 50%, 5) wydalenie.

Moe je nakada jedynie waciwa komisja dyscyplinarna po
przeprowadzeniu ustaw przepisanego postpowania dyscyplinar-

nego.

Wydalenie ze suby pociga za sob utrat wszystkich
praw, z piastowaniem urzdu zwizanych, take prawa do emery-
tury. Czonkom rodziny wydalonego mona jednak w razie okoli-

cznoci, zasugujcych na szczególne uwzgldnienie, przyzna
w orzeczeniu odpowiedni stay zasiek na utrzymanie w wysokoci
conajwyej normalnego zaopatrzenia wdowiego lub sierocego i to

albo od chwili wstrzymania wydalonemu uposaenia, albo od chwili

jego mierci (art. 82, 83).

Organizacj wadz dyscyplinarnych i postpo-
wanie dyscyplinarne normuje osobna ustawa, która we-
sza w ycie w tym samym terminie, co ustawa o subie cywilnej.
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Komisje dyscyplinarne s nastpujce

:

I instancji: 1) komisje przy wadzach admini-
stracyjnych II i n s t a n c j i dla urzdników od XII do XII stop-

nia wcznie i niszych funkcjonarjuszów penicych sub przy

tych wanie (np. przy województwie) i podlegych im wadzach
(np. starostwie); 2) Komisje ministerialne („przy wadzach
naczelnych",) dla wszystkich innych urzdników wszystkich stopni

i niszych funkcjonarjuszów sucych w Ministerstwie i dla wy-
szych urzdników (od VI stopnia) penicych sub przy wadzach
I i II instancji.

II instancji: 3) Wysza komisja dyscyplinarna
przy Prezydencie Ministrów dla wszystkich urzdników i funkcjo-

narjuszów niszych (art. 1, 3 ust. dysc)
Kada komisja skada si z przewodniczcego, jego zastpców

i potrzebnej iloci czonków, mianowanych na 3 lata. Mianuje ich

waciwy Minister z poród urzdników tej wadzy, przy której

ustanowiono komisje; a czonków wyszej komisji — Prezydent

Ministrów na wniosek Ministrów z poród wszystkich podlegych
im urzdników, (art. 2 ust. dysc).

Komisje dysc. orzekaj w kompletach z 5 czonków.
Przewodniczcy i przynajmniej 1 czonek powinien nalee do tej

samej kategorji urzdników i rodzaju suby, do której naley obwi-

niony. Podzia komisji na stae komplety dokonuje si przez ogólne

zebranie czonków przed kocem kadego roku na rok nastpny
(art. 7 ust. dysc.).,

Uchway zapadaj bezwzgldn wikszoci gosów. Jedynie,

gdy chodzi o wydalenie, uchwaa musi zapa wikszoci V, gosów
(art. 8 ust. dysc).

W celu strzeenia dobra suby, naruszonego przez uchybie-

nie obowizkom subowym, wadza, przy której istnieje komisja,

wyznacza z grona podlegych sobie urzdników, rzecznika dy-
scyplinarnego. Komisji dysc nie wolno powzi adnej uch-

way inaczej jak po wysuchaniu zdania rzecznika (art. 10 ust. dysc).

Obwinionemu wolno przybra sobie obroc z poród fun-

kcjonarjuszów pastwowych, penicych sub na obszarze, na

który rozciga si zakres dziaania komisji (nie adwokata). Na
prob obwinionego wyznacza mu szef wadzy, przy której ist-

nieje komisja, obroc z urzdu. Urzdnik moe odmówi przy-

jcia obrony, wyjwszy wypadek, gdy zosta ustanowiony obroc
z urzdu. Wynagrodzenia nie otrzymuje, a tylko zwrot ze Skarbu

Pastwa kosztów rzeczywicie poniesionych (art. 12 ust. dysc).

Najwaniejsze postanowienia, dotyczce postpowania
dyscyplinarnego, s nastpujce. Wogóle w postpowaniu
dysc maj by stosowane analogicznie przepisy ustawy o post-

niu kaniem, o ile ustawa z 17 2 22 nie stanowi inaczej.
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Postpowanie dysc. winno by „otoczone jak najcilejsz t a-

•nnic ". Uchway i orzeczenia wolno ogasza jedynie za ze-

zwoleniem waciwego Ministra wydanem na podstawie uchway
komisji (art. 16 ust. dysc).

Otrzymawszy wiadomo o naruszeniu obowizków przez fun-

kcjonariusza, wadza przeprowadza wstpne dochodzenie
celem wyjanienia sprawy, poczem, po ewent. przesuchaniu obwi-
nionego (nie jest to konieczne), przesya doniesienie dyscyplinarne

komisji dysc. (art. 17, ust dysc). Komisja, po ewentualnem uzupe-
nieniu dochodze wstpnych przez wadz przeoon obwinionego.
bez udziau stron orzeka, czy najey wdroy ledztwo dysc, przy-

czepi odrazu moe_ naoy kar porzdkow (art. 18 ust. dysc).

Moe te odrazu przekaza spraw do rozprawy dysc. (art. 19 ust.

dysc). Uchwa o wdroeniu ledztwa dorcza si obwinionemu,
ale nie moe on jej zaskary. Tylko rzecznik moe wnie zaa-
lenie przeciw uchwale odrzucajcej wdroenie ledztwa (art. 20 ust.

dysc).

Jeeli naruszenie ma cechy czynu, zagroonego powszechn
ustaw karn, komisja dysc. czyni doniesienie karne (art. 2 ust.

dysc). Wówczas postpowanie dysc. albo toczy si równoczenie
z postpowaniem karno-sdowem, albo zostaje zawieszone a do za-

koczenia tego. O ile wyrok sdu karnego pociga utrat zdol-

noci do piastowania urzdów publicznych, skazany zostaje wyda-
lony bez postpowania dysc (art. 70—71 ust. o\ su. cyw.).

ledztwo przeprowadza przy wspódziaaniu wadz ad-

ministracyjnych i policyjnych jeden lub wicej urzdników, wyzna-
czonych do tego na danie komisji dysc. przez wadz przy której

ona jest czynna. Obwinionemu ma by dana sposobno wypowie-
dzenia si co do wszystkich punktów obwinienia i co do wyniku ledz-
twa; przegldanie akt ledczych nie koniecznie jednak ma by mu
zezwolone (art. 24, 27, 28 ust. dysc). Akta ledztwa przesya pro-

wadzcy po jego ukoczeniu rzecznikowi, który kieruje je ze swoimi
wnioskami do komisji dysc. Ta bez udziau stron uchwala albo

przekazanie sprawy do rozprawy dysc. — ta uchwaa nie podlega
zaskareniu — albo umorzenie sprawy — przeciw tej uchwale moe
rzecznik wnie zaalenie. Teraz dopiero obwiniony ma prawo
przeglda akta i stawia do komisji dysc. w cigu 8 dni dalsze

wnioski (art. 30—32 ust. dysc).
Po przeprowadzeniu rozprawy niejawnej (art. 35 ust. dysc.)

komisja wydaje orzeczenie, którego odpis ma by wygotowany
w cigu dni 8 od ogoszenia sentencji (art. 42 ust. dysc).

Przeciw orzeczeniu komisji dysc I instancji tak obwiniony,
jak rzecznik moe wnie w cigu 15 dni odwoanie do wyszej
komisji dysc, co odracza wykonanie orzeczenia (art. 44, 45 ust.

dysc).
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Przeoony bezporedni lub poredni — równie urzdnik prze-

prowadzajcy inspekcj urzdu — ma prawo tymczasowo z a-

w i e s i w subie funkcjonariusza, który „jawnie odmówi posu-
szestwa wród szczególnie wanych okolicznoci, albo, gdy dalsze

jego pozostawanie na subie naraaoby powag urzdu lub grozio
dobru suby". O tern zawieszeniu naley w cigu 15 dni zawiado-

mi waciw komisj dysc, która najdalej w cigu dalszych 15 dni

ma powzi uchwa zatwierdzajc lub uchylajc zawieszenie

(art. 56, 57 ust. dysc). Tymczasowe zawieszenie nie podlega zaskar-

eniu (art. 60 ust. dysc).

Pozatem, gdy przeciw funkcjonariuszowi wdroono postpo-
wanie karno-sdowe lub dyscyplinarne, komisja dys. moe kadej
chwili zarzdzi zawieszenie go w subie, o ile uwaa to za

wskazane, a winna tymczasowo go zawiesi, gdy wzgldem fun-

kcjonariusza zarzdzono prewencyjny areszt sdowo-ledczy (art.

55, 56 ust. dysc). Zawieszenie moe by uchylone przed kocem
postpowania dysc. O naoeniu, zatwierdzeniu lub uchyleniu za-

wieszenia komisja rozstrzyga bez udziau stron. Przeciw uchwale
komisji wnie mona zaalenie w cigu 15 dni. Na czas trwania

zawieszenia uposaenie funkcjonariusza moe (nie musi) by zre-

dukowane do poowy. Gdy zosta on dyscyplinarnie ukarany, czas

zawieszenia nie zalicza mu si do czasu suby. Gdy natomiast

zosta on uwolniony, albo postpowanie dysc. umorzono, albo wresz-

cie skazano go tylko na kar porzdkow, czas zawieszenia zostaje

mu zaliczony, a wstrzymana cz uposaenia ma by mu wypa-
cona (art. 59—61 ust. dysc).

ciganie wykrocze i wystpków subowych nie podlega

przedawnieniu (art. 87).

VI. Funkcjonariusze nisi. Postanowienia ustawy
oi urzdnikach stosuj si naogó analogicznie do funkcjonariuszy

niszych, z pewnymi zmianami, z których waniejsze lub charakte-

rystyczniejsze niej podamy.

Co do uzdolnienia, to prócz umiejtnoci czytania i pisa-

nia po polsku (co do tego takie same dyspensy, jak dla urzdników),
mog by jeszcze kandydatom stawiane specjalne wymagania, za-

lenie od posady, o któr si ubiegaj. Wymagania te ustala kady
minister dla swojego resortu (art. 90).

Funkcjonariusze nisi nie dziel si na stopnie subowe, ale

na kategorie. Zaliczenia ich do poszczególnych kategorii, jak usta-

lenia ich tytuów dokonuje w zasadzie Rada Ministrów; waciwy
za Minister tylko wtedy, gdy chodzi o funkcjonarjuszów o specjal-

nych kwalifikacjach, jemu podlegych (art. 92).

Postanowienia o komisjach kwalifikacyjnych nie dotycz funk.

niszych.
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Obowizki ich okrela regulamin lub instrukcja wydana
przez wadz przeoona; a do wydania za jego — wskazówki
wydane na pimie przez przeoonego urzdu. Kady funkc. niszy
winien obsugiwa urzd przy którym peni sub, chyba e za-

kres jego czynnoci zosta wyranie ograniczony do pewnych cile
oznaczonych wiadcze (art. 96).

Winien jest zachowa najcilejsz t a j e m n i c co do wszyst-
kich spraw subowych, bez wzgldu na to, w jaki sposób si o nich

dowiedzia, wobec kadego, komu nie jest obowizany donosi o nich

subowo. Nie wolno mu przytem wywiadywa si o nich potajem-
nie, ani umoliwia to osobom trzecim (art. 99).

Charakterystyczna jest rónica, w traktowaniu przez ustaw
urzdników a funkcjonarjuszów niszych w sprawie odpoczynku
niedzielnego. Jak wyej byo zaznaczone, urzdnik niema do niego

bezwzgldnego prawa. I niszy funkcjonariusz moe by w razie

koniecznoci zobowizany do penienia suby przez czas przepi-

sany normalnie w dniu powszednim, ale w takim razie naley go
w tygodniu nastpujcym zwolni na jeden dzie od suby lub

przyzna mu stosowne wynagrodzenie. Czas suby normalnej nie

1)0 wini en w zasadzie przenosi 8 godzin dziennie (art. 101).

Przepisy, ograniczajce urzdników w prawie dokonywania
tranzakeji gospodarczych i posiadania przedsibiorstw, nie dotycz
niszych funkcjonarjuszów.

Funkcjonariusz niszy nie moe pozostawa duej w subie
prowizorycznej, ni 2 lata (art. 104).

Ma prawo do urlopu wypoczynkowego do 2 tygodni, 3-ch

i 4-ch, zalenie od iloci lat suby (do 10, 10—20, ponad 20) (art.

105).

Uposaenie. W ubiegiem póroczu wobec dalszego sta-

ego wzrostu droyzny, podnoszono w dalszym cigu pace urzd-
nicze, jednak nie przez zwikszanie mnonika dodatku droynia-
nego, ale przez podwyszanie poborów o pewien procent. Jest rze-

cz bardzo wtpliwa, czy stosowanie tej metody regulowania pac
jest zgodne z obowizujcymi ustawami o uposaeniu funkcjonarju-

szów pastwowych.
Jak pierwej co do dodatku funkcyjnego za kierownictwo, tak

obecnie co do dodatku za s t u d j a wysze postanowiono, e
i do niego ma by doliczany dodatek droyniany (od 1/1 1922).

Ten dodatek za studja zmienia si bdzie w stosunku, w jakim po-

zostaje kadorazowy mnonik dodatku droynianego dla miejsco-

woci klasy 1-ej do mnonika 150. (5).

Ogoszono nowy wykaz szkó wyszych polskich i zagranicz-

nych, których ukoczenie daje prawo do pobierania tego dodatku

(6). Dotychczas przy obliczaniu dodatku droynianego, uwzgld-
niano dzieci urzdnika, o ile one uczszczaj do s z k ó
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p u b 1 i c z n y c h, a do ukoczenia przez nie 24 lat. Obecnie „wa-
dza centralna moe w drodze wyjtku, w porozumieniu z Ministrem
Skarbu, uwzgldnia dzieci w wieku ponad 24 lat w tych wypad-
kach, gdy studja ich przewleky si ponad ten wiek z powodu suby
wojskowej odbytej na skutek mobilizacji lub ochotniczej. Przedu-
enie to wynosi jednak moe najwyej 4 lata" (7).

Przepisy o djetach i kasztach podróy z 5/8 1920

DU 74/507 zostay zmienione (8) i normy ich podwyszono.

IV. Policja Pastwowa.
Urzdy ledcze: i) Rozp. M. S. W. 4/1 22 D. U. 7/54 l

saenie — djety i koszta podróy funkcjonarjuszów PP.; 2) Rozp.
R. M. 23/3 22 D. U. 30/241.

U-rzdy ledcze. W miejsce dotychczasowych przepi-

sów o organizacji Urzdów policyjno-ledczych z 23/10 1919 Mon.
235, weszy z dniem 1/2 22 nowe (1), nie rónice si zreszt zasad-

niczo od poprzednich. Przy kadej komendzie okrgowej P.P. ma
by urzd ledczy, powoany do zapobiegania przestpstwom i ich

ujawniania. W tych swoich waciwych czynnociach pozo-

staj w bezporedniej zalenoci od urzdów wymiaru sprawiedli-

woci. Funkcjonariusze policji ledczej stanowi cz policji.

pastwowej, i podlegaj wszystkim postanowieniom ustawy o P. P.

W miastach tworz si ekspozytury okr. urzdów ledczych, wcho-
dzce w skad policji miasta i podporzdkowane subowo miejsco-

wym komendom policji (obowizkowo — w miastach stanowicych
samodzieln jednostk administracyjn i w miastach, gdzie maj sie-

dzib sdy okrgowe; w miar potrzeby — w innych miastach).

Zakres dziaainia ich rozciga isi w miar monoci na cae terytor-

ium sdu okrgowego.

V. Porzdek i bezpieczestwo.
Paszporty zagraniczne na wielokrotne przejazdy: 1

1

Rozp. M. S. W. 2/s 22 Mon. 108. Rachuba czasu: 2) Ustawa 1/5 22

D. U. 36/307. Budynki: wysoko ich w b. dzielnicy •

3) Rozp. M. Rp. 3/3 22 D. U. 17/141.

S d y d o r a n e w b. dz. ros.: 4) Rozp. R. M. 10/1 22 D. U. 6/39

Z dniem 1 czerwca 1922 na caym obszarze Pastwa obowi-
zuje legalna rachuba czasu, wedle której „doba zaczyna si
w momencie doowania soca redniego w poudniku 15° na wschód
od Greenwich". Rachuba ta obowizuje wszystkie wadze i urzdy
pastwowe i samorzdowe. Pozatem stosowa si do niej winny

zegary, znajdujce si w miejscach publicznych (1)

Dziaalno sd ó w d o r a n y c h, niezbdnych do walki

Z bandytyzmem, przeduono na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej na

dalsze pó roku tj. do koca lipca 1922. Obecnie jedinak 32 powiaty
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tj. zgór-Ys b. Królestwa uznano ju za wolne od tej plagi, gdy wy-
jto je z pod dziaania sdów doranych. (3).

VI. Szkolnictwo.

Wadze szkolne Ziemia wileska: i) Uozp. R . M
13/422 D. U. 27/222; Ziemie wschodnie: 2) Rozp. R. M. 13

D. U. 34/279. Okrgi szkolne: 3) Rozp. M. O. 3/5 22 1). 1

'

34/282; 4) Rozp. M. O. 3/4 22 D. U. 34/283: 5) Rozp. M. O. 3/5 22 D.
U. 3-1/284; 6) Rozp. M. O. 3/5 D. U. 34/285; 7) Rozp. M. O. 3/5 22 D.
U. 34/286; 8) Rozp. M. O. 5/5 22 D. U. 35/303; Szkoy akademie -

kie: uposaenie profesorów: 9) Ustawa 3/3 22 D. U. 28/226. Pastw o-
wy Instytut dentystyczny (Statut). 10) Rozp. M. O. 7/1 22
Mon. 25. Szkoa 'Sztuk Piknych w Warszawie, u) U. 23/3

22 D. U. 24/ 197. Szkoy powszechne — zakadanie 1 ut r*z-y -

manie: 12) Ustawa 172 22 D. U. 18,143; budowa: 13) Ustawa 17/2
22 D. U. 18/144; 14) Rozp. M. O. 5/4 22 D. U. 45/383.

Wadze szkolne. W minionym póroczu zostaa doko-
nana ostateczna unifikacja Pastwa (bez lska) pod wzgldem
szkolnor-admniistracyjnym, a to przez rozcignicie mocy obowizu-
jcej ustawy 4/620 DU. 50/304 na Ziemi Wilesk (1) i na 3 woje-
wództwa wschodnie: nowogródzkie, poleskie i woyskie, oraz na

powiaty biaowieski, grodzieski i wokowyski woj. biaostockiego
(2). Tern samem stracio moc obowizujce tam dotychczas Rozp. R.

M. 8/2 21 DU. 15/51'.

W dalszym cigu utworzono (z dn. 16'5 22) nastpujce okr-
gi szkolne: 1) warszawski, obejmujcy m. Warszaw,
wojew. warszawskie, kieleckie i lubelskie (3). 2) biaostocki,
obejmujce woj. biaostockie, nowogródzkie bez pow. niewieskie-

go, baranowickiego i stopeckiego (6); 3) wileski na' obsza-

rze ziemi wileskiej (4); 4) poleski w granicach woj. poleskiego

i 3 powiatów" wymienionych z woj. nowogródzkiego (7); 5) wo-
yski w granicach wojew. woyskiego (5). Tak wic z poprze-

dnio utworzonymi 5 okrgami: ódzkim, poznaskim, pomorskim,
Iwowsikim i krakowskim jest ju obecnie 10 okrgów szkolnych.

Dotychczas istniaa w jednym tylko — ódzkim — okrgu
Rada Szkolna Okrgowa, (na podstawie Rozp. M. O. 13/12

1921 DU 108/789). Obecnie utworzono drug pomorsk (8). Ró-
nice w ustroju s nieznaczne: zamiast delegatów rad szkolnych

powiatowych i rady miejskiej (ódzkiej) tu wchodzi 7 delegatów
sejmiku wojewódzkiego. Tu zasiada po 1 przedstawicielu wyzna-
nia rzymsko-katolickiego i ewangielickiego, gdy w R. S. O. ódzkiej

jest reprezentowane kade wyznanie, liczce w okrgu ponad 5 prc.

ludnoci (po 1 przedstawicielu take). Przedstawicieli wyzna do

R. S. O. ódzkiej wyznaczaj samodzielnie waciwe wadze wy-
znaniowe: kurja biskupia, konsystorz, wreszcie gmina ydowska.
Natomiast tyche przedstawicieli do R. S. O. pomorskiej powouje:
Minister W. R. i O. P. na wniosek Kuratora uczyniony w porou

-

5. ..
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mieniu z biskupem lub z konsystorzem. Co do zakresu dziaania po-
midzy tymi dwoma R. S. O. niema rónicy.

Szkoy akademickie. Uposaenie profesorów tych

szkól zostao podwyszone przez przyznanie im osobnego do-
d a t k u m a u k o w e go (9) który oblicza si w sposób okrelony
dla dodatków droynianych, z ta rónica, e mnona jest o poow
nisza. Pomocniczym siom tnaukowym w tych szkoach Minister

WR i Op moe przyznawa osobisty.dodatek naukowy w wysokoci
50 proc. dodatku droynianego, przysugujcego danej osobie.

Przytem jednak liczba asystentów, pobierajcych ten dodatek, nie

moe przekracza 10 proc. ogólnej liczby asystentów wszystkich

wyszych zakadów naukowych. Rada Ministrów moe zrówna
pobory pastwowych instytutów naukowych z poborami analo-

gicznych pracowników szkó akademickich, a poszczególne posta-

nowienia ustawy stosowa do pracowników pastwowych szkó
o charakterze wicej, mi rednim, które nie s jednak zaliczone do

szkó akademickich. Wybitnym specjalistom, powoanym na pod-

stawie umowy do podjcia czynnoci profesorskich moe Minister

WR. i Op. w porozumieniu z Min. Skarbu przyzna wynagrodzenie
wysze od ustawowego.

Od 1/1 1922 Pastwowy Instytut denty-
styczny przeszed pod zarzd Ministra WR. i OP. Jest orga-

nizacj przejciow: z czasem ma by przyczany do Uniwersytetu

warszawskiego, jako- oddzia wydziau lekarskiego. (10).

Szkoy p o w s z e o h n.d Wydano dwie ustawy, normuj-
ce zakadanie i utrzymywanie (11) i budow (12) publicznych szkó
powszechnych. Weszy w ycie 22 marca 1922. Pastwo ma by
pokryte sieci takich szkó. W tein sposób uoon, aby wszystkie

dzieci w wieku szkolnym mogy w nich korzysta z nauki, jak

równie, aby te szkoy byy moliwie najwyszego stopnia orga-

nizacyjnego, tj. aby miay jaknajwiksz ilo klas. Sie szkolna

skada si z obwodów szkolnych, zoonych znowu z jed-

nej lub wicej gmin. Obwodów ma by utworzonych tyle, l) aby

droga dziecka z domu do szkoy nie przekraczaa 3 kim. i 2) aby
ilo dzieci w wieku szkolnym w obwodzie wynosia conajmniej 40,

a najwyej 650 dzieci. Minister WR. i OP. moe jednak zaoy
albo pozostawi szko i tam, gdzie mienia 40 dzieci. He szkoa
ma mie klas, tzn. jaki ma by jej stopie organizacyjny, to zaley

od liczby zamieszkaych w obwodzie dzieci w przecigu trzech na-

stpnych po sobie lat. A wic, jeeli liczba ta nie przekracza 60,

szkoa ma by 1-klasowa (o 1 nauczycielu), przy liczbie 61 do 100

2-kjasowa; potem przybywa jedna klasa dalsza (jeden (nauczy-

ciel) dla kadej dalszej pidziesitki dzieci, tak, e tam, gdzie jest

ponad 300 dzieci, ma by zorganizowana szkoa najwyszego stop-

nia, tj. 7-klasowa. Przy wikszej Tczbie dzieci tworz si przy ta-
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kiej szkole oddziay równolege, tern samem wic ma ona wiksz
liczb si nauczycielskich. Szkoa 7-klasowa ma oprócz nauczyciela

osobnego kierownika. Minister WR. i OP. ma prawo podnie sto-

pie organizacyjny danej szkoy, mimo niewystarczajcej do tego

liczby dzieci.

Plany sieci szkolnych zatwierdza a o kolejnoci i czasie za-

kadania szkó rozstrzyga Kurator okrgu szkolnego na podstawie

wniosków czy opinji niszych wadz szkolnych. Wykonanie za
prawomocnego orzeczenia o zaoeniu i utrzymaniu szkoy jest

obowizkiem Rady szkolnej miejscowej.

Koszta zakadania i utrzymywania szkó s pokrywane przez
Skarb Pastwa i przez gminy, nadto z dobrowolnych wiadcze
wyszych zwizków komunalnych, z fundacji, zapisów i darowizn;
(dochody jednak z tych róde s czem wyjtkowem).

Skarb Pastwa ponosi wydatki na pomoce naukowe, mater-

iay do nauki, biblioteki, druki szkolne. Gminy — na wszelkie inne

potrzeby rzeczowe, a wic w szczególnoci na budow ew. wynaj-
cie i konserwacje budynków szkolnych i mieszkalnych dla nauczy-
cieli, na wewntrzne urzdzenie szkó1

, ubezpieczenie, na owietle-
nie i opa, na materiay pimienne, utrzymanie suby, porzdku
i czystoci; nadto gminy maj dostarczy potrzebne grunta pod za-

budowania, na boiska i ogrody szkolne (ew. i dla (nauczyciela pod

upraw).
Mogoby si tedy zdawa na pierwszy rzut oka, e ciar za-

kadania i utrzymywania szkó powszechnych spoczywa przede-

wszystkiem i gównie na gminie. Tak jednak nie jest. Na budow
bowiem lub przebudowe szkó i domów mieszkalnych dla nauczy-
cieli Skarb Pastwa ma udziela gminom zasiki (niezwrotine) w wy-
sokoci 50% kosztów budowy; na pokrycie za pozostaych ko-

sztów — moe ponadto jeszcze przyzna gminom dugoterminowe
poyczki. Ten przepis obarcza niezmiernie Skarb PastwaL Jeli
si ponadto zway, e z tego Skarbu s pokrywane prawie wy-
cznie pace nauczycielstwa, to okae si, e brzemi utrzymywa-
nia szkó powszechnych spoczywa gównie na barkach Pastwa,
a nie gmin. Jakim warunkom odpowiada winny grunty i budynki
szkolne, mieszkania dla nauczycieli i urzdzenia wewntrzne szkoy,
to okrela Minister WR. i OP. Wykonujc to uprawnienie, wyda
on rozporzdzenie normujce wymiary i liczb pomieszcze w szko-

ach i domach mieszkalnych nauczycieli (13).

Kurator okrgu szkolnego zatwierdza plany i kosztorysy ka-
dej budowy szkolnej; ostatecznie rozstrzyga o tern, w jakiej kolei

maj by budowane poszczególne szkoy i czy istniejce budynki s3

przydatne dla celów szkolnych, (rozstrzyga odwoania od orze-

cze w tych sprawach Rad Szkolnych Powiatowych); udziela

wspomnianych zasików i poyczek ma budowy w ramach istniej-
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eego budetu. Stawia te wnioski o wywaszczenie gruntów na
cele szkolne.

Rady Szkolne Powiatowe okrelaj normy wedug któ-

rych gminy maj zaopatrywa szkoy w opa, owietlenie i ma-
teriay pimienne^ jak równie zapewni im usug i czysto. One
równie ustalaj preliminarze budetowe szkolne. W razie gdyby
gmina nie uchwalia w waciwym czasie tego budetu, albo wpro-
wadzia do niego szkodliwe zmiany, albo te n*e dostarczya na
czas funduszów, nalenych od niej w granicach zatwierdzonego
budetu — wadza nadzorcza nad gmin wstawia do jej budetu
kwoty z zatwierdzonego preliminarza szkolnego jafcotcte ciga
z gminy zalegajc naleno (na razie pokrywa si te zalegoci
ze Skarbu Pastwa!) Rady Szkolne Powiatowe decyduj te w dro-

dze odwoania od orzecze Rad miejscowych co do przeznaczenia

gruntów szkolnych, znajdujcych si ara terenie gminy.

Jeeli okrg szkolny obejmuje wicej, ni jedn gmin, to

udzia w wydatkach ustalaj ope w drodze porozumienia1

. O ileby

do niego nie mogo doj — rozstrzygaj wadze polityczne w toku

instancji.

Zakadanie i utrzymywanie szkó dla mniejszoci narodowych
i wyznaniowych bdzie unormowane osobn ustaw.

VII. Wyznania.
Cerkiew Prawosawna: i) Rozp. M. W R. i OP. 3°

Mon. 38. —' Koció ewahgielickoaugsb. w Królestwie Pol-

skiem: 2) Ustawa 27/4 22 D. U. 32/257.

Minister WR. i OP. imieniem i z upowanienia Rzdu wyda
zgodnie z art. 115 Konstytucji tymczasowe przepisy normujce, a
do czasu wydania w tej materii ustawy sejmowej, „stosunek Rz-
du (? Pastwa) do kocioa prawosawnego w Polsce."

Reprezentacj prawna tego kocioa jest Sobór, zoony ze

wszystkich przez Rzd uznanych biskupów diecezjalnych pod prze-

wodnictwem Egzarchy, „posiadajcego jurysdykcj Metropolity'".

Dla prawomocnoci uchwa Soboru wystarcza zgoda Egzarchy oraz

2 biskupów diecezjalnych.

Obecnie istniej w obrbie Rzeczypospolitej A diecezje: War-
szawsko-chemska z siedzib biskupa w Warszawie; woyska
(Krzemieniec); grodzieska (Grodno); pisko-nowogródzka (Nowo-
gródek). Nowe diecezje (jak i stanowiska biskupa wikarjusza) mog
powstawa na podstawie uchway Soboru za zezwoleniem Rzdu.
Zmiany terytorialne djecezji i parafii jak równie siedziba biskupów
nie mog by dokonywane bez zezwolenia Ministra WR. i OP.

Egzarcha moe mianowa, przenosi i usuwa wszystkich bi-

skupów Rzptj na zasadzie postanowienia Soboru po „uprzedniem

uzgodnieniu" z Rzdem.
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Czonków prawosawnych konsystorzy duchownych przedsta-

wiaj biskupi diecezjalni za porednictwem Egzarchy Ministrowi

WR. i OP. do zatwierdzenia.

Mianowanie duchowiestwa parafialnego odbywa sic w na-

stpujcy sposób: Najpóniej w cigu 1 miesica od dnia opró-
nienia parafji biskup winien wskaza waciwemu wojewodzie
kandydata na staego zarzdc paraiji z podaniem szczegóów co

do jego osoby. Jeeli wojewodja w cigu 2 miesicy od zawiado-
mienia nie podniesie zarzutów. t!o moe nastpi instytuowanie

duchownego. Od zarzutów wojewody suy odwoanie w cigu 20
dni! do Ministra WR. i OP., który decyduje ostatecznie. W razie

oprónienia parafji biskup moe delegowa do niej tymczasowego
administratora, który winien! najdalej do 10 dni zgosi si do wa-
ciwego starosty, celem przedstawienia mu swej delegacji i oso-

bistych swych dowodów. W razie przeniesienia lub usunicia za-

rzdcy parafji, biskup winieni uwiadomi tylko o tern starost. Na
danie Ministra WR. i OP. biskup obowizany jest usun du-

chownego, który utraci obywatelstwo, albo bdzie uznamy win-

nym zbrodni lub czynów karygodnych, pochodzcych z chci zy-

sku i uwaczajcych moralnoci albo te okae si szkodliwym dla

Pastwa.
Wszyscy kandydaci na stanowiska duchowne winni posia-

da obywatelstwo polskie i by nieskazitelnego zachowania si pod
wzgldem narodowym i politycznym. Warunkiem objcia stanowi-

ska jest zoenie przysigi na wierno Pastwu.
Kandydaci do stanu duchownego odbywaj studia teologiczne

jedynie w seminariach duchownych uznanych przez Rzd. Dopóki

nie zostam one ostatecznie zorganizowane, mog otrzymywa
stanowiska pasterskie po zoeniu egzaminów przed komisj, wy-
znaczon przez waciwego biskupa w obecnoci delegata Min.

WR. i OP. Do seminarium mona by przyjtym tylko na podsta-

wie wiadectwa ukoczenia przynajmniej 4 klas szkoy ogólno-

ksztaccej, lub zoenia egzaminu wstpnego w obecnoci dele-

gata wadzy szkolnej. Program nauk w semi/narjach zatwierdza

Minister WR. i OP. Jzyk polski jest w nich obowizkowy. Pro-

fesorów wyznacza Sobór, a zatwierdza Minister. Dopóki nie po-

wstanie dostateczny zastp duchownych, wyksztaconych w semi-

nariach na terenie pastwa, mog otrzymywa stanowiska duchowni,

którzy ukoczyli studja teologiczne zagranic, jednake ze zgod
..waciwych wadz pastwowych". Sobór za zgod Rzdu moe
utworzy wyszy prawosawny zakad teologiczny, którego sta-

tut zatwierdza Minister. On te zatwierdza rektora i profesorów,

którzy musz posiada stopie maukowy doktora lub magistra.

Za uprzedniem zawiadomieniem starosty wzgl. wojewody
mog si odbywa zjazdy dekanacie i diecezjalne. Sobory Gene-

52*
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ralne, z-oome z kJeru i wieckich, zwouje Egzarcha za zgod
Ministra.

Duchowiestwo otrzymuje uposaenie ze Skarbu Pa-
stwa' Sprawa ta ma by unormowana w dnodze ustawodawczej.

Jakie witynie otrzyma duchowiestwo prawosawne w Pol-

sce wraz z znajdujcymi si. przy nich budynkami i gruntami', to

ma by uregulowane take w drodze ustawodawczej.
Minister WR. i OP. ustali w porozumieniu z Soborem bisku-

pów warunki istnienia klasztorów prawosawnych.
Mog by zakadane bractwa cerkiewne na podstawie statutu

aiormainegGi, który bdzie opracowany przez Sobór biskupów, a za-

twierdzony przez Ministra.

Biskupi diecezjalni w stosunku dp wadz pastwowych i sa-

morzdowych posugiwa si winni wycznie jzykiem polskim,

jako urzdowym. Proboszcze parafialni maj prowadzi akty stanu

cywilnego w jzyku polskim, równolegle jednak z tekstem urzdo-
wym polskim mog by wpisywane akta w jzyku uywanym przez

parafjan. Rozprawy publiczne w sprawach maeskich, prowa-
dzonych w konsystorzach, odbywa si winny na danie jednej

strony w jzyku polskim. Dowody urzdowe maj by wydawane
przez konsystorze w jzyku polskim.

W myl ustawy Sejmowej, zmieniajcej ustaw dla Ko-
cioa Ewang.-Augsb. w Król. Pols.k. 30/2 1849 (Dz. Pr.

tom 42 str. 1129 §§ 152—162) w lipcu 1922 ma by wybrany Synod
konstytucyjny tego Kocioa, którego zadaniem jest nadanie mu no-

wego „Statutu organizacyjnego", oraz wypracowanie i zaprojek-

towanie sposobów uzgodnienia obowizujcego ustawodawstwa
i pooenia prawnego Kocioa z art. 115 Konstytucji Rzpltej. Usta-

wa okrela skad Synodu i sposób jego wyboru.

VIII. Zdrowie publiczne.

Organizacja: Kompetencja Ministra Zdrowia p.: i) Rozp. I\i.

S. W. (M. Sk. i M. Z. 26/9 21 D. U. u/97 ex T022; Wykonywanie prak-

tyki lekarskiej (nostryfikacja zagranicznych dyplomów lekarskich): 2)

Rozp. M. O. (M. Z.) 14/4 22 1). U. 30/251; Izby lekarskie: 3) Rozp. M.
Z. 15/3 22 D. U. 41/353; Felczerzy; 4) Ustawa 1/7 21 D. U. 64/306; 5)

Rozp. M. Z. 20/3 22 ]). U. 29/233; Pastwowy Instytut farmaceutyczny.
(Statut; ; 6) Rozp. R. M. 13/4 22 Mon. 101. Pastwowy zakad badania
surowic (statut); 7) Rozp. R. M. 1/12 21 Mon. 1 ex 1922. Rada i Komisje
do spraw kolonij letnich: 8) Rozp. M. Z. (M. O. i M. P.) 22/2 22 Mon. 74.

Z w a 1 c z a n i c c h o r ó b z a k a m y c h : Komitet zwalczania
grulicy przy M. Zdrowia: 9) Rozp. R. M. 5/1 22 Mon. 14; Przymusowe
szczepienie ospy (Rozp. wyk. do Ust. 19/7 10 1). 63/372); 10) Rozp.
M. Z. 15/3 22 D. U. 32/261 Wcieklizna: 11) Rozp. M. Z. (M. R. i M. S.

W.) 30/1 22 D. U. 10/79 (obow. w 1). zab. ros. i austr. Wowocigi i kama 11

zacja (korzystanie; 12) Rozp. N. N. K. t/l 22 1). U. 9/63 (w b. zab. ros.

- Przepisy sanitarne dla hoteli i pensjonatów (w 1). zab. ros. i austr.);

13) Rozp. M. Z. (M. S. W.) 23 1 22 I). {'. 10/78. Przepisy sanitarne dla
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fryzjerów i golar (w b. zab. ro«. i austr.): 14) Rozp. M. Z. (M. S. W.)
6/3 22 Dziennik Ustaw 40/337.

Uzdrowiska: 15) Ustawa 23/3 Dziennik Ustaw 31/254-

Zwalczanie alkoholizmu 16) Ustawa 27/1 22 1). U. I2/"I04

(ntwela do U. 23/4 20 D. U. 37210); 17) Rozp. M. Z. (M. S. W. i M.
Sk.) 10/4 22 D. U. 35/299 (tekst ustawy w nowem brzmieniu.)

Uprawnienia administracyjno - wykonawcze b. Sejmu Galicyj-

skiego i uprawnienia b. Wydziau Krajowego gal. w zakresie szpi-
talnictwa i kosztów leczenia ubogich chorych na ob-
szarze Galicji (Ustawy Krajowe gal. 28/7 1897 DUK. N. 47 i 6/1

1875 D. U. K. N. 7) przeszy z dniem 23 2 22 na Ministra Zdrowia
publicznego. (-1).

Na podstawie ustawy o Izbach Lekarskich z 22. 12.

1921 DU. 105/763 M. Zdrowia utworzy tymczasowo 7 Izb lekar-

skich: 1) ml Warszawy; 2) warszawsko-biaostock 3) ódzk; 4)

krakowsk (woj. krakowskie i kieleckie; 5) poznasko-pomorska

;

6) lwowsk (woj. lwowskie, tarnopolskie i stanisawowskie) 7) lu-

belsk (woj. lubelskie, woyskie, poleskie). Przydzielenie woj. no-

wogródzkiego do jedne.i z Izb lekarskich nastpi póniej (3).

Instytucja felczerów zostaa skazana ma zganiecie. (4).

Tylko ci obywatele polscy maj prawo wykonywania fekzerstwa

i noszenia tytuu felczera, którzy nabyli to prawo przed ogosze-
niem ustawy felczenskiej tj. przed 287 1921 na podstawie uprzednio

obowizujcych przepisów a obecnie zostan wcignici do reje-

stru felczerów, prowadzonego Dr zez wadze administracyjne I. in-

stancji i otrzymaj odpowiednie zawiadczenie. Wykonywanie fel-

czerstwa jest przytem dopuszczalne wycznie na obszarze b
1

. za-

boru rosyjskiego (Królestwa i Ziem Wschodnich). Ustawa i rozpo-

rzdzenie szczegóowo' okrelaj uprawnienia felczerów.

Celem skoordynowania prac Rzdu, organów samorzdowych
i spoeczestwa, majcych na celu zapewnienie modziey k o 1 o-

11 j i letnich i pókolonji utworzono (8); 1) przy M. Zdrowia Ra-
d tymczasow; 2) a przy wojewodach, wojewódzkie komisje do
spraw kolotnij letnich. Kada z. nich skada sie z 7 czonków, repre-

zentujcych wszystkie wymienione trzy czynniki, wspódziaajce
na tern polu.

Utworzony przy M. Zdrowia publ. pod jego przewodinóctwem

Polski Komitet zwalczania grulicy jest organem
doradczym i opiniodawczym, z prawem inicjatywy, powoanym do

zespolenia dziaalnoci instytucji, zwalczajcych grulic. (9).

Za uzdrowiska uwaa si: 1) zdrojowiska; 2) stacje kli-

matyczne, 3) kpieliska morskie. Uzdrowisku moe Rada Ministrów

na wniosek M. Zdrowia nada charakter uytecznoci publiczmej,

jeeli ono posiada dostatecznie obfite zdroije o waciwociach
leczniczych, dajce si zabezpieczy i zuytfkowa lub te wyjt-
kowe warunki klimatyczne wzgl. kpielowe i jeeli posiada nieod-



#02 Ul- Przegld prawodawstwa

zowne warunki sanitarne i konieczne urzdzenia zdrowotne i lecz-

nicze (woda do picia, kanalizacja, urzdzenia izolacyjne i desyn-

fekcyjne).

Uzdrowiska pastwowe, a nadto Zakopane i zakady zdro-

jowe w Inowrocawiu otrzymuj charakter uytecznoci pu-

blicznej z dniem wejcia w ycie ustawy o uzdrowiskach (30/4 22).

Pierwszy spis uzdrowisk posiadajcych ten charakter bdzie ogo-
szony najdalej w cigu roku od powyszego terminu, przyezem tym

z nich, 'które jeszcze w peni mfie czyni zado wymaganiom pod

wzgldem zdrowotnym. Minister: Zdrowia moe wyznaczy ter-

miny prekluzyjne dla wprowadzania koniecznych urzdze a to

pod groz odebrania im tego charakteru. Odebranie w zasadzie

nastpuje w ten sam sposób, co nadanie, tj. w drodze uchway
Rady Ministrów. Ta ostatnia moe jednak w samem nadaniu upo-

wani M. Zdrowia do ew. jego cofnicia.

Uzdrowiska, uznane za posiadajce charakter uytecznoci
publ., korzystaj ze specjalnej opieki ze strony Pastwa i maj pra-

wo dio pomocy ze Skarbu Pastwa na wprowadzenie urzdze
zdrowotnych. T pomoc finansow okrela w kadym poszczegól-

nym wypadku M. Zdrowia w porozumieniu z M. Skarbu i Mini-

strem robót publicznych.

Uzdrowisko, majce charakter uytecznoci publicznej, winno

mie wasny statut wydany przez Mi Zdrowia w porozumieniu

z zainteresowanymi Ministrami i plan zabudowania (regulacyjny).

Statut oznaczy: a) granice uzdrowiska, moliwie pokrywajce
si z granicami gminy wizgi, gromady (ew. moe by utworzony od-

dzielny zwizek komunalny); b) granice okrgów ochronnych: sani-

tarnego, wzgl. i górniczego; c) organizacj komisji uzdrowiskowej.

Okrg ochrony isanitarnej obejmuje: sam obszar uzdrowiska'.

dalej ssiednie tereny, objte pianiem regulacyjnym i rozbudowy,

wreszcie tereny, ,na których znajduj si zdroje. W obrbie tego

okrgu nie wolno prowadzi adnych- robót, które mog wywrze
szkodliwy wpyw na sanitarne warunki uzdrowiska (wznoszenie bu-

dowli, otwieranie przedsibiorstw, kopanie studni, doów, wyrby-
wanie lasów etc.) Dla zdrojowiska ma by utworzony okrg ochro-

ny górniczej róde mineralnych celem zabezpieczenia ich przed

wszelkimi ujemnymi wpywami, jakieby na nic wywrze mogy
roboty ziemne. Ustawa przepisuje postpowanie, którego naley
przestrzega przy ustanawianiu tych okrgów.

Organem zarzdzajcym sprawami uzdrowiska na obszarze

okrgu ochroiry sanitarnej jest komisja uzdrowiskowa (zdrojowa,

kpielowa, klimatyczna). Skad jej okrela statut!. W kadym razie

uczestnicz w niej z gosem stanowczym: waciciel, reprezentanci

samorzdu gminnego, lekarzy, delegaci wacicieli willi i towa-

rzystw. Nadto z gosem doradczym ewent: przedstawiciel staro-

stwa, lekarz powiatowy, rzdowa sia techniczna, rzeczo/.iia\
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Poza kompetencj waciwa, przez ustaw cile okrelona,
komisja moe mie sobie powierzony zakres dziaania w zastp-
stwie organów administracji gminnej lub pastwowej. W kadym
razie naley do niej sprawowanie policji zdrowia i budowlainej.

W gminach miejskich i stanowicych uzdrowiska morskie wyko-
nywanie zada komisji uzdrowiskowej moe by poruczone wa-
ciwym organom gminnym, które je speniaj za porednictwem
specjalnego Wydziau. Komisja uzdrowiskowa wybiera ze swego
grona Wydzia Wykonawczy zoony z 4 czonków. Z gosem do-

radczym moe w nim nadto uczestniczy przedstawiciel starostwa
i miejscowy lekarz. Przy wykonywaniu swych czynnoci wydzia
ma prawo korzystainia z pomocy organów administracyjnych pa-
stwowych i komunalnych.

Przeciwko zarzdzeniom komisji uzdrowiskowej suy zaa-
lenie do województwa, a w ostatniej instancji do M.'. Zdrowia;
w uzdrowiskach pastwowych — wprost do M. Zdrowia. Komisje,

która nie spenia naleycie swych zada lub przekracza zakres

swego zadainiaf, M. Zdrowia moe rozwiza, zarzdzajc ustano-

wienie nowej najdalej w cigu 6 m. Na ten czas mianuje komisarza
rzdowego, któremu przysuguj uprawnienia wydziau wyko-
nawczego.

W uzdrowisku tworzy sie fundusz kuracyjny, skadajcy si
/. taks kuracyjnych, z opat od przedsibiorstw, od widowisk, od

wacicieli willi, za uywanie urzdze, z grzywiep, z zasików ze

Skarbu Pastwa etc.

Waciciel uzdrowiska, który niewaciwie czy niedbale go-

spodaruje uzdrowiskiem, moe by wywaszczony z niego na
rzecz Skarbu Pastwa po bezskutecznym upywie termipu. (3—5
lat) wyznaczonego mu celem usunicia braków.

Minister Zdrowia zarzdza uzdrowiskami pastwowymi i wy-
konuje nadzór mad innymi uzdrowiskami, ten ostatni przy pomocy
Pastwowej Rady do Spraw Uzdrowisk.

Nowela tegoroczna do ustawy antialkoh o licznej
wprowadza nastpujce uzupenienia i zmiainy:

Ustawa ustanawia, e liczba miejsc detalicznej sprzeday
i wyszynku napojów alkoholowych ma by ograiniiczona stosownie

•do liczby mieszkaców (1 miejsce na 2.500 mieszk.) Wedug noweli

pod ten przepis nie podpadaj gminy wiejskie i miejskie, stowarzy-
szenia spoeczne i gospodarcze, które uzyskay przed l/l 1921

uprawnienia gospodnio-szynkarskio. o ile cznie wykonuj prze-

mys restauracyjny i to albo w zarzdzie wasir.ym, albo przez -

dzierawców — inwalidów wojennych lub te przez dzierawczy-
nie — wdowy po polegych, a zyski z tego przemysu przekazuj
na cele publiczjie. Redukcja i likwidacja zredufcowainych miejsc

sprzeday musi by ukoczona do koca 1922. Za koncesje cofnite
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wskutek redukcji Pastwo nie paci adnego odszkodowania. Hur-
towna sprzeda napojów alkoholowych stanowi przemys koncesjo-

nowainy.

Istniejce ju ograniczenia sprzeday nowela zaostrza o tyle^

e bezwzgldnie zakazuje sprzeda lub podawanie napojów, za-

ir ierajc ijeh jakiekolwiek iloci alkoholu (a nie tylko zawieraj-
cych wicej, ni 2.5 proc), osobom nieletnim do skoczonego 21

roku (dotychczas — 18), dalei ucziniom szkól niszych i rednich

bez wzgldu na wiek, innym za konsumentom na kredyt pod za-

staw jakichkolwiek przedmiotów lub za wykonan prac.
Wytpienie publicznego pijastwa ma ma celu nastpujcy

przepis noweli: Kto w stanie nietrzewoci, wywoanej naduyciem
napojów alkoholowych, zachowaniem swojem daje powód do pu-

blicznego zgorszenia, a take, kto w takim stanie nietrzewoci
znajduje si w miejscu publicznem,, bez wzgldu na swoje zachowa-

nie si, podlega karze w myl ustawy. Takiej samej karze podlega

ten, kto drugiego do takiego stanu doprowadzi. Prócz tego odpo-

wiada on solidarnie razem z nietrzewym za wszelkie szkody

i straty wyrzdzone inmym przez osob, któr do stanu nietrze-

woci doprowadzi lub do niego si przyczyni. Odpowiedzialno
szynkarzy zostaa pozatem zaostrzona jeszcze przez przepis no-

weli, e 2-krotne przekroczenie ustawy powoduje, niezalenie od

kar, utrat koncesji.

Wreszcie nowela normuje spraw przedawnienia: nastpuje
ono po upywie 5 lat od dnia popenienia przekroczenia ustawy.

W b. dzielnicy pruskiej o wymiarze kar decyduj wycznie
sdy. P r o f . D r. Kas z n i c a (Pozna).

IX. Odbudowa kraju.

Rejestracja mienia, wywiezionego do Rosji lub Ukra-
iny. Przeduenie terminu rejestracji i) Rozp. Pr. ('.. U. L. ii/I

Mt>n. 20., 2) Rozp. Pr. G. U. L. 30/3 Mon. 83.

3) Przekazanie ustalenia i oszacowania strat wo-
jennych w miejscowociach, gdzie komisje szacunkowe nie byy
utworzone lub zostay zamknite przed ukoczeniem rejestracji

Komisjom Szacunkowym Gównym U. 4/4 D. U. 27/219.

4) Pastwowy Bank Odbudowy. U. 23/3 DU. 27/217.

Ustawa z dn. 18. VII. 1919. o pomocy pastwowej na odbu-

dow gospodarstw, zniszczonych skutkiem wojny, zapowiedziaa
utworzenie specjalnego Zakadu Kredytowego dla wydawania po-

yczek na odbudow. T zapowied urzeczywistnia ust. o Pa-
stwowym Banku Odbudowy.4

) Bank ów przej ma ak-

tywa i pasywa dawniejszego Galicyjskiego Wojennego Zakadu
Kredytowego we Lwowie, przemianowanego nastpnie na Zakad
Kredytowy dla Odbudowy. Bank ma by udotowany do wysokoci
6 miliardów mk. przez wstawianie do budetu pastwowego ozna-
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czonych kwot w 1. 1922—1926. Z reguy ma sta si .icdyn insty-

tucj, udzielajc pomocy kredytowej na odbudow. Kredyty mog
otrzyma rolnicy, kupcy, przemysowcy i rzemielnicy na urucho-
mienie warsztatów pracy, waciciele domów, instytucje samorz-
dowe, spoeczne i parafje na odbudow kocioów, szkó i budynków
uytecznoci publicznej, osoby wolnych zawodów na nabycie urz-
dzenia zawodowego i osoby poszkodowane na nabycie mebli,

sprztów domowych i odziey; równie mog by wydawane po-

yczki zbiorowe jednostkom samorzdowym i zwizkom poszko-

dowanych. W zasadzie okrelenie wysokoci poyczek zaley od
opinji komisyj zapomogowych i szacunkowych (ustanowionych

przez ust. z dn. 10/V. i 18/VII. 1919 r.); Bank ma prawo wedug
swego uznania udzielania poyczek przedewszystkiem osobom
zasugujcym lub potrzebujcym pomocy i prawo kontroli nad uy-
ciem kredytów. Ustawa Banku oznacza sposoby zabezpieczenia

poyczki przez hipotek, zastaw ruchomoci, papierów wartocio-

wych, polis asekuracyjnych i porczenia i daje w tym celu Bankowi
specjalne uprawnienia; wyjtkowo poyczka moe by udzielona

i bez zabezpieczenia. Ustawa przepisuje terminy rozpoczcia

i ukoczenia spat, rozpoczcia oprocentowania, wysoko procen-

tów dla poszczególnych rodzajów poyczek. Dokumenty korzy-

stajcych z kredytu zwolnione s od opat stemplowych. Bank
prócz redyskonta weksli duników i korzystania z kredytu w ra-

chunku biecym innych instytucyj finansowych, moe dla uzy-

skania funduszu obrotowego przyjmowa wkadki oszczdnoci
i wydawa listy zastawne. Jeeli Minister Skarbu nie przeduy
czasokresu, Bank udziela bdzie móg poyczek tylko przez pi
lat, poczem winien ograniczy si do likwidacji swej normalnej

dziaalnoci. Nadzór naczelny nad B. Odbudowy sprawuje M. Sk.

Rada Nadzorcza skada si z 14 czonków i 4 zastpców (4 czon-

ków mianowanych przez innych Ministrów. 8 czonków i 4 zastp-

ców, mianowanych przez M. Sk.). Czonków Dyrekcji mianuje

M. Sk.

X. Reforma rolna.

Urzdy Ziemskie i) Rozp. R. M. 16/3 DU. 24/201. 2) Rozp. R. M.

16/3 DU. 33/267. 3) Rozp. R. M. 20/3 DU. 41 345- 4- Rozp. Pr. G.

U. Z. w sprawie djet i kosztów podróy czonków komisyj, bieg-

ych i rzeczoznawców, powoanych przez urzdy ziemskie pizy
przeprowadzeniu prac regulacyjnych i parcelacyjnych 16/12 ex 192

1

Mon. 21.

Osadnictwo wojskowe.* Pomoc rokia 5) Rozp. M. R., M. W.
i Pr. G. U. Z. 12/3 DU. 23/196 6) Rozp. M. R. i Pr. G. U. Z.

12/3 DU. 22/192 7) Rozp. P. G. U. Z. 21/1 M. 77 w sprawie udzielenia

wyjtkowych zezwole na zastpienie osadnika wojskowego w pro-
wadzeniu gospodarstwa przez penomocnika lub dzierawce;.

Pomoc rolna dla gospodarstw nowopow s.,t a y c h w wy-
niku wykonania reformy rolnej. 8) Rozp. M. R. 37/4 DU. 33/276.
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Parcelacja na Ziemiach W schodnie h 9) Rozp. Pr. G. U.

Z. 14/11 ex 1920 DU. 1/3.

Serwituty Zmiana ustawy 10) U. 7/4 DU. 30/239. 11) Sprostowanie

DJJ. 35/304. 12) Ziemie Wschodnie U. 10/I DU. 10/65.

D z i e r a w y maorolne na Z i e m i a c h W schodnie 11.

Przeduenie terminu wysiedlenia (do 1. XL 1922) 13) Rozp. R. M.
23/2 DU. i-' 109.

Ordynacje w b. dzielnicy pruskiej. 14) Rozp. wykonawcze do usta-

wy o dobrach rodzinnych 31/1 DU. 14/129.

W 1 o c i r e n t o w e 15) U. 14/2 DU. i2'ios.

Likwidacja praw b. rosyjskiego Banku S z 1 a c h e c-

kiegu i Wociaskiego. Rozp. R. M. 261 DU. 1071

(przekazanie P. Bankowi Rolnemu).

W swoim czasie utworzono w wielkiej iloci powiatowe
i okrgowe urzdy ziemskie. Cz ich ulega obecnie

skasowaniu. Istnieje dno przystosowania liczby okrgowych
urzdów ziemskich do liczby województw. Tak Rozp. R. M.

3

)

znosi o. u. z. w Kaliszu, omy i Piotrkowie i wcza odnone po-

wiaty do waciwoci terytorialnej ssiednich urzdów. W b.

dzielnicy pruskiej ju Rozp. R. M. z d. 20. XII. 1920, znoszc Urzd
Osadniczy w Poznaniu, postanowio utworzenie dwróch okrgo-
wych urzdów ziemskich, jednego w Poznaniu na okrg wojewódz-
twa Poznaskiego, drugi w Toruniu na okrg Województwa Po-

morskiego. Nowe rozporzdzenie
2

) inaczej rozgranicza okrg dzia-

alnoci tych urzdów^, gdy ustanawia siedzib pomorskiego okr.

u. z. w Bydgoszczy i wcza do, prócz woj. Pomorskiego, po-

wiaty Bydgoski i Wyrzyski z woj. Poznaskiego. Do czasu wszak-
e uruchomienia o. u. z. w Bydgoszczy i nadal jego czynnoci spe-
nia o. u. z. w Poznaniu. Na Ziemiach Wschodnich dziaay dawniej

(Rozp. R. M. 23/3. 1921.) delegatury okrgowe i komisarjaty po-

wiatowe ziemskie. Rozp. R. M.
s

) utworzyo trzy ok. u. z.: woyski,
poleski i nowogródzki; liczb i siedzib powiatowych u. z. ma ozna-

czy Pr. O. U. Z.

W dziedzinie osadnictwa wojskowego wyszo nowe
rozp. M. R., M. W. i Pr. G. U. Z.") w sprawie pomocy rolnej. Po-
moc ta, udzielona na zagospodarowanie bd w naturze bd w go-

tówce, moe by otrzymywana jedynie ze specjalnego ustaw wy-
znaczonego funduszu dwnmiljardoiwego. Kredyt, w wysokoci za-

lenej od obszaru nadanej ziemi, ma form poyczki oprocentowa-
nej, spacainej w piciu ratach rocznych po upywie dwóch lat.

Przyznaj kredyty istniejce powiatowe komitety pomocy rolnej

w skadzie powikszonym o przedstawiciela osadników wojsko-

wych, mianowanego przez..Pow. Komitet Nadawczy i o przedsta-

wiciela M. Spraw Wojskowych. Repartycja rodków pomocy, za-

kup ich i kontrola nad udzielaniem pomocy naley do wojewody;
czynnoci wykonawcze i kontrola nad zuytkowaniem pomocy
przez osadników — do starosty. Zgodnie z ustaw o Banku Roi-
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nym przekazano mu administrowanie powyszym funduszem dwóch
miljardów ).

W .zakresie parcelacji p r y w a t n e j wydane zostay
przepisy dla Ziem Wschodnich, analogiczne do obowizujcych norm
prawnych na innych ziemiach polskich"). Waciciele majtków
przed rozpoczciem wszelkich czynnoci parcelacyjnych winni uzy-

ska na nie zezwolenie O. U. Z
!

. (Zezwolenie nie moe by wydane,

jeeli wpyn do pow. Komitetu Nadawczego wniosek o prze-

jcie majtku na wasno pastwa). Plan parcelacyjny winien by
zatwierdzony przez O. U. Z. Tworzone gospodarstwa rolne nie mo-

g przekracza 45 ha przestrzeni. Suba dworska i drobni dzier-

awcy maj prawo otrzyma na warunkach ulgowych parcele nie

niniejsze ni 4 ha. Grunty lene o tyle tylko mog by przeznaczo-

ne na parcelacje, o ile udzieli zezwolenia komisja ochrony lasów.

a zarzd lasów pastwowych uzna je za nicnadajce si do gospo-

darki pastwowej. -Projekt parcelacyjny ma zabezpieczy odpo-

wiedni przestrze ziemi na uregulowanie serwitutów (pastwisko-

wych w lasach, na polach i kach dworskach', wzajemnych pastwi-

skowych). Nabywcy ziemi musz mie zawiadczenie Pow. K. Z. na

prawo nabycia; bezrolni mog nabywa najwyej 15 ha., mao-
rolni — 23 ha., samodzielni gospodarze 45 ha. Instytucje spoeczne
upowanione d)o parcelacji przez G. U. Z., wykonywuj swe czyn-

noci na podstawie rozporzdze, obowizujcych w innych dzielni-

cach.

Ustawa o likwidacji serwitutów w Kongresówce z dii. 7. 5.

1920. jak sic okazao, miaa braki, które w pewnych wypadkach
uniemoliwiay przeprowadzenie likwidacji. Najwiikszym szkopu-

em by przepis ustawy wymagajcy, aby wszelkie serwituty, ob-

ciajce majtek ziemski byy zlikwidowane jednoczenie, choby
naleay do kilku wsi (art. 13 i. 14). Rozp. wyk. P. Q. U. Z. z dn.

277 1921 ustalio, e pod majtkiem ziemskim nie naley rozumie
dóbr, posiadajcych jedn ksiege hipoteczn 1

, lecz jednostk gospo-

darcz, której obszar okrela O. U. Z.. Dawniej bowiem likwidacja

serwitutów w wielkich dobrach bya praktycznie niewykonalna.

Nowela ustawodawcza
10

) postanawia, e w razie obcienia majtku
serwitutami, nalecemi do kilku wsi, likwidacja serwitutów od-

bywa si nie, jak dawniej, jednoczenie, lecz wedug kolejno 1

,

ustanowionej przez urzdy ziemskie. Nastpnie, jeeli w drodze

dobrowolnej umowy nastpuje likwidacja serwitutów, nalecych
do jednej wsi, to likwidacji serwitutów innych wsi1

, obciajcych
dany majtek, odbywa si przymusowo. Dalej uatwieniem post-
powania likwidacyjnego jest zmiana przepisu, wymagajcego udzia-

u wierzycieli hipotecznych w likwidacji. Obecnie uczestnicz oni

w likwidacji, o ile tego zadaj, a za dorczenie zawiadomienia
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uwaane jest ogoszenie w prasie urzdowej. Równie konieczna

zgoda urzdów" ochrony lasów na wydzielenie przestrzeni lenej ty-

tuem wynagrodzenia za serwituty, moe by uzyskana w sposób
milczcy, jeeli urzd nie wyda decyzji w cigu mies

:ca. Dla za-

warcia ukadu dobrowolnego o zniesienie serwitutów w razie braku

zgody midzy wspówacicielami uprawniony jest najstarszy wie-

kiem. Przy likwidacji serwitutów w majtkach pastwowych, wa-
dze maj prawo, do zbywania, zamiany i obcienia majtku nieru-

chomego1

. (Z reguy wymagana jest ustawa).

Na Ziemie Wschodnie zostaa rozcignita ustawa o likwidacji

serwitutów z r. 1920 ze zmianami, wyriikajcemi z wprowadzenia
poprawek redakcyjnych na podstawie dowiadczenia i z konieczno-

ci dostosowania Jej brzmienia do odrbnych praw miejscowych
i warunków miejscowych

1

'). Na Ziemiach Wschodnich istniej nie-

mal wycznie serwituty pastwiskowe. Ustawa okrela normy wy-
nagrodzenia za rodzaje tych serwitutów: Za serwituty pastwisko-

we w latach 78 cz obszaru z pod lasu, obcionego serwitutem,

a jeeli wydzielona przestrze byaby wiksza od 34 obszaru uyt-
kowych ziem nadziaowych wocian uprawnionych do wykony-
wania serwitutu — obszar, równy Vi obszaru ziem nadziaowych.
Waciciel ma prawo do zabrania w cigu trzech lat drzewostanu.
Za serwitut na polach i kach dworskich — 15% ogóu ich"przestrze-

ni, obszar ten moe by w zalenoci od wartoci serwitutu zmniej-

szony i nie moe przewysza Ya nalecych do wocian uytko-
wych ziem ukazowych. Za wzajemny serwitut pastw skowy na

ugorach — 34 nadwyki przestrzeni gruntów dworskich, obcio-
nych serwitutem nad przestrzeni takiche gruntów wocia-
skich. Ustawa, w deniu do zniesienia wspólnoci agrarnych, po-

stanawia, e wydzielona za serwituty przestrze ma by podzie-

lona midzy czonków gromady na mocy dobrowolnego ukadu,
a gdy ten nie dojdzie do skutku z urzdu — proporcjonalnie do posia-

danych przez wacicieli gruntów ukazowych.
Wskutek dewaluacji marki waciciele osad rentowych (w ich

liczbie osad b. Komisji Kolonizacyjnej) mogli byli skorzysta z pra-

wa przedterminowej spaty renty, obciajcej ich osady ze szkod
skarbu pastwa. Ustawa zawiesza tymczasowo to prawo spaty")

XI. Rolnictwo.

Wydzierawianie n i e z a g o s p o d a r1 o w a n y c' h u y it-

ków rolnych i) Kozp. M. 1\. 31/12 ex 1921 DU. 7/55. 2) Upo-
wanienie osób, uprawiajcych cudze grunty bez zawartej umowy
na Ziemiach Wschodnich, do czasowego uytkowania gruntów
i pomieszcze. U. 27/I DU. 10/68.

Pomoc Rolna 3) U. 24/3 DU. 24/198. 4) Rozp. M. R. 27/4 DU.
33/27&
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Policja weterynaryjna. Zwalczanie wcieklizny 5) Rozp. M.

Z. i M. R. 30/I DU. iO;79. Ograniczenie przywozu zwierzt, pro-

duktów zwierzcych, paszy z Rosji, Biaorusi, Ukrainy, otwy
i Litwy 6) Rozp. M. R. 10/3 DU. 21/180.

Ryboóstwo na morzu Baltyckiem 7) Rozp. M. b. dz. pr. 22/2 DU.
30/246.

m

Lasy. Uchylenie postanowienia R. M. o ocbronie i uytkowaniu lasów.

8) Rozp. R. M. 20/2 DU. 14/125. Ustanawianie cen drzewa na od-

budow 9) Rozp. M. Rp. 2/1 DU. 10/83.

Kredyt Rolniczy. Zmiana statutu Galicyjskiego Tow. Kredyto-

wego Ziemskiego 10) Rozp. R. M. 19/12 ex 1921 DU. 10/92. Gwa-
rancja finansowa skarbu dla zobowiza, zacignitych przez orga-

nizacje rolniczo-handlowc na zakup zagranic rodków produkcji

rolnej. Ii) U. 24/I DU. 10/67.

Urzdy. Zniesienie Pastwowego Urzdu Meljoracyj rolnycli. 12)

Rozp. R. M. 21/12 ex 1921 DU. 28 Zniesienie Instytutu Torfowego
13) Rozp. R. M. 30/I DU. 10/72. Izby Rolnicze 14) Rozp. b.

M. dz. pr. 24/2 DU. 24/203, 15) Rozp. M. b. dz. pr. 24/2 Mon. 82.

16) Rozp. M. b. dz. pr. 1 1/3 Mon. 97. 17) Podwyszenie opat na
rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej Rozp. M. b. dz. pr. 13/I Dz.
Pr. 1/3 18) na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej Rozp. M. b. dz. pr.

19/2 Dz. Pr. 4/20.

Do ustawy o wydzierawianiu w i e z a g o s p o d 'a-

r o w-a n y c h uytków rolnych wyszo ju trzecie z kolei

rozporzdzenie wykonawcze, uchylajce rozporzdzenie poprzed-

nie
1

). Róni si od dawniejszego ci.lejszem okreleniem, co uwa-a naley za normalne ugory, wyranie zaznacza, e spóki zawie-

rane w celu uprawy gruntów pod warunkiem dzielenia si podami,
nie s dzieraw w rozum-Jeniu ustawy. W myl zasady zespolenia

urzdów wadz I instancji przeprowadzajc przymusowe wy-
dzierawienie w Galicji i na Ziemiach Wschodnich s nie, jak daw-
niej, referenci rolni powiatowi1

, lecz starostowie. W ustawie zada-

nie wzmoenia produkcji — jej cel skrzywiony zosta wzgldami spo-

ecznemi, pierwszestwem do dzieraw przymusowych nie tych,

którzy posiadaj najwiksze kwalifikacje do wyzyskania produkcyj-

noci gruntów, lecz tych, którzy maj by faworyzowani przy wy-
konywaniu reformy rolnej (maorolni, bezrolni, suba itd.)

Rozp. wyk. pod wpywem dowiadczenia agodzi to uprzywilejowa-
nie, stawiajc na pierwszym planie posiadanie niezbdnych rodków
do uprawy, a dopiero przy równych warunkach daje pierwsze-
stwo bezrolnym i maorolnym wedug kolejnoci ustawowej.

Ustawa sejmowa przeduya penomocnictwa M. R. do udzie-

lania pomocy rolnej z kredytu 3 miliardowego, uchwalone-

go na rok 1921 — na rok nastpny, mianowicie moe by na ten cel

uyta suma niewyczerpana z tego kredytu, nie wicej wszake ni
500 miljonów. Rozp. M. R.

4

) wprowadzio zmiany do poprzed-

niego rozp. z dn. 22 4. 1921 co do wysokoci udzielanych kredytów.

Pomoc rolna ma by udzielana gospodarstwom, pooonych na te-
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renie b. Galicji Wschodniej b. Ziem Wschodnich, w pow. suwal-
skim i augustowskim i we wschodnich powiatach woj. Lubelskiego..

przyczem pierwszestwo maj gospodarstwa powracajcych z Ro-
sji i nowopowstae w wyniku wykonania reformy rolnej.

Rozp. M. Z. i M. R. w sprawie zwalczania wciekli-
z ny u ludzi i zwierzt ) nakazuje zawiadamianie wadzy administra-

cyjnej o wypadkach wcieklizny lub podejrzenia o ni i zamknicie
lub zabicie wciekego zwierzcia. Stwierdzenie wcieklizny u zwie-

rzt, pociga ich natychmiastowe zabicie oraz ustanowienie dwóch
okrgów: zaraonego i zagroonego*. Miejscowo, gdzie stwierdzo-

no wcieklizn, ogasza si za okrg zaraony; psy i koty wasa-
jce si podlegaj wybiciu. Miejscowoci, lece w promieniu 20

kim. od okrgu zaraonego, ogoszone s przez starostwa za zagro-

one; w tym okrgu psy powinny by prowadzone na linkach

(prócz pasterskich pod dozorem pastuchów i myliwskich na polo-

waniu). Psy wasajce si i biegajce bez kagaców maj by za-

bijane.

M. b. dzL pruskiej wyda na podstawie pruskiej ustawy o rybo-

óstwie rozporzdzenie w sprawie poowów na wodach
przybrzenych morskich.') Zawiera ono przepisy o mi-

nimalnej wielkoci ryb, które owi wolno, o narzdziach do poo-
wu, o porze ochronnej dla ryb, o tarliskach ochronnych w zatoce

Puckiej, o statkach rybackich i kontroli urzdników rybackich nad
poowem.

Stopniowe likwidowanie ingerencji wadz pastwowych
w dziedzinie handlu drzewem wywoao uchylenie postanowienia

R. M. z dn. 30 12. 1918 w przedmiocie ochrony i uytkowania lasów,,

które zabronio wywozu drzewa zagranic bez zezwolenia M. R.,

a uzalenio przewóz drzewa wewntrz kraju od posiadania urz-
dowych wiadectw przewozowych, oraz poddao kontroli urzdów
ochrony lasów wszelkie umowy sprzeday drzewa.") — Pozostao'
jeszcze prawo M. R. do zajcia (w okresie 1920/21— 1924/25) na

cele odbudowy 30% ogólnej produkcji drzewa budulcowego (z wy-
jtkiem przestrze lenych poniej 20 ha). Ceny drzewa buduL
wego okrela maja. co miesic wojewodowie na podstawie red-
nich cen targowych po wysuchaniu opinii specjalnych komisyj. Ko-
misja skada si z wojewody, przedstawicieli M. Rp., M. R., M. Sk.

i
przedstawiciela wacicieli lasów lub przemysowców drzewnych.

Od decyzji wojewody przysuguje odwoanie do M. Rp., który

w porozumieniu z M. R. rozstrzyga ostatecznie/)

Rozp. M. b. dz. pr. utworzona zostaa Pomorska Izba Rolni-

cza z siedzib w Toruniu, która przeja prawa i obowizki pow
anej do. ycia drog nominacji Tymczasowej Izby Rolniczej")-

Uczb;; czonków wybieralnych Izby wynosi 47, okrgami w



2. Prawo administracyjne. 811

borczeml s powiaty.
1

") Wobec ukonstytuowania si Sejmików

powiatowych regulamin da wyboru izb rolniczych uleg o tyle

zmianie, e zamiast wyboru czonków Izby przez wydziay po-

wiatowe, przywrócone zostay wybory przez Sejmiki, iak za rz-
dów pruskich.

18

)

XII. Przemys i handel.

Popieranie drobnego prze m yslu i rzemios. Utwo-
rzenie komisyj kredytowych dla udzielania poyczek ulgowych

w Radomiu, Tarnopolu i Stanisawowie, i) Rozp. M. P. H. 2710

ex 1921 Mon. 32.

N a d z ó r n a d k o 1 1 a m i p a r o w e m i 2) Rozp. M. P. H. 271 DU. 1080

(nadzór wadz adm. II. instancji, bezporedni dozór stów. dozoru

kotów w Warszawie i Poznaniu). 3) Rozp. M. P. II. 113 DU.
21/176. 4) Rozp. M. P. II. 104 DU. 29/234 (koty, podlegajce nad-

zorowi i bezporedniemu dozorowi M. K.) 5) Rozp. M. P. II. n •!

DU. 39/325 (koty podlegajce nadzorowi wzgl. bezporedniemu
dozorowi M. W.) 6) Rozp. M. K. o budowie i nadzorze nad kot-

ami 27/4 DU. 41/354. f) Przepisy dla palaczy przy kotach. Rozp.

M. b. dz. pr. 18/12 ex 1921 Dz. Pr. 2/10.

Elektryczno 8) U. Elektryczna 21/3 DU. 341277. 9) Rada Elek-

tryczna Rozp. M. Rp. 11 2 Mon. 55. — Zniesienie ogranicze
uycia opau i wiat! a w b. dz. pr. 10) Rozp. R. M s 1

DU. 4/21.

Ochr o na w 1 a s n O c i p r z e ta y s i o w ej 11) Przystpienie Pol-

ski do Midzynarodowego Zwizku ochrony wasnoci przemyso-
wej. Owiadczenie rzdowe 1 konwencja zwizkowa DU. 8:58. 12)

Ustawa o ratyfikacji porozumienia midzynarodowego w przed-
miocie zachowania i przywrócenia praw wasnoci przemysowej,
naruszonych przez wojn, wiatow U. 70 ex 1921 U. U. 15/133
Owiadczenie rzdowe 3/1 DLJ. 15134. 13) U. 74 DU. 30/240. 14)

Rozp. M. P. H. 155 DU. 39/32/. 15) Podwyszenie opat ustano-
wionych w dekretach o patentach na wynalazki, o ochronie wzo-
rów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych. U.
31/1 DU. 11/89.

Podwyszenie opat za u a d z ó-r techniczny w b. dz. pr.

16) Rozp. M; P. f. 24/4 Mon. 10J.

Wgiel. Zmiana czciowa rozp. o utworzeniu Komitetu Wglowego
(opaty za pozwolenie na przywóz wgla. 17) Rozp. M. P. H. 30/ 12

ex 1921 Mon. I.

Nafta. Ustalenie ceny ropy bruttowej. 18) Rozp. M. P. H. i M. Sk. -5

-

Mon. 106. Wynagrodzenie za sekwestr cystern 19) Rozp. M. P. H.
31/T2 ex 1921 DU. 22 [86 NaleytO" na uycie cystern 20 Rozp. M.
P. H. 17/3 DU. 22/187.

M o n o p o 1 t y t u n i o w y 20) l '. [/6 DU. 47/409.

Usta w a w o d n a w b. dz. pr. Zmiana § 217 pruskiej ustawy. 22) Rozp.
M. b. dz. pr. 222 DU. 30245.

Usta w a pr.zeci w a 1 ko h o 1 ow a. Zmiana ustawy. 23) U. 27/1 DU.
12/104. Tekst zmienionej ustawy. 24) Rozp. M. Z. 10/4 DU. 35l29$-

Ranki. Domy bankowe i kantory wymiany na Ziemiach Wschodnich
25) Rozp. M. Sk. 5.12 ex 1921 DU. 2/10. Polski Bank Krajowy.
26) U. 7/4 -DU. 27/220. Statut. 27) Rozp. M. Sk. 205 I)[

T
. 44/374-



812 III. Przegld prawodawstwa.

Ubezpiecz in i a. Wzajemne ubezpieczenie. Rozcigniecie dziaalnoci
na b. Galicj i Ziemie Wschodnie. 28) Rozp. M. S*k. 23/12 ex 1921

DU. 5/34. 29) Rozp. M. Sk. 27/5 DU. 47/423. Zagraniczne zakady
Ubezpiecze. Kaucje. 30) Rozp. M. Sk. 4/4 DU. 38/316. Umowy
Ubezpiecze, przeliczanie walut obcych na marki polskie. 31) Rozp,
M. Sk. 2/5 DU. 4i/355.

Miary i w a g i. Opaty za czynnoci urzdów miar 32) Rozp. M, P. II.

15/5 DU. 39/326. Sprostowanie DU. 47.

Sejm uchwali' Ustaw elektryczna". Zakady elektry-

czne, trudnice si wytwarzaniem, przetwarzaniem', przesyaniem
lub rozdzielaniem energii elektrycznej dla zysku lub zasilajce pu-

bliczne rodki komunikacji, s przemysem koncesjonowanym.
Nowe zakady lub ju istniejce, lecz rozszerzajce zakres swego
dziaania winny uzyska „uprawnienie rzdowe" (koncesj), którego

udziela M. Robót Publicznych (na podstawie dochodze wojewo-
dy). Uprawnienie jest terminowe (bezterminowe dawniejsze kon-

cesje rzdowe i umowy koncesyjne z ciaami samorzdnemi wyga-
sn w r. 1972), osobiste, moe by uniewanione, jeeli z winy
,. uprawnionego" nie nastpio w oznaczonym terminie rozpoczcie

robót lub uruchomienie urzdze. Koncesjonowany zakad w intere-

sie dobra publicznego moe by wykupiony przez pastwo lub ciao

samorzdowe z upowanienia R. M. na warunkach, przewidzianych
w „umowie" z uprawnionym. Koncesja daje koncesjonariuszowi; 1)

Prawo korzystania bezpatnego z dróg publicznych, za odszkodo-

waniem z wasnoci pastwowej i prywatnej dla przeprowadzenia
urzdze (wynagrodzenie w razie sporu okrela sd); 2) uprawnie-

nie do dania wywaszczania, lub czasowego zajcia nieruchomoci
potrzebnych dla budowy i utrzymania zakadów uytecznoci pu-

blicznej. Ortzeczenia wywaszczajce wydaje wojewoda, spory

o wysoko odszkodowania rozstrzygaj sdy. Natomiast zakady
elektryczne maj obowizek, w razie odpowiedniej uchway R. M.,

dostarczenia energji elektrowniom uytecznoci publicznej za wy-
nagrodzeniem. (Spory o wysoko wynagrodzenia rozstrzygaj sady)

Prócz koncesji budowa i uruchomienie zakadów elektrycznych wy-
maga zatwierdzenia policyjno-technicznego1

. Ustawa rozstrzyga

sporn dawniej kwcstje, uznajc energi elektryczn za rzecz ru-

chom. Ustawa upowania M. Rp. do powoywania fachowych or-

ganów doradczych. Takim organem jest Pastwowa Rada
elekt ryczna'), skadajca si z delegatów Ministerstw i 15

czonków stowarzysze technicznych, gospodarczych i spoecznych;
Rada wyania mote stae i czasowe komisje.

Polska, jak wynika z owiadczenia rzdowego, przystpia
w dn. 10. 11. 1919 do M i d z y n a r. Zwizku ochrony
wasnoci przemysowe j") Konwencja zwizkowa zape-

wnia obywatelom kadego z krajów, zawierajcych umow zrów-



Prawo administracyjne. 813

lianie w prawach, tyczcych si ochrotny wasnoci przemysowej
we wszystkich innych pastwach, nalecych do Zwizku. Zgo-
szenie patentu na wynalazek, wzoru uytkowego, rysunku lub mo-
delu przemysowego, znaku towarowego w jednym z krajów zabez-

piecza prawo pierwszestwa dokonanego wr oznaczonych terminach

zgoszenia w innych krajach zawierajcych urnowe. Kraje, na-

lece do zwizku, zobowizuj si zwalcza nieuczciw konkuren-

cj (bezprawne uywanie znaków towarowych, nazw firm handlo-

wych, faszywe oznaki pochodzenia towarów). — Szereg pastwr

,

nalecych do Zwizku zawar porozumienie w sprawie zachowa-
na i przywrócenia praw wasnoci przemysowej, dotknitej przez

wojn wiatow. Miano\vicie porozumienie dotyczy: 1) przeduenia
terminów pierwszestwa zgosze', które nie wrygasy jeszcze

w dniu wybuchu wojny, zaczy biec w czasie wojny lub zaczyby
biec, gdyby nie wojna, do upywu szeciu miesicy od uprawomoc-
nienia si porozumienia, z zastrzeeniem nabytych w dobrej wie-

rze praw osób trzecich, 2) Dania przynajmniej rocznego terminu

na dokonanie formalnoci, aktów, uiszczenia opat, wymaganych dla

uzyskania praw wasnoci przemysowej, nabytych przed wojn
lub które mogy by nabyte w czasie wojny na skutek wniesionego

podania. 3) Okres od 1. sierpnia 1914 do wejcia w ycie porozumie-

nia nie bdzie wliczany do terminu, przewidzianego dla wprowadze-
nia wykonania patentu, uywania znaków towarowych i korzysta-

nia z rysunków i modeli przemysowych, a patenty, znaki towa-
rowe, rysunki, modele przemysowe nie bd utracone lub uniewa-
nione z racji niewykonania lub niekorzystania z nich przed upy-
wem dwu lat od wejcia w ycie porozumienia. Porozumienie to

zostao ratyfikowane w dn. 7. 7. 1921 r. ustaw sejmow 13

).

Polski Bank Krajowy dawniejszy Galicyjski Bank
Krajowy, ustaw sejmow

2 '5

) zosta przeksztacony w instytucie

pastwow, stanowic odrbn osob prawn i dziaajc na ca-

ym obszarze Rzpltef. Ustawa nadaa mu przywileje hipoteczne, su-

ce Tow. Kred. Ziemskiemu i Miejskiemu w Kongresówce i Po-

znaskiego Ziemstwa Kredytowego w b. dz. pruskiej. Minister Skar-

bu, sprawujcy nadzór nad czynnociami Banku, wyda nowy sta 1

tut
27

). Kapita zakadowy Banku moe by podwyszony lub

zmniejszony tylko w drodze ustawodawczej. P. B. K- skada si

z czterech oddziaów: 1) Oddzia hipoteczny udziela poyczek hipo-

tecznych, wydawanych w biletach zastawnych. 2) Oddzia komu-
nalny, udzielajcy poyczek pastwu, ciaom samorzdowym, spó-
dzielniom i kasom oszczdnoci powiatowym lub gminnym, galicyj-

skim spókom wodnym i innym korporacjom prawno-publicznym.

Poyczki udzielane s w obligacjach komunalnych do wysokoci 5

.miliardów marek, gwarantowanych przez skarb pastwa. 3) Od-

58
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dzia kolejowy udziela poyczek pastwu, samorzdom i przedsi-

biorstwom kolejowym. Poyczki udzielane bd w obHgaciach ko-

lejowych do wysokoci 2 miliardów gwarantowanych przez skarb

4) Oddzia bankowy, wykonywujcy wszelkie operacie bankowe.

Wypat wkadek oszczdnoci gwarantuje skarb do wysokoci 500

milionów. Dla interesów ze spódzielniami moe Bank otworzy
specjalny oddzia 1

. — Dyrektorów Banku i ich zastpców mianuje

M. Sk. na przedstawienie Rady Nadzorczej, naczelnego buchaltera

i kasjera — na przedstawienie Dyrekcji. Rada Nadzorcza skada si

z 15 czonków i 8 zastpców, mianowanych przez M. Sk. Sprawy
nage zaatwia komisja wykonawcza Rady.

XIII. Komunikacje.

Koleje elazne. Przepisy przewozowe, zmiany i uzupenienia i>

Kozp. M. K. 7/1 DU. 6/40, 2) Rozp. M. K. 22/2 DU. 18—156, 3) Rozp.

M. K. 3/6 DU 43/367. Taryfa ogólna w nowem brzmieniu 4) Rozp.

M. K. 22/2 DU. 48/428.

Drogi koowe. Statut wzorowy spóek drogowych. 4) Rozp. M. Rp.

8/10 ex 1921 DU. 3/33 Wymijanie i wyprzedzanie na drogach pu-

blicznych 6) Rozp. M. Rp. i M. S. W. 3I6 DU. 46/407. Ruch samo-
chodowy, autocyklowy i rowerowy przez granice 7) Rozp. M. Sk.

31/12 ex 1921 DU. 8/57. Upowanienie urzdów celnych drogowych
do odprawy bez ogranicze rodków lokomocji w ruchu podró-
nych i granicznych S) Rozp. Al. Sk. 74 DU. Z^2!'1 - Prawo wyda-
wania „tryptyków" oj Rozp. M. Sk. 74 HI'. 33/272.

Drogi wodne. Urzd marynarki handlowej w Gdasku 10) Rozp. R„

M. 3/4 DU. 32/259. Umundurowanie funkcjomarjuszów polskiej ma-
rynarki handlowej. 11) Rozp. Prez. Min. 12/5 DU. 41/348. — Zwi-

nicie dyrekcji budowy kanaów eglugi w Warszawie. 12) Rozp..

M. Rp. 10/3 Mon. 68.

Poczta i telegraf. Zaprowadzenie wymiany paczek z zagranic.

13) Rozp. M. Pt. 2l/l2 ex 1921 DU. 9/62. 14) Rozp. M. Pt. 1/6 DV.
43/363. Przekazy pocztowe midzy Polsk i Francj. 15) Rozp. M
Pt. 26/4 DU. 40,341. Opacanie przesyek przy nadaniu. 16) Rozp.
M. Pt. 3/3 DU. 22/189. Midzynarodowe kupony na odpowied. 17)

Rozp. M. Pt. 27/5 DU. 45/385. Artykuy podlegajce ograniczeniom
w przewoeniu poczt (tyto i sacharyna). 18) Rozp. M. Pt. 304
Mon. 127. Zwolnienie od opat reklamacyj gazetowych. 19) Rozp.
M. Pt. 6/2 DU. I4/f3l.. Ulgowa opata dla paczek z podrcznikami
szkolnem i. 20) Rozp. M. Pt. 9/2 DU. 14/132.

P a s t w. Ko m i t et R a d j O t e c h n i c z n y. < Zmiana skadu 1

Rozp. R. M. 9/2 DU. u/121.

Na podstawie ustawy o drogach publ:cznyc'li mog powstawa
dla budowy i utrzymania odcinków dróg- istniejcych i nowych oraz

mostów Spóki dróg o w e. Spóki te s albo dobrowolne, albo

przymusowe, te ostatnie w tym wypadku, jeeli grupa zaintereso-

wanych nie pokrywa wszystkich kosztów dla urzeczywistnienia

celu spóki, ale zobowie sic do poniesienia przynajmniej % kosztów
Spóki drogowe maja za zadanie zastpi ciaa samorzdowe.
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te nic maj rodków na budow lub naleyte utrzymanie dróg albo

nie zamieciy budowy czy utrzymania danej drogi w swoim pro-

gramie. Spóki powstaj z inicjatywy zaoycieli, opracowuj sta-

tut wedug ogoszonego statutu wzorowego;') zatwierdza go wydzia
powiatowy- (jeeli spóka przechodzi przez par powiatów zatwier-

dza statut ten wydzia, na którego teren przypada najwiksza du-
go dróg, budowanych i utrzymywanych przez Spók). Czonkami
spóki mog by osoby fizyczne i prawne (a wic gromady i gminy).

Wysolró udziaów poszczególnych czonków ma by proporcjonal-

na do osiganych korzyci. Udiziay mog by wpacane równie
w naturze; materiaach, robocinie lub przez oddanie gruntów. Wy-
dzia powiatowy stwierdzi winien przy zatwierdzaniu statutu po-

trzeb i celowo urzdze drogowych, zgodno zamierze z prze-

pisami technicznemu sprawiedliwo rozkadu udziaów przymuso-
wych czonków spóki; czonkom tym od orzeczenia wydziau przy-

suguje odwoanie. Nadzór nad spók naley do wydziau powia-

towego, który ma prawo w razie nieprawidowego, lub nieumiejt-

nego prowadzenia spraw spóki, da zmiany zarzdu, a nawet
prowadzi roboty we wasnym zarzdzie na koszt spóki. Jednost-

ka samorzdowa, pod której zarzd przechodz drogi po rozwiza-
niu spóki, moe wczeniej przej utrzymanie zbudowanych przez
spók dróg. Wedug statutu wzorowego ,,wniosek" spóki o przyj-
cie nowych dobrowolnych czonków lub wczenie przymusowych
wymaga równie zatwierdzenia wydziau;, tak samo wniosek o roz-

wizanie spóki przymusowej, o wykluczenie lub wyczenie czon-
ków1

, zmian zakresu dziaania spóki. Organami spóki s. ogólne
zebrania czonków (organ uchwalajcy i kontrolujcy), zarzd (or-

gan wykonawczy) i komisja rewizyjna. Czonek na zebraniu ma
ilo gosów, odpowiadajc wysokoci udziaów, najwyej wszak-
e 10 gosów; moe uczestniczy w zebraniu przez penomocnika!
ródem dochodowym spóki obok obowizkowych opat i dobro-
wolnych skadek mog by opaty za uywanie urzdze drogo-
wych i dotacje pastwowe i samorzdowe. Wydzia powiatowy mo-
e na danie zarzdu spóki ciga udziay czonków w drodze
egze

k

i: cii adm in *st racyjn ej

.

Na zasadizie konwencji i umowy polsko-gdaskiej utworzony
zosta w Gdasku Polski Urzd Marynarki Handlo-
wej,

10

) jako organ M. P. Ii., wchodzcy w skad komisariatu gene-

ralnego Rzeczypospolitej. Urzd Marynarki Handlowej przejmuje

uprawnienia dawniejszych urzdów pruskich i niemieckich w za-

kresie rejestracji statków handlowych polskich; nadzór nad spraw-
noci statków (inspekcja techniczna, inspekcja kotów, kontrola

dyplomów personelu, dzienników statkowych, ewidencja statków,

zaóg i ruchu), najem zaóg (zatwierdzenie umów, rozstrzyganie

53'



816 HI. Przegld prawodawstwa.

sporów), badanie nieszczliwych wypadków. Ponadto do Urzdu
naley wykonywanie praw pastwa polskiego w stosunku do reje-

stracji statków, noszcych bander gdask (kontrol nad reje-

strem) i utrzymywanie cznoci z Rad Portow w Gdasku. Kie-

rownikiem wydziau rejestracyjnego Urzdu, do którego nale ró-

wnie sprawy awaryjne i wypadków morskich, jest sdzia rejestra-

cyjny sdu powiatowego w Wejherowie.

XIV. Budownictwo.
Wysoko budowli w b. zab. rosyjskim, i) Rozp. M. Rp. 3/3 DU.

17/141. Wznoszenie i naprawa budowli drewnianych w dzielnicach

miejskich, gdzie wolno byo wznosi tylko budowle murowane na

terenie b. zab. rosyjskiego. 2) Rozp. M. Rp. 3l3 DU. 22/191.

XV. Praca i Opieka Spoeczna.
Czas pracy w tartakach. 1) Rozp. R. M. 3/3 DU. II/93. W handlu. 2)

U. 14/2 DU. 14/127. 3) Rozp. M. Pr. 1/4 DU. 27/223. Osób zatrudnio-

nych przy pilnowaniu. 4) Rozp. M. Pr. 26/1 DU. 18/149.

Urlopy pracowników, zatrudnionych w przemyle i handlu. 5)

U. 16/5 DU. 40/334.

Porednictwo pracy zarobkowe. 6) Rozp. wyk. M. Pr. 30/1 DU.
1 0/82.

Emigracja. Paszporty zagraniczne. (Zmiana rozp.) 7) Rozp. M. S.

W. 12/4. DU. 29/237. Regulamin Nadzwyczajnego Komisarjatu do
Spraw Repatrjacji. 8) Rozp. R. M. 15/12 ex 192.1 Mon. 47.

Zaatwianie zatargów o prac. 9) U. 14/2 DU. 18/142. (Zmia-
na brzmienia). Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza do zaatwiania
zatargów' midzy wacicielami nieruchomoci a dozorcami domo-
wemi. 10) U. 16/5 DU. 39/324. 11) Rozp. M. Pr. 17/5 Mon. 143.

Przystapici ie Polski do konwencji midzynarodowej o z a kazi e

pracy nocnej kobiet w przemyle. 12) Owiadczenie rzdo-
we DU. 19/158. Przystpienie Polski do Konwencji midzynaro-
dowej o zakazie uywania biaego fosforu przy wy-
robie zapaek. 13) Owiadczenie rzdowe DU. 19/159.

Ubezpieczenia spóce z n e. U b ezpieczenie od eh o-

r o b y. 14) Rozp. M, Pr. 28/I DU. 18/149. Ubezpieczenie od
n i e. s z c z 1 i w y c li w y p a d k ó w. Ubezpieczenie pracowni-
ków kolejowych. 15) U. 8/1 1 ex 1921 DU. 2/5. Ub. w b. dzielnicy
austrjackiej. Obowizek zgoszenia. 16) Rozp. M. Pr. 19/12 ex
!OJi DU. 4/27. 17) Rozp. 17/12 c\ [921 DU. 4 26 (dodatki droy-
niane). 18) Rozp. M. Pr. 24/3 DU. 37/3H- Ub. w b. dz. pruskiej. 19)
Rozp. R. M. 265 Dl*. 16/389 (dodatki droynian.) Emerj t ury
U r z < d 11 i k ó w pry w a t n y c h. 20) Rozp. M. Pr. 2/1 DU. 5/37.
E 111 erytury dl a robotnik ó w w. b. d z. p ruskiej
datki droynian.) _m) U. 24/2 DU. 15/135- Urzdy ubezpie-

ii. Zakad ubezpiecze robotników od wypadków we Lwowie.
22) Rozp. M. IV. 17/12 ex 021 \)\'. 4/25-. Organizacja Ubezpieczalni
Krajowej w Poznaniu. 2.3) Rozp. M. b. dz. pr. 10/1 DU. 10/76. Or-
ganizacja Okrgowego Urzdu ubezpiecze dla b. zaboru prusl
24) Rozp. M. Pr. 27/3 DU. 22/194. Kwoty ryczatowe na koszty wy-
szych urzdów ubezpiecze. 25) Rozp. R. M. 3/2 DU. 11/96. 1
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Trybunau dla spraw ubezpiecze spoecznych. 26) Rozp. M. b. dz.

pr. 1/11 DU. 12/110.

Urzdy pracy i opieki spoecznej. Instrukcja dla wydziaów
pracy i opieki spoecznej w urzdach wojewódzkich b. Galicji. 27)

Rozp. M. Pr. 30/4 Mon. 136.

Statystyka stanu zatrudnienia w przemyle. 28) Rozp.
R. M. 6/2 DU. 12/108. 29) Rozp. R. M. 7/6 DU. 48/427.

Rad anie kosztów utrzymania. Zmiana skadu komisji. 30")

Rozp. R. M. 3/2 Mon. 43. 31) Rozp. R. M. 3/2 Mon. 44.

Ustawa o czasie pracy w przemyle i handlu przewi-

duje mono odstpstw od ogólnej zasady w wyjtkowych wypad-
kach. Tak na okres do 1 sierpnia R. M. pozwolia na prac nocn
(na 3 zmiany) w tartakach. Pozwole udziela inspektor pracy na

podstawie zawiadcze organów M. Rp., e wydanie pozwolenia
potrzebne jest ze wzgldu na odbudow kraju"). Osobom zatrud-

nionym przy pilnowaniu (stróe, odwierni, straacy) zezwala Rozp.
M. P. na czas pracy do 12 godzin na dob. Nowela pozwolia na

otwarcie sklepów przez 10 godzin bez przymusowej przerwy
w poudnie'-

3

).

Ustawa ) wprowadzia prawo do urlopu pracowników wszel-
kich zawodów, z wyjtkiem rolnictwa, przedsibiorstw sezono-

wych i rzemielniczych, zatrudniajcych mnieji, ni 5 pracowników
(terminatorzy i uczniowie maja i w nich prawo do urlopu). Po roku

nieprzerwanej pracy w danem przedsibiorstwie (za przerw nie

uwaa si rozwizanie umowy pracy i jej nawizanie na nowo
w cigu najbliszych trzech miesicy!) pracownicy maj prawo do
8 dni, po 3 latach do 15 dni urlopu, pracujcy umysowo po pó-
rocznej pracy do 15 dnJ, po rocznej — do miesicznego urlopu. Ur-
lopy s patne, chyba e pracownik w czasie urlopu zarobkowa w in-

nem przedsibiorstwie. Pracownicy maj prawo porozumie si co
do kolejnoci urlopu; w razie braku zgody decyduje inspektor pracy.

W okresie od 1 maja do 30 wrzenia z reguv Dowrnno korzysta
z urlopu przynajmniej 50% ogólnej liczby pracowników przedsi-
biorstwa;, w razie koniecznoci M. Pr. moe ustali inny stosunek
procentowy. Wyjtki od prawa powyszego moe ustanawia M.
Pr. w porozumieniu z M. P. 11. i innymi ministrami po wysuchaniu
opinii zwizków zawodowych robotników i pracodawców. Przekro-
czenie przepisów pociga za sob odpowiedzialno sdow (grzy-
wna lub areszt do 1 miesca).

Rozcignicie ustawy o zaatwianiu zatargów zbiorowych po-

midzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (D. Pr. 65/394 z r.

1919) na zatargi midzy wacicielami nieruchomoci miejskich a do-
zorcami domowymi (D. U. 8/53 z r. 1920) okazao si niewystarcza-
jce. Z powodu dugotrwaego strejku stróów wysza ustawa o po-
woaniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej do za-
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latwiania t y c h z a t a r g ó w (analogicznie do zatargów w rol-

nictwie)
10

) Komisja skada si z przewodniczcego, mianowanego
przez M. Pr., przedstawicieli M. S. W. i M. Spr. oraz równej

liczby przedstawicieli stron, wyznaczonych przez organizacje za-

wodowe, a gdzie ich nietrna, wybranych przez strony. W razie

uchylenia si jednej ze stron od wyznaczenia przedstawicieli, Ko-

misja decyduje w skadzie trzech przedstawicieli rzdowych. Ko-

misja na oznaczony okres ustala warunki pracy i pacy dozorców

domowych, jako podstaw do zawierania umów indywidualnych.

Zatargi, wynike z powodu niestosowania si stron do postanowie

N. Kom. Rozjemczej, na danie jednej ze stron, przekazuje inspek-

tor pracy zwykej Komisji Rozjemczej. Egzekucja przymusowa orze-

czenia tej komisji odbywa si na mocy uzyskanego nakazu wyko-
nawczego sdu; sd moe uchyli to orzeczenie z tytuu pogwace-
nia prawa przez Komisje.

W dziedzinie ubezpiecze spoecznych Rozp. M.
Pr.

14

) odroczyo obowizek ubezpieczenia w kasa c h c li o r y c li

pracowników rolnych i lenych oraz suby domowej w gospodar-

stwach wiejskich b. zaboru austriackiego do czerwca 1923 r. (Rozp.

z dn. 11/7 1921 — odraczao obowizek ubezpieczenia bez okrele-

nia term'nu). Poprzednie rozp. w tej sprawie dotyczyo ogóu ro-

botników rolnych, obecne tylko robotników mniejszych gospo-

darstw, obszaru poniej 75 ha.

Pracownicy kolejowi w b. zaborze austriackim ubezpieczeni

byli od nieszczliwych wypadków w zakadzie ubezpiecze pra-

cowników austriackich kolei w Wiedniu (do 31 grudnia 1920 r.).

Do chwili jednolitego uregulowania ub. od nieszczliwych wypad-
ków kolejarzy na caym obszarze Rzeczypospolitej, Ml K. zosta
upowaniony do wydawania i porozumienia z M. Pr. i M. Sk. prze-

pisów tymczasowydh. normujcych zaopatrzenie praco-
wników kolejowych w b. dz. a u s t r j a c k. w razie
n i e si z c z 1 i w y c h w y p a d k ó w.") Pracownicy ci nie

podlegaj ustawom o< ubezpieczeniu, przepisy za maj zapewni
conajmniej zaopatrzenie równe temu, jakie zapewniaj innym pra-

cownikom ustawy austriackie i taki sam wpyw na rozstrzyganie

sporów o zaopatrzenie. Spory o roszczenie do zaopatrzenia roz-

strzyga ma Sd Rozjemczy przy Zakadzie Ubezpiecze od wy-
padków we Lwowie z udiziaem 2 asesorów, powoanych przez M.
Pr.; jednego powoanego przez M. K. i jednego, wybranego przez

pracowników Rozp. M. Pr.
,s

) dokonao nowego p o d zia u

przedsibiorstw podlegajcych o b o w i z k o w i

ubezpieczenia od wypadków na kategorie niebezpie-

czestw ( w b. dzielnicy austriackiej). - Takie rozp. podao prze-

pisy o zastpczern ubezpieczeniu emerytalnem funkcjonarjuszów
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prywatnych w b. zaborze austriackim, w myl zmian wprowadzo-

nych przez ustaw z dnia 10. 6. 1921; normuj one organizowanie

zakadów zastpczych ubezpieczenia emerytalnego, znoszc zu-

penie umowy zastpcze subodawców (instytucje zastpcze). ).

Zakad ubezpieczenia od wypadków we L w o-

w i e obejmuje obecnie pod wzgldem terytorialnym wszystkie zie-

mie polskie, nalece niegdy do Austrji i Wgier, a pod wzgldem
przedmiotowym ubezpieczenie wszystkich pracowników, podlega-

jcych obowizkowi ubezpieczenia"). W organizacji Ubezpieczalni

Krajowej, zarzdzajcej ubezpieczeniami od wypadków w przemyle
i ubezpieczeniami od niezdolnoci do pracy i staroci, w b. dz. pru-

skiej, zasza zmiana; w myl ordynacji ubezpieczeniowej 1911 r.

dawny Wydzia, przemianow any na „Rad Ubezpieczalni
Krajoweij" do Iczsasu przeprowadzenia wyborów, skada) si
z mianowanych przez Ministra na wniosek przewodnezcych wy-
szych urzdów ubezpiecze, (którymi s wojewodowie) przedsta-

wicieli w równej liczbie pracodawców i robotników oraz ich za-

stpców. Zadaniem Rady (§ 1353 ord.) jest ustalenie preliminarza

budetowego, zatwierdzenie rocznych rachunków i wybór czonków
zarzdu ubezpieczalni z poród przedstawicieli pracodawców i pra-

cowników.
2
').

Jako organ nadzorczy w zakresie ustawy o kasach chorych

utworzone zostay dwa pierwsze okrgowe urzdy ubezpie-

cze dla woj. poznaskiego w Poznaniu, dla pomorskiego w To-
runiu (najwyej do koca r. 1922 terytorialny zakres dziaania urz-
du ubezpiecze w Poznaniu obejmuje i Pomorze). Okrgowe urzdy
skadaj si z dyrektora, odpowiedniej liczby urzdników i wybie-
ranych awników. Do czasu wydania rozporzdzenia M. Pr. o wy-
borze awników, M. Pr. na wniosek dyrektora mianuje 10 awni-
ków, w poowie z poród pracodawców, w poowie z grona ubez-

pieczonych. Urzd, prócz szeregu czynnoci nadzorczych, jest war-
dz orzekajc, rozstrzygajc odwoania od decyzyj zarzdu kas
chorych. Orzecznictwo sprawowa bdzie urzd przez kolegium
orzecznicze, skadajce si z 4 czonków.

Rozp. M. b. dzJ. pr. z dn. 10. 1. 1921 utworzyo Trybuna
dla Sra w Ubezpiecze Spoecznych w miejsce Se-
natów Urzdu Ubezpiecze Rzeszy, orzekajcych wyrokiem i uch-

wa, jako najwysza instancja w sprawach ubezpiecze od wy-
padków i ubezpieczenia inwalidów, oraz w miejsce Wyszego Urz-
du Rozjemczego (najwysza instancja

(w sprawach ubezpiecze
urzdników prywatnych). Rozp. z dn. 1. 11. 1922.

26

) okrela ustrój
i tok wewntrzny czynnoci Trybunau. Trybuna skada si z pre-
zesa, z radców (staych czonków) i z przedstawicieli pracodaw-
ców i ubezpieczonych, jako czonków niestaych. Czonków niesta-
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ych w liczbie 15 i tylu zastpców mianuje minister na wniosek

prezesa Trybunau; kandydatów z dziaów ubezpiecze od wypad-
ków w pizemyle, w rolnictwie i urzdników prywatnych propo-

nuj zakady ubezpiecze i wadze, przeprowadzajce ubezpiecze-

nie (dyrekcje kolei* wojewodowie). Rozp. normuje skad Izby wyro-
kujcej, Izby uchwalajcej i Izby plenarnej.

XVI. Aprowizacja.

Walka z droyzn. Zwolnienie od ca i znienie ca od ywnoci,
odziey i obuwia na okres 6 tygodni, i) Rozp. M. Sk. i M. P. H.
25/2 DU. 15/137. Ulgi taryfowe przy przewozie ywnoci i opau
(do 31. 8. 1922. 2) Rozp. M. K. 45/384. Przekazanie M. S. W. prawa
wydawania zarzdze o obowizku posiadania przez wacicieli
przedsibiorstw handlowych faktur, uwidaczniania cen na artykuy
pierwszej potrzeby oraz przedstawiania cenników wadzom admi-
nistracyjnym. 3) Rozp. R. M. 225 DU. 43/361. Upowanie:
S. W. do wydawania rozporzdze co do obrotu rodkami yw-
nociowemi w powiatach granicznych. 4) Rozp. R. M. 10/5 DU.
40/336. Zakaz pdzenia napojów wyskokowych jczmienia, owsa
i ich przetworów. 5) Rozp. R. M. 21/4 DU. 33/269.
Zniesienie niektórych ogranicze gospodarki m i 3 e m, w b.

dz. pruskiej. 6) Rozp. M. b. dz. pr. 1/2 DU. 11/98. Uchylenie ograni-
cze obrotu mlekiem i masem. 7) Rozp. M. b. dz. pr.

14/3 DU. 21/177.

Likwidacja urzdów. Przekazanie M. Sk. likwidacji departamentu
aprowizacji M. b. dz. pruskiej. 8) Rozp. R. M. 6/3 DU. 24/200.
Rozwizanie Komisji Likwidacyjnej M. A. 9) Rozp. M. A. 30/12
Mon. 4.

Prof. B. Wasiutyski (Pozna).

3. Kronika Sejmowa
1

).

11 maja. Ratyfikacja konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opie-

ce spoecznej z dn. 14 padziernika 1920 roku.

,, „ Uchwalenie ustawy o uchyleniu ogranicze w sprawach
spadkowych kobiet w Ziemi Wileskiej i województwach
wschodnich.

„ „ Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmiany ustaw o odpo-
wiedzialnoci osób wojskowych za przestpstwa z chci
zysku.

„ ,, Uchwalenie ustawy o rachubie czasu.
12 „ Ratyfikacja konwencji handlowej midzy Polsk a Francj

z dnia 6 lutego 1922 roku.

„ ,, ^Uchwalenie ustawy w przedmiocie przystpienia Polski do
konwencji haskiej z dn. 17 lipca 1905 r., dotyczcej proce-
dury cywilnej.

„ Ratyfikacja polsko-francuskiej umowy z dnia 19 lutego
1921 roku.

*) Kronika Sejmowa do u maja rb. bya umieszczona w 3-cim ze-
szycie ,,Ruchu" 1922.
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12 maja Ratyfikacja umowy polsko-francuskiej, dotyczcej ustroju

przemysu naftowego z dn. 6 lutego 1922 roku.

Ratyfikacja konwencji bileteralnej polsko-francuskiej z dn.

6 lutego 1922 roku.

16 ,, Uchwalenie ustawy o urlopach dla pracowników zatrudnio-

nych w przemyle i handlu.

,. Uchwalenie ustawy w przedmiocie powoania Nadzwyczaj-
nej Komisji Rozjemczej do zaatwiania zatargów zbioro-

wych pomidzy wacicielami nieruchomoci miejskich

a dozorcami domowymi.
18 ., Ratyfikacja konwencji dotyczcej niefortyfikowania i zneu-

tralizowania wysp Aandzkich z dnia 20 padz. 1921 roku.

10 ., Ratyfikacja ukadu polsko-nicmieckiego w przedmiocie
przejcia wymiaru sprawiedliwoci na górnolskim obsza-
rze plebiscytowym z dn. 12 kwietnia 1922 roku.

23 ., Uchwalenie ustawy w przedmiocie statutu Pastwowego
Instytutu Meteorologicznego.

24 „ Ratyfikacja ukadu midzy Polsk a Niemcami w przed-

miocie pocztowego obrotu czekowego.

„ „ Ratyfikacja ukadu midzy Polsk a Niemcami w przed-

miocie granicznych dworców przejciowych.
Ratyfikacja konwencji niemiecko-polskiej, dotyczcej Gór-
nego lska z dnia 15 maja 1922 roku.

Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmian niemieckich ustaw
o sdach przemysowych i kupieckich.
Uchwalenie ustawy o ulgach w aplikacji sdowej w b. za-

borze rosyjskim.
Uchwalenie ustawy o monopolu lytuniowym.
Ratyfikacja przez Sejm deklaracji, stwierdzajcej warunki
zachowania w mocy niektórych ustaw niemieckich, uzna-
nych przez Komisj Midzysojusznicza rra Górnym lsku.

16 ., Uchwaa Sejmu w sprawie interpretacji malej konstytucji.

,, Uchwalenie ustawy o rozcigniciu na ziemie górnolskie
województwa lskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polsk.

17 „ Uchwaa Sejmu w sprawie zmiany regulaminu sejmowego
(utworzenie JComisji Gównej).

27 „ Uchwalenie ustawy o ulgowym trybie uzyskiwania stano-

wisk urzdników w Prokuratorji Generalnej Rzeczypospoli-
tej Polskiej..

5 lipca. Ratyfikacja zarzdze o sdach ustanowionych przez Rz-
dzc i Plebiscytow Komisj Midzysojusznicza Górnego
lska z dnia 15 czerwca 1922 roku.

6 , Uchwalenie ustawy w przedmiocie sdów doranych w by-
ej dzielnicy pruskiej.

14 .. Uchwalenie ustawy w przedmiocie uzupenienia postano-
wie ustawy o podatku od wzbogacenia si.

18 ,, Uchwalenie ustawy w przedmiocie nadania mocy prawnej
kontraktom pozbycia nieruchomoci w Czersku na Po-
morzu.

27 ,, Ratyfikacja polsko-niemieckiego ukadu o amnestji na gór-

nolskim obszarze plebiscytowym.
Uchwalenie ustawy o regulaminie Zgromadzenia Naro-
dowego.

28 ,. Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmiany niektórych po-
stanowie ustawy o postpowaniu dyscyplinarnem prze-
ciwko funkcjonarjuszom pastwowym.

30
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2$ lipca Uchwalenie noweli zmieniajcej niektóre postanowienia

ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów pastwowych.
Uchwalenie ustawy o ordynacji wyborczej do Sejmu.

Uchwala Sejmu o terminie pierwszych wyborów do Sejmu
i Sona tu.

Uchwalenie ustawy dotyczcej rozszerzenia zakresu dzia-

ania ustawy o przeznaczeniu terenów w Warszawie pod

budow domów.
Uchwalenie ustawy w przedmiocie zbycia lub zamiany nie-

ruchomych majtków, które przeszy lub przejd na rzecz

pastwa.
„ ,. Uchwalenie 2 ustaw w przedmiocie czciowej zmiany roz-

porzdzenia Rady Obrony Pastwa o ustanowieniu odznaki

honorowej dla oficerów i szeregowych.

,, .. Uchwalenie ustawy w przedmiocie uzupenienia ustawy
o uzdrowiskach.

,, Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmian w ustawie o pa-
stwowej subie cywilnej.

„ Ratyfikacja konwencji handlowej midzy Polsk i Ru-
munj z dnia i lipca T02i roku.

„ Ratyfikacja ukadu midzy Polsk a Rzesz Niemieck
w sprawie ruchu granicznego.

„ ,, Ratyfikacja konwencji handlowej midzy Polsk a Szwaj-
carj z dnia 26 czerwca 1022 roku.

„ ,, Ratyfikacja polsko-woskiej konwencji handlowej z dnia

12 maja 1022 roku.

3 sierpnia Uchwalenie ustawy o zniesieniu stanu wyjtkowego w Ma-
opolsce.

„ „ Uchwalenie ustawy o Najwyszym Trybunale Administra-

cyjnym.
4 .. Uchwalenie ustawy w przedmiocie przywrócenia mocy

obowizujcej ustawy o regulowaniu podatków spoyw-
czych.

,. Uchwalenie ustawy zmieniajcej niektóre postanowienia
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych.

„ Ratyfikacja konwencji barceloskiej o wolnoci tranzytu

z dnia 20 kwietnia 1021 roku.

„ ,, Ratyfikacja konwencji w sprawie dróg eglownych z dnia

20 kwietnia 1021 roku.

„ Ratyfikacja ukadu polsko-niemieckicgo o pastwowej
wasnoci górniczej na lsku z dn. 15 czerwca io_'2 roku.

Ratyfikacja ukadu polsko-nicmieckiego w przedmiocie ko-

pal górnolskich z dnia 22 czerwca 1922 roku.

5 ,, Uchwalenie ustawy w sprawie wolnoci zgromadze przed-

wyborczych.
Uchwalenie _> ustaw w przedmiocie zmiany niektórych po-

stanowie ustaw karnych.
Uchwalenie ustawy o podwyszeniu dodatku za wysug
lat cywilnych funkcjonarjuszów pastwowych.

,, Uchwalenie ustawy o zaopatrzeniu cmerytalnern wojsko
wy eh.

,. Uchwalenie ustawy w przedmiocie zmian w ustawie o zwal-

czaniu lichwy wojennej.
10 wrzenia. Uchwalenie ustawy wodnej.

Uchwalenie ustawy upowaniajcej powiat chrzanowski
do zacignicia poyczki.
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ro wrzenia Uchwalenie ustawy zmieniajcej niektóre postanowienia

ustawy o postpowaniu sdowo-cywilnem w b. dzielnicy

austrjackiej.

21 „ Uchwalenie ustawy o drobnych dzierawcach rolnych na

kresach wschodnich.

„ Uchwalenie ustawy o uchyleniu podatku od przyrostu war-

toci nieruchomoci miejskich.

,, Uchwalenie noweli do ordynacji wyborczej.

Uchwalenie ustawy o tytule inyniera.
Uchwalenie ustawy o niektórych zmianach w ordynacji

wyborczej do sejmu.

„ Ratyfikacja konwencji wiatowego zwizku pocztowego
z dnia 30 listopada 1020 r.

Ratyfikacja ukadu midzy Polsk a Estonj, Pinlandj
i otw z dnia 17 marca 1922 roku.

,. , .. Uchwalenie ustawy o kosztach postpowania przed Naj-

wyszym Trybunaem Administracyjnym.
Uchwalenie ustawy o ulgach dla nowowznoszonych budo-
wli.

Uchwalenie ustawy o zmianie granic i tworzeniu gmin
wiejskich w h. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej.

Ratyfikacja konwencji o egludze powietrznej.
Uchwalenie ustawy dotyczcej post* powania sdowego
w sprawach cywilnych.

Uchwalenie ustawy o statucie dyscyplinarnym adwokatów.
Uchwalenie noweli o uytkownikach drobnych dziaek na
Kresach Wschodnich.
Uchwalenie ustawy w sprawie budowy portu w Gdyni.
Ratyfikacja przystpienia Polski do sanitarnej konwencji
paryskiej z dnia 17 stycznia 1912 r.

Uchwalenie noweli do ustawy o reformie rolnej.

Uchwalenie ustawy o nowej emisji banknotów.
Uchwalenie ustawy o nowym kredycie skarbu pastwa
w Polskiej Krajowej Kasie Poyczkowej.
Uchwalenie ustawy zmieniajcej niektóre postanowienia
ustawy o uposaeniu sdziów i prokuratorów.

.26 ., Uchwalenie ustawy o poyczce zotej.
Uchwalenie ustawy o samorzdzie wojewódzkim dla Ma-
opolski Wschodniej.
Uchwalenie ustawy w przedmiocie niektórych zmian
w ustawie o postpowaniu karnem.
Uchwalenie ustawy w przedmiocie uzupenienia ustawy
o nazwie monety polskiej.

Ratyfikacja konwencji dotyczcej ruchu automobilowego
z dnia n padziernika 1000 roku.

„ .. Ratyfikacja polsko-niemieckie"go ukadu w sprawie prze-
jcia administracyjnych spraw spornych z dn. 26 sierpnia

1022 toku.

(Ratyfikacja konwencji handlowej midzy Polsk a Austrj
z dnia 2?, wrzenia 1022 roku.
Ratyfikacja ukadu handlowego i eglugowego midzy
Polsk a terytorjum Kajpedy.

.„ .. Ratyfikacja polsko-niemieckiego ukadu dotyczcego gór-

nolskiej spóki brackiej.

.,, .. Ratyfikacja poprawek do umowy Zwizku Narodów.



IV. Przegld orzecznictwa.

B. Orzecznictwo karne Sdu Najwyszego (Maopolska).

A) I. Usta w a kar n a.

55) § 5. u. k.

Ustalenie, e oskarony namówi osob drug, aby przyja
sub u jakiego zamonego czowieka i okrada go, e osoba ta

pod wpywem tej namowy opucia dotychczasowa siub i przy-

ja miejsce sucej u jubilera, okrada go i wydaa lup oskaro-
nemu, wystarcza do odpowiedzialnoci oskaronego w kierunku

wspówiny z § 5. u. k. w dokonanej kradziey, jakkolwiek osoba
okradzionego w czasie namowy nie bya jeszcze oznaczon a na-

mówiona sama ju sub sobie wybraa i kradzie bez dalszych

wskazówek oskaronego wykonaa (17 marca 1922. Kr. 691/21).

56) § 87. u. k.

Zwizek przyczynowy midzy dziaaniem sprawcy a niebez-

pieczestwem (§ 87 i § 85b u. k.) zachodzi take wtedy, gdy niebez-

pieczestwo to zaistniao wskutek wywoanych zoliwie przez

sprawc dziaa woli ludzkiej (28 kwietnia 1922. Kr. 18/22).

57) § U3. u. k.

Do zaistnienia zbrodni cikiego uszkodzenia ciaa z § 143. u.

k. (wypadek drugi! zdania drugiego) wymaga ustawa, aby wicej
osób targno si czynnie na zabitego albo równoczenie albo

przynajmniej bez duszej przerwy midzy ich dziaaniem, zawsze
jednak z wiadomoci wspólnego, przeciw zaatakowa-
nemu skierowanego, nieprzyjaznego zamiaru (22. marca 1922. Kr.

314/21).

58) § 152. u. k.

Dziaanie, podjte w wykonaniu lub przy sposobnoci wyko-
nania prawa karcenia, moe by wynikiem zego zamiaru, jednake
w samym zamiarze skarcenia nie mona jeszcze dopatrywa si
zamiaru nieprzyjaznego z § 152 i. i. n. k. (9 listopada 1921. Kr.

322/21).

59) § 155. d) u. k.

Przy targniciu si sposobem p o d s t p n y m tylko ten

z pomidzy napastników odpowiada moe — jeeli zmowy nie

ustalono — za zbrodni cikiego uszkodzenia ciaa z $ 155. d) u. k-„
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który zada cikie uszkodzenie ciaa (§ 152. u. k.). Jeeli cikie
uszkodzenie byo skutkiem wszystkich obrae, przez wicej spraw-

ców zadanych, albo jeeli niewiadomo, kto zada cikie obraenie,

wówczas — w braku zmowy —'- tylko przepis § 157. u. k. mógby
znale zastosowanie. (11. kwietnia 1922. Kr. 339/21).

60) § 171. u. k.

Okoliczno, e waciciel rzeczy, dowiedziawszy si o upla-

nowanej na jego szkod przez wskazan mu osob kradziey,
w celu zapewnienia sobie odzyskania tej rzeczy skania zaufana

osob do pozornego nabycia jej od sprawcy i do porozumienia si
z nim w tym wzgldzie jeszcze przed kradzie, nie pozbawia do-

konanej nastpnie kradziey cccii ustawowych z § 171. u. k. (17.

maja 1922. Kr. 206/22).

61) § 181. u. k.

Do istoty sprzeniewierzenia potrzeba, aby sprawca miat za-

miar powierzonej mu rzeczy nigdy uprawnionemu nie odda, albo

przynajmniej aby bezprawne zarzdzenie rzecz wedug zamiaru

sprawcy naraao uprawnionego na moliwo zupenej jej utraty

(5 kwietnia 1922. Kr. 37/22).

62) S 21)6. u. k.

Zy zamiar sprawcy dwuestwa (§ 206. u. k.) polega w tern,

e mimo wiadomoci trwania pierwszego zwizku maeskiego
zawiera zwizek drugi. Bd (§ 2. lit. e) u. k.) mógby w pewnych
wiarunkach wykluczy zy zamiar u sprawcy, gdyby dotyczy i

kwestji, czy maestwo pierwsze w ogóle zawartem zostao w for-

mie, ustaw przepisanej, lub czy zwizek ten prawnie jeszcze trwa.

Nie mona jednak usprawiedliwi bdem maonka, który prze/

zatajenie prawdziwego wieku swego sam spowodowa, e pierwszy

zwizek maeski zawartym zosta (w ustawowej zreszt formie)

mimo jego maoletnoci bez zezwolenia prawnego zastpcy (15.

marca 1922. Kr. 144/21).

A) II. U s t a w a o p r z e s t p s t w ach urzdnik ó w z chci
z y s k u.

63) ust. z 18 3 1921. Dz. ust. Nr. 30. poz. 177 i § 311. u. k.

Skanianie, chociaby bezskuteczne, urzdnika do pogwacenia
obowizków subowych nie podpada ze wzgldu na ustaw z 18/3

1921. Dz. ust. Nr. 30 poz. 177 pod przepis § 311. u. k. nietylko wtedy,

gdy chodzi o urzdnika w rozumieniu § 105. u. k., lecz tak-e. od-

nonie do urzdnika z ust. 2. § 101. u. k., chociaby nie byo po

stronie urzdnika cech naduycia wadzy urzdowej z § 101 u. k.

(15 marca 1922. Kr. 725/21).

64) art. 12. ust. z 18/3 1921.

Urzdnik pocztowy, który sprzeniewierzywszy wyjte z listu

dwa czeki, opiewajce kady na 50 dolarów ameryk., pozby je,
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a nastpnie zwróci wprawdzie nabywcom czeków pobrana od nich

cen i wynagrodzi im szkod, adresatowi jednak listu, zanim ujaw-
niono win jego przed wadza, powoana do cigania przestpstw
jeszcze ani czeków ani ich wartoci nie wyda, nie moe korzy-
sta z przepisu art. 12. ust. z 18/3 1921. Dz. ust. Nr. 30. poz. 177.

(15. lutego 1922. Kr. 667/21).

65) art. 14. ust. z 30/1 1920. Dz. ust. Nr. 11. poz. 30.

Pogwacenie przepisu tego o obowizku wyznaczenia oskar-

onemu obrocy powoduje niewano wyroku skazujicego z 1. 3.

§ 281. p. k. (2 czerwca 1922. Kr. 251/22).

D) Ust a w a p o step o w a n i a k a f n e g o.

66) § 281. 1. 3. p. k.

Zob. wyej pod 65.

67) § 327. p. k.

Zakaz kocowego ustpu § 327 p. k., e podczas gosowania
przysigych nie wolno pod niewanoci nikomu by obecnym,
odnosi take do samej obecnoci osoby obcej. Obecno zastpcy
przysigego skutkuje niewanie z 1. 4. § 344 p. k. nawet, gdyby
byo stwierdzonem, e nie bra on wcale udziau ani w gosowaniu
ani w obradach przysigych (21 marca 1922 Kr. 164/22).

68) § 330. p. k.

Pisemne owiadczenie przysigych, zoone po ogoszeniu
wyroku, e si pomylili, gdy sadzili, i wykluczenie z pytania gó-
wnego, zadanego im w kierunku skrytobójczego morderstwa, sów:
„w sposób zdradziecko-podstpny" spowoduje zupena bezkarno,
co wanie miao by ich zamiarem, jest bez znaczenia. (28. pa-
dziernika 1921. Kr. 439/21).

69) § 330. p. k.

Przepis § .330. ust. 3. p. k. odnosi si jedynie do tych pyta-
na które zapado orzeczenie przysigych. Nieodczytanie dalszych

pyta, co do których potrzeba odpowiedzi odpada, nie powoduje
niewanoci z 1. 4. § 344. p. k. (1 lutego 1922. Kr. 647/21).

70) § 427. p. k.

Zachodzi niewano z 1. 3. § 281 p. k. (§ 427. p. k.), jeeli

rozpraw gówna przeprowadzono w zaocznoci przeciw oskaro-
nemu o zbrodni z ust. 1. art. 5. ustawy z 18/3 1921. Dz. ust. Nr. 30.

poz. 177., chociaby sad orzekajcy zastosowa przy wymiarze kary

art. 6. t^i ustawy. (2 maja 1922. Kr. 210/22).

J ó z e f P r okop o w i c z,

Prokurator przy Sodzie Najwyszym.



D. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Kongresówka).

Art. 429 k. c. p. Sprzeda substancji majtku nieletnich,

wbrew artykuowi 429 k. c. p., z wolnej rki jest niewana, be/

wzgldu na to, kto jej dokona (opiekun, negotiorum gestor) i czy

bya dla nieletnich korzystna (O. z d. 19 wrzenia 1921 N. 49/1921).

Art. 686 i n. k. c. Na mocy uchway komitetu Urzdzajcego
z d. 13 marca 1870 r. N. 2966. wocianie, korzystajcy z serwitutu

lenego, maj prawo do otrzymania drzewa w tym tylko roku.

w którym drzewo to im si naleao, i w tyme roku da Wy-
dania powinni. (O. z d. 19 wrzenia 1921 N. 162/1921).

Art. 815 i n. k. c. 1) Dzia spadku musi by sporzdzony na

pimie, tern bardziej — gdy w spadku znajduje sie nieruchomo.
(O. z d. 10 padziernika, 21 listopada 1921 N. 240/1921).

2) Niewskazanie przez wspóspadkobierce, wystpujcego
dokonanie dziau, wszystkich osób, które powinny bra udzia

w postpowaniu dziaowem. nie usprawiedliwia umorzenia sprawy.
(O. z d. 24 padziernika 1921 N. 294/1921).

3) Niewezwanie do sprawy dziaowej jednego ze spadkobier-

ców skutkuje niewano dziau sdowego co do caoci — ana-

logia z art. 1078 k. c. (O. z d. 3 padziernika 1921. N. 222/1921).

4) W myl art. 1767 u. p. c. postanowienia kodeksu cywilnego

w przedmiocie losowania sched nie s obowizujce dla sdów po-

koju, które maj prawo wedle wasnego uznania, naleycie uzasad-

nionego, przeznaczy ziemi jednemu lub kilku spadkobiercom, po-

zostaym za — spaty pienine. (O. z d. 1 wrzenia 1921. N.

124/1921).

5) Nie stanowi obrazy prawa zastosowanie do dziaów drobnej

wasnoci ziemskiej ogólnych przepisów w przedmiocie postpowa-
nia dziaowego. (O. z d. 26 wrzenia 1921. N. 195/1921).

Art. 841 k. c. Prawo spaty z art. 841 k. c. trwa tak dugo,
jak prawo do dziau samego, póki wic spadkobiercy pozostaj
w niepodzielnoci, prawo spaty obcego nabywcy, wskutek prze-

dawnienia, wygasn nie moe. Obliczenie spaty wedug relacji

1 rub. = 2 m. 16 f. nie czyni zado wymaganiom art. 841 k. c, po-

niewa przepis ten nie ma na celu krzywdzenia spacanego na

bywcy, a przeciwnie zapewnia mu zwrot caego uiszczonego sza-

cunku, kosztów aktu i nakadów. Gdy danie spaty podyktowane
zostao spekulacj, sdy winny nie dopuszcza naduycia prawa;

uznajc za spat za nieunikniona. szuka sposobu susznego
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wynagrodzenia spacanego nabywcy praw spadkowych. (O. z cl.

19 wrzenia i 3 padziernika 1921. N. 90/1921).

Art. 1075 i n. k. c. Samo wydzielenie nie uczestniczcym
W akcie zstpnym pewnej kwoty pieninej nie czyni aktu daro-

wizny aktem dziau za ycia, jest raczej zastrzeeniem na korzy
osób trzecich, zgodnie z postanowieniem arn. 1121 k. c. (O. z d. 29

wrzenia 1921. N. 206/1921).

Art. 1184 k. c. Poza przypadkami, wyranie w ustawie wska-
zanemi (p. art. 1302, 1656 k. c), mona da rozwizania umowy
z winy dunika, bez uprzedniego postawienia go w zwoce; nawet
dla dochodzenia odszkodowania nie zachodzi potrzeba stawienia

w zwoce, gdy uchybienie strony wyrazio sic w czynie lub zanie-

chaniu, któremu wezwanie zapobiec, ani go zmieni nie moe. (O.

z d. 17 padziernika 1921. N. 715/1921).

Art. 1328 k. c. Art. 1328 k. c. nic ulega rozszerzajcej wy-
kadni, przeto adnotacja b. okupacyjnego urzdnika skarbowego na

prywatnym kontrakcie najmu o pobraniu stempla nie nadaje aktowi
daty pewnej w stosunku do osób trzecich. (O. z d. 13 padziernika
1921. N. 273/1921 i patrz take O. z d. 15/29 wrzenia 1921. N.

409/1921).

Art. 1590 k. c. Art. 1590 k. c. stosuje si przez analogj do

umów o sprzeda zupen i wszelkich innych, zawartych z wy-
ranem lub domylnem zastrzeeniem przepadku zadatku lub zwrotu
zadatku podwójnego, zgodnie z ogólnemi zasadami prawa, wyra-
onemi w art. 1134, 1156, 1152 i 1226 k. c. (O. z d. 19 wrzenia 1921.

N. 132/1921).

Art. 1659 k. c. Prawo odkupu moe by zastrzeone i przy
sprzeday ruchomoci. (O. z d. 31 padziernika 1921. N. 296/1921).

Art. 1674 k. c. 1) Sprzeda praw spadkowych, z zastrzee-
niem zapacenia przez kupujcego dugów spadkowych i doywot-
niego uytkowania sprzedawcy z czci osady spadkowej, nie moe
by zerwana z powodu pokrzywdzenia, jest bowiem umow losow.
(O. z d. 3 padziernika 1921. N. 217/1921).

2) W sprawach o pokrzywdzenie przy sprzeday nierucho-

moci nie jest konieczne udowodnienie, i sprzedawca dziaa pod
przymusem, albowiem oznaczenie przez sprzedawc zbyt niskiego

szacunku mogo nastpi równie wskutek bdu lub innych oko-

licznoci; art. 1677 k. c. wymaga jedynie, aby pokrzywdzony przy-

toczy i udowodni okolicznoci, stwierdzajce prawdopodobie-
stwo pokrzywdzenia w stopniu, wskazanym w art. 1674 k. c. (O.

z d. 22 wrzenia 1921. N. 146/1921).

Art. 1692 k. c. W myl art. 1692 k. c, na nabywc wierzy-

telnoci przechodzi take prawo uczestniczenia w procesie o t wie-

rzytelno, niezalenie od stadium, w jakiem proces si znajduje i bez
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potrzeby wyranego podstawienia nabywcy w prawa do skargi. (0.

z d. 3 padziernika 1921. N. 223/1921).

Art. 1708 i n. k. c. 1) Dzierawa gmachu na przedstawienia

teatralne, cznie ze znajdujaccmi si w nim przedmiotami, nie ko-

rzysta z ochrony lokatorów. (0. z d. 13/27 padziernika 1921. N.

524/1921).

2) Podnajem nie stwarza adnego stosunku prawnego pomi-
dzy sublokatorem a wacicielem domu, to te poza przypadkiem,
przewidzianym w art. 1753 k. c, waciciel domu nie ma prawa -
da od sublokatora zapacenia ceny podnajmu, i sublokator powi-
nien paci czynsz nie wacicielowi nieruchomoci, lecz osobie, od
której podnajmuje. Art. 1753 k. c. nie zmienia zasady, wyraonej
w art. 1165 k. c, a tylko uzupenia przepis art. 1166 k. c-, dajc
wacicielowi nieruchomoci, w przypadku zalegania lokatora z za-

pat komornego, skarg przeciwko sublokatorowi bezporedni.
(O. z d. 13 padziernika 1921. N. 278/1921).

3) Rozwizanie umowy najmu midzy gównym lokatorem
a wacicielem domu powoduje opuszczenie lokalu take przez sub-

lokatorów, o ile ci nie zawarli na zajmowan cz lokalu bezpo-
redniej umowy z wacicielem. (O. z d. 31 padziernika 1921. N.

691/1921).

4) Przy pachcie elaznym, strata inwentarza ywego, spo-

wodowana nawet wypadkami losowemi nieprzewidziane mi
i na d z wy c z a jn e m i, ciy dzierawc, jeeli niema umowy
przeciwnej — art. 1825 k. c. (O. z d. 1 wrzenia 1921. N. 174/1921).

Art. 1961 k. c. Wspówaciciel nieruchomoci, oddanej w se-

*kwestr., nie jest obowizany paci na rce dozorcy sdowego
czynszu za zajmowane przez siebie w teje nieruchomoci miesz-

kanie. (O. z d. 24 padziernika 1921. N. 293/1921).

Art. 2087 k. c. 1) W myl art. 2087 k. c. nie moe domaga
si zwrotu zastawionej nieruchomoci dunik, który poprzesta je-

dynie na zaofiarowaniu wierzycielowi sumy dunej przez wezwa-
nie go do notarjusza po odbiór wierzytelnoci. Podczas okupacji

niemieckiej zaznaczenie sumy byo moliwe, wobec wprowadzenia
urzdów depozytowych (rozporzdzenie z d. 4. XII. 1915 — Dz.

rozp. N. 14 poz. 47), które faktycznie przyjmoway depozyty w spra-

wach sdowych. (O. z d. 22 wrzenia 1921. N. 924/1920).

2) Nie moe by nakazana eksmisja zastawnika, przy jedno-

czesnej zapacie dugu, albowiem wedle art. 2087 k. c, dunik moeda zwrotu zastawionej nieruchomoci dopiero po zupenem uisz-

czeniu sumy dunej. (O. z d. 22 wrzenia 1921. N. 949/1920).

Art. 2236 k. c. Posiadanie nieruchomoci na podstawie umo-
wy przyrzeczenia sprzeday nie moe by poczytywane za preka-

ryjne dzierenie rzeczy w imieniu waciciela i przeto nie podpada
pod przepis art. 2236 k. c. (O. z d. 6 padziernika 1921. N. 231/1921).
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Art. 2244 k. c. Wytoczenie sporu o prawo wasnoci gruntu
wociaskiego przed wadzami wociaskiemu powoanemi da
rozstrzygania tego rodzaju sporów, przerywa przedawnienie zgod-
nie z art. 2244 k. c. (O. z d. 3 padziernika 1921. N. 224/1921).

A r t. 2 i n. P r z e p. p r z e c h. d o u. p. c. 1) Waciwo sdu
okrela si istota da powoda, a nie treci zarzutów pozwanego,
jeeli zarzuty te nfe zostay ujte w form powództwa wzajemnego;
gdy wic powód, zgodnie z postanowieniami o waciwoci, wy-
stpi przed sd pokoju o eksmisj pozwanego na tej podstawie,

e ustaa umowa najmu pracy, uprawniajca pozwanego do zajmo-
w ani domku na nieruchomoci powoda, pozwany za zarzuca, i
jest wacicielem rzeczonego domku, lecz powództwa wzajemnego
o wasno nie wytoczy, sprawa naleaa do waciwoci sadu
pokoju. (O. z d. 13 padziernika 1921. N. 586/1921).

2) Powództwo o eksmisj osoby, która zbywajc swoje prawa na
nieruchomoci, zobowizaa si w pewnym terminie wyprowadzi
si z zajmowanych w teje nieruchomoci pomieszcze, ma na celu

wydanie nabytei czci nieruchomoci i nie ulega rozpoznaniu sdów
pokoju. (O. z d. 1 wrzenia 1921. N. 508/1921).

3) W przypadku enklaw}' (art. 682 k. c), suebno przejazdu

moe by dochodzona trybem skargi posesoryjnej. Posiado moe
by uznana za znajdujca si w pooeniu, przewidzianem w art.

682 k. c, take wtedy, gdy dojazd do niej od drogi publicznej jest

tak uciliwy, e ze wzgldów gospodarczych uwaa go naley za

równoznaczny z brakiem drogi. (O. z d. 15 wrzenia 1921. N.

13/1921).

4) Skarga posesoryjna nie przysuguje dzierawcy przeciwko
wypuszczajcemu w dzieraw ani przeciw osobom jego prawa
przedstawiajcym. W przypadku t. z w. „trouble de fait" (art. 1725

k. c), przeciwko trzecim dzierawca moe si broni skarg pose-

soryjna. (O. z d. 22 wrzenia 1921. N. 175/1921).

5) Postanowienie ks. Namiestnika z d. 10. X. 1818 (D. P. T. VI

str. 202) nie tamuje wystpienia w drodze posesoryjnej o przywró-
cenie do pierwotnego stanu rowu, odprowadzajcego cz wód
z wyej pooonego gruntu. (O. z d. 17 padziernika 1921. N.

248/ 1921).

A r t. 1 u. p. c. Roszczenie przeciwko skarbowi pastwa o wy-
nagrodzenie szkód i strat, spowodowanych zarekwirowaniem lokalu

dla urzdu pastwowego z mocy ustawy z cl. 27. XI. 1919, ulega

rozpoznaniu w drodze sdowej, w myl art. 1 u. p. c.

Art. 128" u. p. c. Interwenient uboczny nic moe wnosi za-

rzutów ani stawia wniosków sprzecznych z interesem i obrona

strony, do której si przyczy. Interwencja gówna w sprawach,

toczcych si przed sdami pokoju, jest niedopuszczalna. (O. z d.

17 padziernika 1921. N. 591/1921).
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Art. 272 i n. u. p. c. danie zerwania umowy sprzeday
z powodu pokrzywdzenia, bez jednoczesnej windykacji majtku nie-

ruchomego, jest sporem o rozwizanie umowy, którego warto
okrela sie wedug sumy, oznaczonej w akcie sprzeday. (O. z d.

15 wrzenia 1921. N. 139/1921).

Art. 368 u. p. c. Art. 368 u. p. c. nie wkada na sd obowizku
dania zoenia przez stron dowodu dla wyjanienia wanych
okolicznoci sprawy; stosowanie tego artykuu pozostawione jest

uznaniu sdu. (O. z d. 22 wrzenia 1921 r. N. 146/1921).

Art. 409 u. p. c. Dom, postawiony na cudzej ziemi, jest nie-

ruchomoci, a przeto nie mona dowodzi badaniem wiadków,
czyj jest wasnoci (art. 241 ust. not., 101

1

i 40) u. p. c.) (O. z d.

13 padziernika 1921. N. 586/1921).

Art. 571 u. p. c. Brak upowanienia ony przez ma do
stawania w sdzie nie stanowi bezwzgldnej niezdolnoci osobistej

do dziaa sdowych, o jakiej wspomina art. 69 p. 4 i 571 p. 4 u. p. c;
sd nie ma obowizku podnoszenia tej kwestii z urzdu. (O. z d.

7 wrzenia 1921. N. 465/1921).

Art. 793 i 186 u. p. c. Nale do meritum sprawy pytania

nastpujce:
1) czy istnieje umowa spóki. (O. z d. 29 wrzenia 1921. N.

183/1921);

2) czy powództwo wzajemne ma cisy zwizek z powództwem
gównem. (O. z d. 22 wrzenia 1921. N. 179/1921);

3) czy zachodz dostateczne powody zawieszenia postpowa-
nia na mocy art. 8 u. p. c. (O. z d. 7 wrzenia 1921. N. 429/1921);

4) czy nieruchomo winna by uznana za „ziemsk" w rozu-

mieniu ustawy z d. 29 lipca 1919 r. (O. z d. 3 padziernika 1921.

N. 212/1921);

5) jak zrozumie zoony do sprawy wyrok. (O. z d. 3 pa-
dziernika 1921. N. 711/1921:

6) czy lokator przekracza porzdek domowy i niszczy przed-

miot najmu. (O. z d. 7 wrzenia 1921. N. 453/1921);

7) czy ofcator zmieni przeznaczenie rzeczy najtej. (O. z d.

27 padziernika 1921. N. 63S/1921).

8) czy petent, dajc rzekomo sprostowania aktu stanu cy-

wilnego, nie domaga si w istocie rzeczy zmiany imienia. (O. z d.

27 padziernika 1921. N. 638/1921).

Art. 835 i n. u. p. c. Otrzymanie przez stron odpisu wyroku
nawet po upywie czasokresu kasacyjnego nie moe samo przez si
usprawiedliwi przywrócenia uchybionego czasokresu. (O. z d.

20 padziernika 1921. N. 613/1921).

Art. 891 u. p. c. Orzeczene sdowe w sprawie dziaowej, za-

wierajce nie tylko nakaz sprzeday przez licytacj publiczn osady
spadkowej, ale i podzia osign si majcego szacunku, nie jest
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decyzj przygotowawcz, lecz wyrokiem, obowizujcym dla sdu,
który je wyda. (O. z d. 1 wrzenia 1921. N. 1074/1920).

Art. 893 u. p. c. W myl art. 893 i 895 u. p. c, oraz art. 1350

i 1351 k. a, pobudki wyroku wtedy tylko maj powag rzeczy os-
dzonej, gdy s tak cile zwizane z sentencj, e przy innych mo-
tywach sentencja wyroku miaaby inne znaczenie. (O. z d. 26 wrze-

nia 1921. N. 1005/1920).

Art. 1078 i n. u. p. c. Zamieszczany w warunkach poliso-

wych towarzystw ubezpiecze zakaz przyjmowania aresztów

i ostrzee na kapitay i wypaty, przypadajce z polis, stosuje si
do aresztów nakadanych za ycia ubezpieczonego, kiedy nie wia-

domo waciwie, czyj wasno fundusz ubezpieczeniowy stanowi
bdzie, nie moe jednak uchyla ogólnych cywilnych norm przy

spadkobraniu, ani sprzeciwia si ogólnym przepisom postpowania
w przedmiocie zapowiedzenia. (O. z d. 29 wrzenia 1921. N.

211/1921).

Bolesaw Pohorecki,
prokurator przy Sdzie Najwyszym.



E. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Maopolska).

Sprawy naftowe.

A. Ustawa z 11 maja 1884, Dz. p. p. Nr. 71.

(§ 8) 1. Nabywca udziau w prawie poszukiwania i wydoby-
wania mineraów ywicznych, choby nawet wpisany zosta
w ksidze gruntowej lub naftowej za waciciela tego udziau, nie

nabywa przez to jeszcze prawa w mysi § 837 uc. do zadania zo-
enia rachunków z przedsibiorstwa spóki kopalnianej, jeeli celem
wydobywania ropy zawizan zostaa spóka a on do niej nie przy-

stpi. (O. z 9 lipca 1919, Rw. 412/19 i z 19 kwietnia 1921, Rw.
482/21, ogoszone w Orzecznictwie Sdów Polskich z r. 1921, T. I.

zesz. 2, str. 61, poz. 59).

2. Jeeli wedle umowy spóki wspówacicielom kopalni ropy
suy prawo do dania przypadajcej na nich czci wyproduko-
wanej ropy w naturze, mog oni alternatywne danie posta-

wione w skardze o zapat równowartoci cofn przed wydaniem
wyroku pierwszej instancji. (O. z 17 maja 1921, Rw. 652/21).

B. Ustawa z 9 stycznia 1907, Dzpp. Nr. 7.

(§ 1) 3. Kontrakt naftowy, w którym
a) czas trwania prawa wydobywania nie jest oznaczony kalen-

darzowo, lecz tylko podany na lat 25, liczc od zezwolenia

przez Urzd górniczy na zaoenie szybu, za
b) obowizek wiercenia i skutki niewiercenia nie s uregulowane,

mimo e przyrzeczone zostaj udziay odsetkowe dochodu
brutto,

jest dla braku olkrelenia istotnych wymogów kontraktu kupna
uprawnienia naftowego niewany. (O. z 28 grudnia 1920, Rw.
934/20).

4. Oddzielenie prawa poszukiwania mineraów ywicznych
od idealnej czci realnoci jest niedopuszczalne. Kontrakt naftowy,

zawarty przez waciciela idealnej czci realnoci, bez wspó-
udziau innych wspówacicieli! jest niewany, jako zawarty
o przedmiot nieistniejcy i nie mogcy istnie w myl ustawy. (O.

z 13 stycznia 1920, Rw. 1027/191 z 7 marca 1922. Rw., 280/22).

5. Prawo do wydobywania mineraów ywicznych czasowo
ograniczone — nie moe by przedmiotem umowy dzierawy. (O.

z 30 maja 1922, Rw. 1280/22).
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6. Przenoszenie prawa wasnoci udziaów netto w drodze
ustpstwa (cesji) nie jest dopuszczalne. (O. z 16 kwietnia 1921, Rw.
482).

7. Kolizj midzy wpisanym nabywc gruntu a nicwpisanym
nabywc prawa naftowego naley ocenia wedug przepisów § 440
u. c. (O. z 16 lipca 1919, Rw. 444/19, ogoszone w Przegldzie prawa
i administracji z r. 1919, zesz. 4—6, str. 28; — co do dobrej wiary
wpisanego nabywcy gruntu. (Orzeczenie z 8/3 1921, Rw. 680/20,

ogoszone w Orzecznictwie Sdów Polskich 1921, T. I. zesz. 1,

str. 20, poz. 26).

8. Przy uzasadnieniu prawa naftowego przez zoenie doku-
mentu do Sdu, którego ksigi gruntowe zniszczone zostay pod-
czas wojny, Sd nie ma obowizku badania, czy poprzednik
prawny by uprawniony do nadania prawa naftowego. Zoenie
to uzasadnia nabycie jedynie o tyle, o ile poprzednik prawny na-

bywcy je posiada. (O. z 31 maja 1921, R. 396/21, og. w Przegl-
dzie prawa i adm. 1921, zesz. 10—12, str. 115).

(§ 7). 9. Prawo do powtarzajcych si wiadcze udziau
w poytkach mineraów ywicznych jest w rozumieniu ustawy ru-

chomoci. (O. z 31 stycznia 1920 Prez. 149/19, ogoszone w Orzecz-
nictwie S. P. 1921, T. I. z. 4, str. 129, poz. 140).

10. Pozbycie nieintabulowanego i tylko przez jednego wspó-
waciciela ustanowionego procentu brutto jest ze wzgldu na prze-

pisy ustawy naftowej pozbyciem rzeczy nieistniejcej. (O. z 30 lipca

1919, Rw. 502/19, ogoszone w Przegldzie pr. i adm. 1919, zesz.

4—6, str. 31).

11. Kolizj midzy hipotecznym i pozahipotecznym nabywc
prawa do udziau brutto w wydobytych mineraach ywicznych roz-

strzyga si wedug przepisu § 440 u. c. (O. z 13 wrzenia 1921, Rw.
1348/21).

12. Bruttowcom suy prawo do udziau take w produkcji ga-

zów ziemnych a za czas przeszy ich równowartoci. (O. z 29 listo-

pada 1921, Rw. 1869/21, 1871/21 i 1872/21).

13. O ile inaczej si nie umówiono, bruttowcom naley si
udzia w dochodach z gazów ziemnych take wtedy, jeeli gazy te

zuyto na popd kopalni. (O. z 30 maja 1922, Rw. 1231/22).

14. Zarzdca kopalni jest obowizany do zoenia rachunków
z dochodów i rozchodów kopalni wobec wspówacicieli a nie wo-
bec brutowców. Brutowcy mog da zoenia rachunków z do-

chodów i rozchodów kopalni od jej wspówacicieli a nie bezpo-

rednio od zarzdcy. (O. z 30 maja 1922, Rw. 1231/22).

15. Zajcie zapasów.ropy na rzecz pastwa (ces. rozp. z dnia

10 sierpnia 1915. Dzpp. Nr. 239) nie jest równoznaczne z wycofaniem
ropy z obiegu w myl § 880 uc. i nie uwalnia w szczególnoci take
od wykonania umownych zobowiza dostarczenia ropy (udziaów
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brutto) in natura w miar i w stosunku do uwolnionych iloci

ropy. (0. z 12 wrzenia 1919, Rw. 878/19).

16. Art. 1. rozp. Rady Min. z 5 czerwca 1920, Dz. U. Nr. 70,

poz. 472 i art. 1 rozp. Min. Skarbu z 5 czerwca 1920, Dz. U. Nr.. 70,

poz. 475, które przemieniy roszczenia o wydanie ropy w naturze

na wiadczenia pienine, nie odnosz sie do roszcze posiadaczy

kopalni midzy sob (tj. do osób uprawnionych do wydobywania
ropy) ale tylko do roszcze osób obcych (wacicieli gruntów i upra-

wnionych do odbierania dochodów z udziaów netto lub brutto).

(O. z 17 maja 1921. Rw. 652/21).

17. Jeeli roszczenie dochodzone kilku równoczesnemi skar-

gami (z tytuu zalegych kilkomiesicznych procentów brutto),

z których adna nie przekracza kwoty 1000 K., przenosi jednak cz-
nie sum 1000 K, to uzasadniona jest waciwo sadu okrgowego
w myl §§ 50, art. 1, 49 1. 1 i 55, zd. drugie n). (O. z 27 kwietnia

1920, R. 149/20). Kwota powysza 1000 K. podwyszona zostaa
art. 1 ust. z 22 lutego 1921, Dz. U. Nr. 23, poz. 124 do 10.0000 mkp.

18. Egzekucja na podstawie wyroku, skazujcego zobowi-
zanego na wiadczenie procentów w produkcji ropy nie jest do-

puszczalna, jeeli w wyroku nie orzeczono, czy chodzi o procenty

brutto czy netto. (O. z 24 lutego 1922, R. 152/22).

19. Egzekucja o wydanie ropy nie moe by prowadzon we-
dug § 353 ord. egz. lecz wedug § 346 ord. egz. (O. z 13 kwietnia

1922, R. 306/22).

20. Wano umowy przeduajcej termin zakrelony z moc
Avarunku rozwizujcego w pierwotnym kontrakcie naftowym dla

rozpoczcia robót wiertniczych, nie jest zalen od wpisu do ksigi

naftowej. Umowa taka wie w szczególnoci i nowonabywc
prawa powrotu pola naftowego dziaajcego w zaufaniu do pierwo-

tnego kontraktu w zbiorze zoonego i nie moe on powoywa sie

na zaufanie do ksig gruntowych w znaczeniu § 1500 u. c. (O. z 2

lipca 1919, Rw. 354/19).

Trafno tego orzeczenia jest wtpliw. Odnosi sie ono do

wypadku, w którym nie miay zastosowania przepisy o moratorjum
wiertniczem, gdy termin rozpoczcia robót wiertniczych przypad
na czas przed 1 sierpnia 1914 r. § 8 ust. 2 i 3 z 9 stycznia 1917

zarzdza, e warunek rozwizujcy, pod którym nadano prawo
wydobywania, naley wpisa do ksigi naftowej i e do takiego

ograniczenia prawa wydobywania maj zastosowanie postanowienia

ustpu kocowego § 1 ustawy, który czyni wano zmian w pra-

wie wydobywania zalen od wpisu do ksigi naftowej. Jeeli za-

tem warunek rozwizujcy, pierwotnie midzy stronami umówiony,
uega wpisowi i wpis ten rzeczywicie zostaje dokonany, to i wa-
no kadej zmiany tego warunku wobec osób trzecich zalen by
musi od wpisu do ksigi naftowej. Inaczej przedstawiaaby si
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sprawa, gdyby umowny termin rozpoczcia robót wiertniczych

przypad na czas, w którym obowizywao moratorium wiertnicze.

W wypadkach tych nabywca prawa powrotu liczyby si musia
na podstawie ^szczególnych przepisów ustawowych, e umowny
termin rozpoczcia robót wiertniczych przeduony zosta z mocy
ustawy z powodu wypadków wojennych.

21. Waciciel gruntu domagajcy si na zasadzie ustawy z 5

czerwca 1919, Dz. Pr. Nr. 45, poz. 217 (moratorium dla zobowiza
wiertniczych) zakrelenie uprawnionemu do wydobywania czaso-

kresu do rozpoczcia robót wiertniczych, nie moe przed upywem
tego czasokresu zrobi uytku z zastrzeonego na wypadek zwoki
prawa dania rozwizania kontraktu naftowego. (O. z 10 stycznia

1922, Rw. 2068/25).

(§ 12). 22. Jeeli wpisane do ksigi naftowej prawo wydoby-
wania zgaso przed umówionym terminem kocowym np. wskutek
niewypenienia zobowiza wiertniczych lub zrzeczenie si upraw-
nionego, uprawniony z prawa powrotu moe zastrzeone prawo wy-
dobywania natychmiast przenie i obciy. Odnony akt prawny
skuteczny jest zaraz po zawarciu a nie dopiero z nastaniem prawa
powrotu. (O. z 11 kwietnia 1922, Rw. 697/22).

(§ 14). 23. Umowa o odstpienie udziau mniejszego ni V*.

w polu naftowem jest niewan, chocia nabywca w myl wyra-
nego postanowienia nie ma by za waciciela intabulowany i ma
jedynie prawo pobierania dochodów i obowizek przyczyniania si
do wydatków. (O. z 13 grudnia 1921, Rw. 1.754/21 ogoszone
w Przegldzie pr. i adm. 1922, zesz 1—3, str. 17).

24. Nabycie udziau procentowego w dochodach i wydat-
kach — choby bez udziau w majtku zakadowym — na pewien
okrelony czas jest w istocie rzeczy nabyciem udziau w prawie

do wydobywania mineraów ywicznych (udziau netto). Umowy
tego rodzaju majce za przedmiot udziay mniejsze ni 2 i >4%-towe
s niewane. (O. z 9 kwietnia 1920, Rw. 313/20, 24 stycznia 1922,

Rw. 2249/21 i z 25 kwietnia 1922, Rw. 1887/21).

25. Na zakaz dzielenia uprawnienia naftowego poniej miary
oznaczonej w § 14 noweli winien zwraca uwag Sdzia hipoteczny

i odrzuca podania nie odpowiadajce ustawie. (O. z 16 kwietnia

1921, Rw. 482/21).

26. Spólnik majcy 10%-towy udzia w spóce wydobywczej
nie moe domaga si przed upywem roku administracyjnego za-

jcia w drodze tymczasowego zarzdzenia odpowiedniej czci wy-
dobywanej ropy w naturze celem zapewnienia odebrania swego
udziau w produktach zamiast w ich równowartoci. (O. z 11 kwie-

tnia 1922, R. 278/22).

(§ 20). 27. Skargi o wynagrodzenie szkody wyrzdzonej
dzierawcy rewiru rybackiego w rybostanie przez wpuszczenie do
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rzeki trujcych odpadków ropnych nale do zwyczajnej drogi pra-

wa. (O. z 30 maja 1919 r. R. 34/19).

(§ 23). 28. Dopuszczalno wpisu w ksidze naftowej ocenia
naley wedug ustawy obowizujcej w chwilii dania wpisu.

Z umowy o nabycie praw naftowych zawartej wanie przed wej-

ciem w ycie noweli naftowej z 9 stycznia 1917, Dzup. Nr. 7 wy-
nika w szczególnoci take obowizek strony zobowizanej do za-

stosowania si do postanowie noweli w celu umoliwienia stronie

uprawnionej nabycia wzgldnie realizacji nadanych jej praw. (O.

z 27 stycznia 1920, Rw. 781/19).

29. Jeeli uprawniony do wydobywania mineraów ywicz-
nych nie przej ciaru brutto poprzedzajcego jego prawo naftowe

w ksidze gruntowej, to jako posiadacz pola naftowego odpowiada
za to brutto tylko pomocniczo w razie nieuzyskania przez wierzy-

ciela (bruttowca) pokrycia z wasnoci gruntowej. (O. z 27 kwiet-

nia 1920, Rw. 379/20).

Dr. W o d z i e r z Dbalowski,
Sdzia Sdu Najwyszego.
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1. a) Na sprzedajcym, pozwanym o wydanie przedmiotu kupna,
a zasaniajcym si rozwizaniem umowy, spoczywa ciar
dowodu w t5

rm wzgldzie,
b) Brak porozumienia co do zwrotu ceny kupna moe suy

za dowód, e umowy nie rozwizano.
Wyrok z 10 lutego 1922 r. C 2/22.

2. Przyzwanie do aktu notarialnego w charakterze tumacza
brata strony nie czyni aktu bezwzgldnie niewanym.
Wyrok z 3 marca 1922 r. C 50/21.

3. a) Ustna informacja w urzdzie osadniczym (okrgowym ziem-
skim), e zezwolenie na przewaszczenie nie bdzie udzie-

lone, jest bez znaczenia.

b) Umówienie terminu, do którego urzd osadniczy udzieli ma
zlezwolenia, ze skutkami warunku rozwizujcego, winno
si mieci w samym kontrakcie.

c) Odstpienie jednej strony od umowy z powodu przewidzia-
nej odmowy zezwolenia na przewaszczenie musi by wy-
ranie owiadczone i zaraz przyjte przez drug stron.

Wyrok z 3 lutego 1922 r. C 54/21.

4. Niedostateczna pracowito ony moe obok innych okolicz-

noci uzasadni danie rozwodu maestwa.
Wyrok z 20 maja 1921 r. C 2/21.

5. a) W rozpoznaniu wniosku o przywrócenie do pierwotnego
stanu czasokresu do wniesienia rewizji waciwy jest sd
najwyszy,

b) Dla ustalenia czasu dowiedzenia si strony z uchway sdo-
wej o przyczynie restytucji decydujce jest dorczenie uch-
way penomocnikowi procesowemu.

Orzeczenie z 30 marca 1922 r. C 17/22.

6. Nienormalne urzdowanie poczty czy kasy sdowej, powodu-
jce opónienie w wykazaniu uiszczenia zaliczki na koszta in-

stancji rewizyjnej, uzasadnia przywrócenie do pierwotnego
stanu czasokresu do uzasadnienia rewizji.

Orzeczenie z 30 marca 1922 r. C 22/22.

7. Rewizja nie moe by uznan za niedopuszczaln, jeeli z uza-

sadnienia jej, cho skpego i niejasnego, wynika jednak, jaka

norma prawa materialnego lub formalnego ma by obraona.
Orzeczenie z 7 kwietnia 1922 r. C 15/22.



F. Orzecznictwo cywilne Sdu Najwyszego (Wielkopolska). g39

8. a) Decyzja urzdu osadniczego odmawiajca zezwolenia na
przewaszczenie moe by zmienion, jeeli nie wskutek
rodka prawnego, to w drodze wznowienia postpowania
lub w trybie nadzoru,

b) Jeeli strony ju pierwszej odmowy nie przyjty za je wi-
c, rozstrzyga w ich prawach decyzja póniejsza, chyba
e póniejsze ich zachowanie, wedle zasad dobrej wian'
oceniane, wskazuje na wyrane lub milczce rozwizanie
umowy.

Wyrok z 2 grudnia 1921 r. C 32 21.

9. a) Skarga interwencyjna /. § 771 upc. suy take przeciw za-

jciu wierzytelnoci.

b) Przypozwanie dunika nie jest konieczne.

Wyrok z 20 stycznia 1922 r. C 39/25.

10. Lekarz-chirurg odpowiada za wywoanie u pacjenta przez nie-

fachowe wykonanie operacji i leczenie uszkodzenie ciaa.

Wyrok z .30 marca 1922 r. C 52/21.

U. Po przejciu kierownictwa Komisji Kolonizacyinej w rce pol-

skie b. niemiecki prezydent Komisji nie móg wydawa samo-
istnych decyzyj.

Wyrok z 18 lutego 1922 r. C 17/20.

12. a) Niemono wiadczenia nie zachodzi, jeeli przedmioty do-

starczy sic majce mona byo naby, chocia po cenach
bardzo wysokich,

b) W razie umówienia krótkiego terminu dostawy wzrost cen

midzy zawarciem umowy a dostawa nie zwalnia kupca od
obowizku dopenienia umowy.

Wyrdk z 3 marca 1922 r. C 8/22.

13. a) Skarga o ustalenie jest niedopuszczalna, jeeli moliw jest

skarga o wiadczenie.
b) Podanie w notarialnym kontrakcie zamiany nieruchomoci

wartoci tyche rónicej si od rzeczywistej nie powoduje
. niewanoci umowy w mysi § 313 uc.

c) Niewypowiedzialno hipotek nie stanowi przymiotu gruntu,

za który sprzedajcy odpowiada w myl § 459/2 uc.
" Wyrok z 11 maja 1922 r. C 23/21.

14. a) Decyzja o tern, e nie ma zmiany skargi, nastpi moe
take milczco.

b) Niezamieszczenic w notarialnym kontrakcie kupna - sprze-

day nieruchomoci umówionego warunku, e kontrakt roz-

wizuje si w razie pierwszej odmownej decyzji urzdu
osadniczego, powoduje niewano kontraktu w myl
§ 313 uc.

Wyrok z 20 stycznia 1922 r. C 43/21.
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15. W samym fakcie zastawu wierzytelnoci hipotecznej zapisanej

jako cz ceny kupna na rzecz sprzedajcych nie mona upa-
trywa zamiaru zniesienia umowy, z mocy której reszta ceny
kupna uyta by miaa do mazania hipotek.

Wyrok z 21 stycznia 1922 r. C 40/21.

16. Sprzedajcy nieruchomo nie moe si powoywa na zwok
kupujcych w odebraniu przewaszczenia, jeeli sam utrudnia!

im uzyskanie przepisanego zezwolenia na przewaszczenie.
Wyrok z 9 czerwca 1922 r. C 36/22.

17. a) Zajwarcie dodatkowej umowy wyjaniajcej! kontjraktow
wol stron co do waluty nie powoduje niewanoci umowy
gównej dla braku formy § 313 uc.

b) Przez przyjcie zapaty reszty ceny kupna bez zastrzee
traci wierzyciel prawa z §§ 326 i 360 uc.

Wyrok z 22 marca 1922 r. C 12/22.

18. a) Odrbna umowa o sprzeda inwentarza nie wymaga formy
notarialnej lub sdowej, brak jednak umówionej formy pi-

semnej moe spowodowa jej niewano,
b) Skuteczno zezwolenia urzdu osadniczego na przewasz-

czenie nie stoi na przeszkodzie, e kupujcy zobowizali si
wobec tego urzdu przeprowadzi parcelacj w inny spo-

sób, ni podano w kontraktach.

Wyrok z 21 kwietnia 1922 r. C 19/22.

19. Wniosek o przywrócenie do pierwotnego stanu czasokresu do

uzasadnienia odwoania odrzuci mona uchwa, od której nie

suy rewizja.

Orzeczenie z 9 czerwca 1922 r. C 51/22.

20. Zaalenie natychmiastowe przeciw uchwale sdu apelacyjnego,

odrzucajcej rewizj jako niedopuszczaln, wniesione by musi

w dwutygodniowym czasokresie zawitym.
Orzeczenie z 11 maja 1922 r. C 42/22.

21. a) Oznaczenie terminu cile okrelonego wymaga wyranego
postanowienia umownego,

b) Zakrelenie terminu w myl § 326 uc. moe nastpi take
przez wytoczenie skargi.

Wyrok z 17 lutego 1922 r. C 53/21.

22. a) Skarb Pastwa Polskiego w zastpstwie dyrekcji kolejowej

w Gdasku, ma sd powszechny w Warszawie,
b) Z umowy o przewóz kolejowy do Niemiec moe by pozy-

wany w sdzie miejsca dopenienia umowy tj. dowiezienia

towaru do stacji pogranicznej.

Wyrok z 3 marca 1922 r. C 24/21.

23. Nie moo si powoywa na niewano aktu prawnego spo-

wodowan brakiem przepisanej formy, kto brak ten sam wy-
woa w zamiarze nastpnego jego wyzyskania.
Wyrok penego kompletu z 18 lutego 1922 r. C 34/21.
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24. a) Po przeprowadzeniu innych dowodów poprzednie wskazanie
przysigi traci skutek.

b) Dowód z przysigi moe by pominity w razie stwierdze-

nia przeciwiestwa za pomoc dokumentu.
c) Wyrok nie potrzebuje omawia tego, co uwaa za nie-

istotne.

d) Przy sprzedaach nieruchomoci wiejskich obok zezwolenia

urzdu osadniczego nie jest potrzebne nadto zeze wolenie

starostwa.

Wyrok z 19 maja 1922 r. C 11/22.

25. a) Nieczytelno daty na dokonanie dorczenia wyroku apela-

cyjnego uzasadnia przywrócenie do pierwotnego stanu cza-

sokresu do wniesienia rewizji.

b) Skarb Pastwa Polskiego, nabywajc z mocy Traktatu Wer-
salskiego wasno domen pastwowych pruskich, nie

przejmuje obciajcych je kontraktów dzierawy.
c) Kontrakt dzierawy nastpnie dorozumianie zawarty ulega

ogólnym normom prawa cywilnego o wypowiedzeniu.
d) Objte wypowiedzeniem wezwanie do> opuszczenia dziera-

wy albo zawarcia kontraktu dzierawnego nie czyni aktu

niestanowczym lub warunkowym.
Wyrok z 9 czerwca 1922 r. C 49/22.

26. a) Testamentu wzajemnego pominite w nim dziecko póniej
urodzone nie moe zaczepi, jeeli prawo zaczepienia zgaso
dla pozostaego przy yciu maonka.

b) wypadek ten zachodzi w razie mierci tamtego maonka
po upywie roku po urodzeniu si dziecka

1

).

c) Brak zastpstwa prawnego dziecka nie powoduje przedu-
enia czasokresu.

Wyrok z 14 czerwca 1922 r. C 3/22.

27. Wobec zwaszcza przepisu § 622 upc. nie mona orzec rozwodu
maestwa na podstawie stwierdzonych przez wiadków fak-

tów oderwanych nie pozwalajcych jeszcze wnioskowa o zna-

cznem rozprzeniu stosunku maeskiego.
Wyrok z 3 grudnia 1921 r. C 30/21.

28. Posiadacz zobowizany wyrokiem do wydania rzeczy waci-
cielowi moe da zwrotu nadzwyczajnych kosztów utrzy-

mania i kosztów produkcji, a to kosztów oonych po zawini-
ciu sprawy wedug przepisów o sprawowaniu cudzych intere-

sów bez zlecenia.

Wyrok z 7 kwietnia 1922 r. C. 16/22.

29. a) Wierzyciel nie jest obowizany do wydania tytuów dugu
przed ostatecznem ustaleniem jego wysokoci l zakocze-
niem wzgldnie umorzeniem procesu.

v
) Zob. o tej tezie uwag redakcyjn do tego orzeczenia w .,Orzecz-

nictwie Sdów Polskich."
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b) Nie ma szykany w odmowie wydania zastawu po zdepono-
waniu bez wymogów ustawowych dugu nim zabezpieczo-
nego.

Wyrok z dn. 19 maja 1922 r. C 22/22.

30. Okrelajc pewna kwot w zamian której kupujcy ma otrzy-

ma przedmiot kupna, strony nie mog skutecznie umówi si,

e cz tej kwoty ma by darowizn.
Wyrok z 19 maja 1922 r. C 33/22.

31. a) Przepis § 278 uc. nite odnosi si do czynnoci stwarzajcej
dopiero zobowizanie.

b) Do zatwierdzenia umowy przez tzw. facta concludentia wy-
maga si ustalenie znajomoci treci umowy.

e) Strony mog si wanie umówi, e zatwierdzenie umowy
przez osob trzeci nastpi ma w pewnej formie (notar-

ialnej).

Wyrok z 14 czerwca 1922 r. C 35/22.

32. Brak w Polsce sdu o waciwoci niemieckiego skarbowego
trybunau Rzeszy nie daje podstawy do zaskarenia dotycz-
cych roszcze przed sadami zwyczajnymi.
Wyrok z 11 maja 1922 r. C 58/21.

33. Przyrzeczenie udzielenia poyczki poza przypadkiem § 610 uc.

nie moe by odwoane.
Wyrok z 28 kwietnia 1922 r. C 6/22.

34. a) Przy oznaczeniu renty dla osoby uszkodzonej w wypadku
kolejowym nie mona uwzgldnia na niekorzy ic'} osoby
pracy wykonywanej przez ni ponad stwierdzon zdolno
do zarobkowania,

b) Mona przyzna nawizk w razie stwierdzenia winy organu
kolejowego-.

Wyrok z 1 czerwca 1922 r. C 15/22.

.35. Roszczenie o zwrot wypoyczonego wgla w naturze W myl
§ 607 uc. w razie niemoliwoci takiego zwrotu przemienia sic

w roszczenie o zapat kadoczesnej równowartoci.
Wyrok z 19 maja 1922 r. C 25/22.

36. a) Na prawa kontraktowe nabywcy nieruchomoci jest bez

wpywu okoliczno, e póniejszy jej nabywca otrzyma
równie zezwolenie na przewaszczenie,

b) Niewano postanowienia ubocznego sprzeciwiajcego si
ustawie walutowej, nie powoduje niewanoci kontraktu co

do realnoci.

Wyrok z 9 czerwca 1922 r. C 46/22.

37. Rewizja nie zawierajca prawidowego wywodu przyczyn re-

wizji jest niedopuszczalna.

Orzeczenie z 26 lipca 1922 r. C 60/22.

Dr. T. Bujak.
Sdzia Sdu Najwyszego.



V. Kronika ekonomiczna.

1. Rolnictwo i pokrewne gazie wytwórczoci rolnej.

T r e : Opady i stan pogody w czasie niw. — Streik rolny w Poz-
naskiem. — Szacunkowe rezultaty zbiorów w latach 1920/21 i 1921/22
— Przyblione iloci podów rolnych na eksport. — Ilo gorzel
i produkcja spirytusu w latach 1913,14— 1920/21. — Ilo cukrowni
i plantacje buraków cukrowych. — Zbiory traw, koniczyn i paszy
zielonej w miesicach letnich i wiosennych 1922 r.

Tabela atmosferyczna podug stacji w Ptkowie wykazuje
w miesicach letnich i wiosenny cii 1922 r. nastpujce iloci opa-

dów w mm.:')

Kwiecie Maj Czerwiec Lipiec Sierpie Wrzesie
I. dekada — 28.3 7.3 3.2 52.6 16.2

II. dekada — 26.5 22.3 133.3 i&5 40.7

1 TY. dekada 18.3 57 8j6 27^ 9 3*-

Razem 18.3 60.5 38.3 163.8 80 87.9

Wyjwszy powiaty po obu stronach Wisy, gdzie byo do
lipca mniej opadów, oraz Wschodniej Maopolski, gdzie czciowo
huragany deszczu i gradu mosty pozryway, mielimy w caej
Polsce podobny stan opadów, jak wykazuje tabela dla Ptkowa,
czyli w piciu miesicach wiosennych i letnich spado ca. 500

mm. deszczu, ilo równajca si przecitnej liczbie rocznej. To
te ziemia wysuszona do nieznanej wprost gruboci w ubiegych
latach 1920 i 1921 nasycia si wreszcie wilgoci dostatecznie.

niwo zbó kosowych i strakowych odbywao si normalnie,

wyjwszy Województwo Poznaskie, nawiedzone przez strajk rol-

ny w czasie niw. Liczne bardzo opady w lipcu i sierpniu prze-

szkadzay wprawdzie w koszeniu i zwózce i spowodoway cz-
ciowy porost zbó w somie, jednake szkody stad powstae s
nike, gdy dostateczna .ilo si roboczych i pocigowych umoli-
wiaa w dniach pogody tym intensywniejsza, zwózk zboa. To
te jako tak ziarna jak somy jest zadawalniajca. Wyjtek sta-

nowi Województwo Poznaskie, które objte zostao strajkiem rol-

nym w ca. V, czciach wikszych obwodów. Strajk wybuch
2 sierpnia i trwa do 18-go z rón intenzywnoci. Najgwatow-
niej szala w powiatach Ostrowskim, Pleszewskim, Komiskim,
Szamotulskim, Nowotomyskim i Midzychodzkim. Dopiero pomoc

*) Podug danych p. Dzierzkowskiego, kierownika pola dowiad-
czalnego w Ptkowie powiat roda.
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wojskowa pooya kres ekscesom, jak podpalenie stogów, gwato-
wne spdzanie z pól pracujcych i t. p. Nie obyo si take bez
ofiar ludzkich. Strajk powsta na tle ekonomieznem, hasa i cele

partyjno-polityczne jednake odgryway gówn rol, jak w licz-

nych wypadkach stwierdzono (n. p. w agiewnikach u p. Fr. Przy-
uskiego). Z tego powodu niwo wypado w Poznaskiem gorzej,

jak si zapowiadao. Opady w czasie strajku pogorszyy jako
ziarna i somy i spowodoway ubytek przez wysypanie i poroni-
cie do 25% dochodzcy.

Przechodzc kolejno sprzt poszczególnych waniejszych zie-

miopodów, otrzymamy przypuszczalne rezultaty dla caej Polski

na rok 1921/22:
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potrzebowanie zboa aprowizacyjnego w kraju podniesie zaledwie

o 1—2% w stosunku do roku ubiegego. To te Ministerstwo Rol-

nictwa i D. P. wystosowao projekt do Rady Ministrów wywozu
narazie okoo 50.000 wagonów zboa* lub przetworów zagranic;

stanowi to okoo 40% naszej monoci eksportu w roku gospodar-

czym 1922 23. Rynki zbytu dla nadprodukcji rolniczej mamy na

wschodzie i nazachodzie mianowicie do Rosji, Anglji i Niemiec,

które maj do znaczny niedobór w ziarnie. Wywóz zboa wi-

nien odbywa sio natychmiast po ukoczonej kampanii buraczanej,

gdy regulatorem wywozu bdzie nie poda i popyt towaru, lecz

kwestia odtransportowania, czyli tonau kolejowego, który noto-

rycznie nie moe pody z postpem rolnictwa, przemysu i han-

dlu. W tym kierunku powinien Rzd Polski dokada jaknajwik-

szych stara, aby kolej swoje zadanie speni moga. Dla odci-
enia kolei suy powinny rzeki spawne, szczególnie Wisa, prze-

rzynajca w idealnym wprost przekYoju ca Polsk. Lecz tutaj

nie czyni si nic, lub prawie nic.

Sprzt ziemniaków w Polsce jest bardzo korzystny tak jako-

ciowo- jak ilociowo. Liczba 130 q z ha. jest raczej za nizka. Bar-

dzo dobry sprzt, dochodzcy do 170 q z ha. wykazuj Wojewódz-
twa Poznaskie i Pomorskie oraz czci Kieleckiego, Biaostoc-

kiego, Lubelskiego i Tarnopolskiego. Dobry urodzaj w ziemnia-

kach zapowiadaj take Województwa Wschodnie i Wileskie, nie-

urodzaju nie ma nigdzie, gdy nawet w okolicach nadwilaskie!!
w okót Warszawy, gdzie susza w czerwcu zdawaa si zniszczy
urodzaj okopowych, opady w lipcu i sierpniu poprawiy
znacznie niwo okopowych. Nadwyka w sprzcie, któr naley
zagranic ulokowa poza zupenym i obfitym pokryciem zapotrze-

bowania wewntrznego na zasiew, aprowizacj, przemys ziemnia-

czany i t. p., wynosi minimalnie 40.000.000 q. czyli iloci, których

w roku 1922/23 nie potrafimy w aden sposób odtransportowa, na-

wet gdybymy posiadali odpowiednie rynki zbytu. Na posiedzeniu

Zwizku Polskich organizacji Rolniczych w Warszawie d. 14. 9.

1922. ustalono nastpujce zuycie ziemniaków w kraju:

Gorzelnie, krochmalnie i suszarnie 23.500.000 q
wysiew 62.500.OOO q
aprowizacja ludzka 84.000.000 q
spaszenie, zanik, zepsucie 70.000.000 q

Razem 240.000.000 q

Remanent w stanie surowym wykazuje zatem okoo 40.000.000 q
Cyfra majcych by w przemyle rolnym zuytych ziemnia-

ków jest bardzo problematyczna, gdy oparta na przypuszczeniu,

e 1° w roku 1922/23 da si uruchomi 1400—1500 gorzel oraz 150

suszar i krochmalni, 2° fabryki te bd produkowa w przyblieniu
normaln w porównaniu do czasu przedwojennego ilo wyrobów
jak okowita, syrop, patki, cukier sodowy etc. i e 3° eksport tyche
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wyrobów znajdzie pokup w kraju i zagranic. Ilo gorzel czyn-

nych w Polsce przed wojn, w czasie wojny i po wojnie oraz pro-

dukcj spirytusu wykazuje nastpujca tabela:
1

)

Dzielnice
B. Królestwo Polskie

gorzelni czynnych
wyproduk. spiryt.

w tysicach hi.
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znale jaknajszersze rozpowszechnienie w kraju, aby jaknajwicej

zwolni benzyny i ropy na eksport zagraniczny, na które popyt jest

stale znaczny. Przemys rolny powinien bowiem dy do tego,

aby ca nadprodukcj ziemniaków przerobi i tylko przetwory fa-

bryczne eksportowa, gdy w ten tylko sposób uatwi si kolei

transport w czasie i warunkach dla kolei dogodnych i osignie si
wikszy zasób dewiz zagranicznych.

Plantacja buraków cukrowych i produkcji cukru w Polsce po-

wiksza si stale od koca wojny. Przed wojn byo na obszarze

dzisiajszej Polski 88 cukrowni czynnych, mianowicie: J

)

1. w b. Kongresówce 54 cukrownie produkujce ca. 2341226 q cuk. ba
2. na Kresach wsch. 5 .. .. 210367

3. w Maopolsce 2 .. .. .. 134945

4. w Zachód. Polsce 26 .. .. .. .,120389 .,

5. lsk Cieszyski
1

W Polsce ogóem 88 cukrowni produkujc, ca. 5815927 q cuk. bia.

W czasie wojny plantacja buraków i wydajno cukru stale

malay wskutek braku sil roboczych do obróbki buraków i nawo-
zów sztucznych, szczególnie saletry chilijskiej. Najniszy stan pro-

dukcjH cukru spotykamy w roku 1919/20 bo zaledwie ca. 15% pro-

dukcji przedwojennej. Brak wgla, wagonów kolejowych oraz psu-

cie si buraków wskutek zbyt pónego rozpoczcia si. kampanji
w cukrowniach wywoay upadek przemysu cukrowniczego.
Z chwil zawarcia pokoju z Bolszewj i ustalenia si granic Polski

zaczyna si przemys cukrowniczy powoli dwiga z upadku, sta-

rajc si doprowadzi monta do porzdku i produkcj cukru po-
wikszy do rozmiarów przedwojennych. Nastpujce tabele wy-
kazuj obszar plantacji buraków cukrowych i ilo otrzymanego
cukru.

2
)

Rok 1920/21
Dzielnice Obszar plant. Ilo przerab. Ilo cukru Cukrown.

w ha. buraków w q biaego w q czynnych

b. Król. Kongr. 24 862 3 422 966 474 634 37
Kresy — — — —
Maopolska 958 94 818 7 430 2
Zach. Polska 43 774 6 737 437 1 027 729 24

Ogóem w Polsce
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Obszar plantacji buraków cukrowych w roku 1921/22 zwi-
kszy si w caej Polsce o ca 15% w porównaniu do roku 1920/21.

Sprzt buraków i wydajno cukru byy jednakowo relatywnie

nisze, wskutek tego ogólna produkcja cukru w roku 1922 przekracza

produkcj roku 1921 tylko o ca. 36.665 q. W stosunku do produkcji

przedwojennej oznacza to ca. 33%. Rok biecy 1922/23 zapowiada
si jeszcze korzystniej, aczkolwiek danych liczbowych jeszcze nie

posiadamy.
Sprzt traw i koniczyn pierwszego cicia wypad rednio, cz-

ciowo licho z powodu dugotrwaych przymrozków wiosennych
i suchego stosunkowo maja. Koniczyny wymarzy w czasie zimy
i wiosny i tylko w nielicznych powiatach day najwyej redni
sprzt. Sprzt koniczyn i traw na nasienie jest na ogó lichy, to te
ju dzisiaj paci si za koniczyn czerwon, towar zeszoroczny,
300—400.000,— mk. za 100 kg. Drugie cicie koniczyn i traw wy-
pado ilociowo znacznie lepiej jak pierwsze, natomiast jakociowo
jest czciowo liche z powodu deszczu. Paszy zielonej jak sera-

deli, ubinu, peluszki, wyki i mieszanek etc. jest wiele ze wzgldu
na brak inwentarza ywego zredukowanego czciowo wskutek
relatywnie nizkich cen za towar ywej wagi, oraz ze wzgldu na

znaczne iloci lici, wytoków buraczanych, melasu i wywaru z go-

rzelni etc. Rolnictwo w Polsce osigno w roku biecym zbiór

czciowo redni, czciowo dobry, dajcy jednake znaczn nad-

wyk z jswej produkcji! na eksport. Brak gotówki obrotowej
w kraju tamuje jednake rozwój przemysu i handlu rolniczemi pro-

duktami. Danie natychmiastowej monoci wywozu okoo 50%
nadwyki, celem pozyskania zagranicznych walut powikszyoby
z jednej strony zasób kapitau obrotowego, a daoby rolnictwu
z drugiej strony mono zakupów nawozów sztucznych potrzeb-
nych do dalszego rozwoju rolnictwa, przemysu rolnego i handlu.

Dr. Borowi a k (Pozna).

2. Przemys i górnictwo.Tro Zakoczenie przesilenia. — Brak gotówki. — Sprawa odszko-
dowa wojennych w przemyle. — Regulowanie dugów przed*
nych wobec zagranicy. — Stosunki eksportowe. — Nasze spóki ak-
cyjne w przemyle. — Wydobycie wgla w pierwszem póroczu 1922 r.

Przesilenie przemysowe, które rozpoczo si w padzierniku
1921 r. obecnie uwaa naley za zupenie zlikwidowane. Powrót
do normalnego stanu uwidacznia nastpujca statystyka stanu za-

trudnienia w przemyle, opracowana na podstawie materiaów ..Sta-

tystyki Pracy", wydawanej przez Gówny Urzd Statystyczny:
Grudzie Marzec Czerwiec Wizesie Grudzie Marzec
1920 r. 1921 r. 1921 r. 1921 r. 1921 r. 1922 r.

100 106.7 n,;.-' 121.0 116,4 125,7

Górnictwo — 100,0 r<>4 9 102,0 104,4

Przem. mineralny 100 113.7 [54.6 1544 101.3 118.

5



1921 r.
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zostaje wic korzystanie z kredytów bankowych. Okazuje si
jednak, e banki dalszych, coraz bardziej rosncych zapotrzebowa
kredytu uwzgldni nie mog z powodu braku gotówki, gdy w mia-

r spadku waluty nie zwikszaj si ich zapasy gotówkowe, bo pu-

bliczno nie oddaje pienidzy bankom w postaci wkadów, kieru-

jc si przekonaniem, e otrzymane w banku od zoonych pienidzy

odsetki nie zrównowa straty na spadku waluty, woli wic loko-

wa gotówk w rónych realnociach, byle nie na poyczkach.
Najywsza forma kredytu, t. j. dyskonto weksli, jest utrudnio-

na u nas obecnie wskutek polityki Polskiej Krajowej Kasy Poycz-
kowej, starajcej si ograniczy we wszelki sposób do ostatecz-

nych granic emisj marek polskich. Do dnia 1 wrzenia portfel we-
kslowy Polskiej Krajowej Kasy 'Poyczkowej wynosi okrgo
52.166.000.000.— marek, jest to kwota w porównaniu z zapotrzebo-

waniem kredytu bardzo maa. Z tego te powodu w dobie obecnej

najwiksz trosk przemysu jest zmiana polityki naszej instytucji

emisyjnej w kierunku zwikszenia iloci gotówki obrotowej pod po-

staci kredytów dyskontowych.

Poza trosk powysz dla przemysu wan jest kwestja od-

szkodowa za straty wojenne, poczynione przez okupantów. Spra-

wa ta jest zwaszcza palc dla caego przemysu wókienniczego,

doszcztnie zniszczonego przez okupantów drog rekwizycji, czy

to towarów gotowych i surowców, czy te maszyn i wogóle wszel-

kich urzdze. Coprawda odbya si rewindykacja maszyn w na-

turze, jednak t drog przemys otrzyma tylko cz zabranych
mu urzdze. Wiadomo równie, e poza maszynami, wywiezio-
nemi do Niemiec, sporo jest maszyn, odebranych przez okupantów
poszczególnym przemysowcom, ale znajdujcych si w kraju i b-
dcych przewanie w posiadaniu rzdu. Zwrotu tych maszyn
przemys stale si domaga, dotd jednak zarówno w sprawie od-

szkodowa od Niemiec, jak j w tym wzgldzie nic nie uzyskano.

Wan dla przemysu jest równie sprawa uregulowania du-
gów wzgldem zagranicy, gdy bez zaatwienia tej kwestji trudno

jest nawiza normalne stosunki- z zagranicznemi sferami handlo-

wo-przemysowemi. W innych pastwach, które s w mniejwicei
tych samych warunkach gospodarczych po wojnie, co i Polska,

sprawa dugów zagranicznych zaatwiona zostaa za porednictwem
rzdów, które na wasna rk w porozumieniu z odnonymi rz-
dami zagranicznemi, spraw t ureguloway. U nas dotd pod tym
wzgldem nic si nie dzieje. Przemyl wókienniczy, któremu naj-

bardziej zaley na nawizaniu z zagranic normalnych stosunków,
opartych na zaufaniu, i który ma najwiksze zobowizania wzgl-
dem zagranicy, nie mogc si doczeka interwencji rzdu w tej

sprawie, sam rozpocz ukady z angielskimi swymi wierzycielami
i zdoa zawrze z nimi umow, regulujc spat dugów przed-
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wojennych w cigu okresu 10 lat w ratach pórocznych z odpowie-

dniem, dosy korzystnem dla nas, uregulowaniem odsetek za czas

ubiegy. Ta samodzielna akcja ódzkiego przemysu wywara do-

bre wraenie na wierzycielach i w skutkach swych bdzie bardzo

owocna, gdy umoliwi uzyskanie penego zaufania zagranicy

wzgldem naszych spraw gospodarczych.

Wznowienie naszego wywozu za granic, odbywa si dosy
powoli, nie mona nawet w naleytym stopniu wykorzysta dla

tego celu obecnej koniunktury, jak stwarza spadek marki pol-

skiej. Przyczyn tego jest zbyt mae zainteresowanie si spra-

wami gospodarczemi ze strony Sejmu. Bardzo dugo czeka prze-

mys na ratyfikowanie zawartej umowy handlowej z Rumuni,
w skutek czego umowa ta, mimo zawarcia jej na pocztku roku bie-

cego, dopiero teraz w "ycie wesza, powodujc w cigu dugiego
czasu upoledzenie nas w Rumunji w porównaniu z innymi pa-
stwami, które opacay przy wwozie towarów do Rumunji mniej-

wicej 25—30% mniej ca ni Polska.

Pomimo nieuregulowania naszych stosunków z innemi pa-
stwami nasz eksport sam toruje sobie drog, coprawda mozolnie.

ale z niezymi wynikami. Zawarte s ju stosunki handlowe z Ru-
munj, Austrj, Wgrami, przez Gdask z Litw i krajami batyc-.
kiemi, pozatem Anglj, Belgj, Francj, Niemcami, a nawet Stanami
Zjednoczonymi Ameryki Pónocnej.

Wskutek braku traktatów handlowych z Rosj i Ukrain wy-
wóz do tych krajów odbywa si drog przemycania, co uwaa na-

ley za objaw wysoce nienormalny i demoralizujcy dla ukadu
stosunków wywozowych.

Poza powyej przytoczonemi troskami przemys nasz posiada

jeszcze kilka bolczek, wynikajcych z polityki podatkowej i spo-

ecznej pastwa. Z zakresu podatków przemys wystpuje prze-

ciw ustawie stemplowej, która wedug zdania sfer przemysowych,
wprowadza z jednej strony nadmierne obcienie jednej i tej samej
tranzakcji, z drugiej strony powoduje ustawiczn trosk o formalne
zadosyuczynienie wymaganiom ustawy, prowadzi w ten sposób
do wiadomego lub bezwiednego jej obchodzenia, co w rezultacie

nie daje skarbowi wielkich korzyci a wprowadza zamt w handlu
i przemyle.

Z zakresu utrudnie podatkowych równie jest ograniczanie

racjonalnej amortyzacji urzdze fabrycznych, przystosowanej do
obecnego ukadu stosunków walutowych. Mianowicie chodzi tu

o usunicie przeszkód w czynieniu odpisów amortyzacyjnych nie

od wartoci ksikowej urzdze fabrycznych i to nieraz wartoci
przedwojennej, ale od rzeczywistej wartoci obecnej, aby w ten

sposób prowadzona amortyzacja umoliwia w razie potrzeby czy-
nienie odpowiednich nakadów inwestycyjnych wodug obecnych
cen rynkowych.
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Z dziedziny polityki spoecznej przykra dla przemysu jest

sprawa urlopów robotniiczych. Poza Polsk tylko w jednem pa-
stwie, mianowicie w Austrji, wprowadzono podobne zarzdzenie,

gdzieindziej ni-jma czego podobnego. Ustawa o urlopach zmniej-

sza nasz zdolno konkurencyjn, gdy obcia wyroby naszego

przemysu kosztami dwutygodniowego urlopu pracowników.

Oto s gówne bolczki przemysu w dobie obecnej. Pomimo
przej w czasie wojny i utrudnie, o których wyej bya mowa,
przemys nasz stale si rozwija zarówno w kierunku nadania istnie-

jcym zakadom sprawnoci przedwojennej, jak równie w kierunku

powstawania nowych placówek. Zauway tutaj naley, e na-

szym przemysem zaczyna si interesowa kapita zagraniczny.

wieo rozwaane s oferty koncernów przemysowych belgijskich

i woskich w sprawie ulokowania kapitaów w fabrykacji lokomo-

tów w Polsce. Zdaje si, e przyjt bdzie oferta belgijska. Chodzi

tu o znaczne rozszerzenie jednej z fabryk Tow. Akc. H. Cegielski

w Poznaniu.

Ruch w przemysowych spókach akcyjnych
przedstawia si na dzie 1 wrzenia r. b. nastpujco:
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Dla zobrazowania caoksztatu ruchu akcyjnego w Polsce po-
dajemy równie ponisze dane o ruchu w spókach akcyjnych nie-
przemysowych:
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Wgiel brunatny
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ta zmienia si jednak zasadniczo z chwila, gdy obydwa powysze
czynniki przestay oddziaywa: Mono umieszczania na rynku
dalszych sum biletów skarbowych zanika wobec zaznaczajcego
si zwikszonego zapotrzebowania kredytowego na rynku pieni-

nym oraz wobec braku gotówki w bankach; ogólna suma biletów

IH-iej serji, znajdujcych si w obiegu, nie przekroczya 42 miliar-

dów, ustawowo przewidziana kwota 50 miljardów nie zostaa przeto

wyczerpana. Równoczenie za zakoczy si okres inkasowania

daniny niewyzyskany dostatecznie dla powikszenia staych i nor-

malnych róde podatkowych.
Skarb Pastwa znalaz si przeto znów bez dostatecznych

dochodów i powróci do dawnego zgubnego sposobu pokrywania
swych niedoborów za pomoc kredytu w P. K. K. P. i zwikszania
emisji banknotów. Stan ten wyraa si w nastpujcych cyfrach:

Dug Skarbu Pastwa w P. K. K. P., który ju w dwóch ostat-

nich dekadach marca wykazywa zmniejszenie o 3,5 wzgl. 1 ,0 miljar-

dów, spad w kwietniu z 232,1 na 220 miljardów, czyli o 12,1 miljar-

dów, w maju na 217 mijardów, czyli o dalsze 3 miljardy. Nastpne
natomiast miesice wykazuj ju gwatowny ponowny wzrost dugu
Skarbu i to czerwiec o 18 miljardów, lipiec o 25 miljardów, sierpie

zja o 25 miljardów, tak i w kocu sierpnia dug Skarbu Pastwa
wzrós do kwoty 285.

Niekorzystny ten stan finansowy, powodujcy now faz
zwikszonej inflacji pieninej, znalaz swe odbicie w ksztatowaniu
si kursów walut, które wykazyway tendencj wybitnie zwykow
i przekroczyy znacznie najwysze dotychczas poziomy z wrzenia
roku ubiegego. Jedynie kurs marki niemieckiej obniy si na na-

szej giedzie ze wzgldu na katastrofalny spadek jej wartoci na
wszystkich giedach w zwizku z zagadnieniem reparacyjnem.

W kocu poszczególnych miesicy notowano kursy nast-
pujce :

Funty sterl.

16.675 —
18.000 —
17.800 —
21,100,—
26.250,

—

38.850-

Znikowa tendencja kursu marki polskiej zaznaczya si ju
w czerwcu wobec zarysowujcej si perspektywy zwikszenia de-

ficytu budetowego, spotgowana za zostaa w nastpnych mie-

sicach przez dalsze czynniki:

Pierwszy z nich by natury wewntrzno-polkycznei: ust-
pienie wraz z caem gabinetem Ministra Michalskiego, który zdoa
sobie wyrobi zarówno w kraju jak i zagranic opinj energicznego

Data
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ministra skarbu, dcego wytrwale i skutecznie do uzdrowienia na-

szych finansów, podwayo wzrastajce uprzednio zaufanie do
marki polskiej, a dugotrwae, prawie 2-miesiczne przesilenie rz-
dowe oraz coraz to nowe komplikacje natury prawno-politycznei

stanowio naturalne podoe dla rozwoju spekulacji walutowej.

Drugi czynnik, wystpujcy szczególnie jaskrawro w sierpniu,

a nalecy do dziedziny zewntrznej, spotgowa jeszcze niekorzy-

stn tenrencj kursu marki polskiej. Katastrofalny wprost spadek

marki niemieckiej, któria n. p. w Zurychu spadla z 1.90 w kocu
maja na 0.30 w dniu 26 sierpnia, przyczyni sic wskutek zale-'

noci gied naszych od giedy berliskiej, jako od giedy silniejszej

a gospodarczo i komunikacyjno najbliszej, do dalszej zniki marki

polskiej.

Przyczenie do Polski przyznanej nam czci Górnego l-
ska, dokonane ostatecznie w drugiej poowie czerwca, nie mogo
narazie jeszcze, wobec pozostawienia tam marki niemieckiej jako

jedynego prawnego rodka patniczego, wpyn dodatnio na poo-
enie naszej waluty. W cigu pierwszych 2 miesicy wspóycia
tej dzielnicy z reszt Polski, nawizano jednake ju tak silne nici

gospodarcze, czce lsk z innemi dzielnicami, e wzajemna ich

zaleno gospodarcza staje si coraz to bardziej widoczn, tak :
przypuszcza mona, e wczenie tej dzielnicy równie pod wzgl-
dem walutowym do Polski stanie si niebawem nieodzown konie-

cznoci gospodarcz.
Obroty, dokonywane na giedzie warszawskiej, wykazuj dal-

szy wzrost, wynikajcy w pierwszym rzdzie z wyszych kursów
dewizowych i wynosiy:



n. >sunki walutowe, bankowe, kredytowe. 8,57

w porównaniu z poprzedniemi okresami, znacznemu zmniejszeniu
zaznaczajcemu si nietylko w stosunkach relatywnych, lecz nawet
w cyfrach absolutnych. Ogólne sumy emisji nowych akcyj z ty tui u

podwyszenia kapitaów akcyjnych oraz zakadania nowych spó-
ek, wynosiy na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego

(w milionach marek)*).

W przemyle W handlu i W bankowociW ubezpic-
i rolnictwie komunikacji czeniach

w caym roki; 1921 15.108 1.683 2.623 20
w I. kwart. 1022 1.878 442 828 475
"W II. kwart. 1922 3-023 . 1.205 1058 10

Brak kapitaów przy równoczenie rosneem zapotrzebo-
waniu kredytowem ze strony przemysu i handlu wystpiy szcze-
gólnie intensywnie w miesicach kwietniu i maju, powodujc cay
szereg konferencyj zainteresowanych sfer bankowych z Minister-
stwem Skarbu i P. K. K. P. i znajdujc ponadto wyraz w kilku in-

terpelacjach sejmowych. Wobec istotnie powanej sytuacji P. K.

K. P. ponownie rozszerzya znacznie rozmiary udzielanych kredy-
tów, banki za, nalece do Zwizku Banków w Polsce, przyjy
wobec Ministerstwa Skarbu zobowizanie, e pobierane przez nie

procenty cznie z wszelkiemi prowizjami nie bd przekraczay
20% w stosunku rocznym. Cyfra ta daje wyobraenie o procentach,
pobieranych przez banki niezwizkowe, prywatne domy bankowe
oraz przygodnych kapitalistów, u których stopa procentowa w wy-
sokoci 5% i wicej w stosunku miesicznym nie naley do rzad-
koci. Ponadto banki poznaskie ogosiy w pismach odezw, wska-
zujc na ograniczone siy banków i ostrzegajc kupców przed
magazynowaniem towarów, a przemysowców przed zbytniem roz-

szerzaniem swych przedsibiorstw.
Rozmiary wzrostu operacyj kredytowych P. K. K. P. byy na-

stpujce (w miliardach marek polskich):

Data

3i- 3-

30. 4. ..

31. 5. ..

30. 6.

3 1
- 7

- ,.

3i. 8.

Portfel wekslowy wzrós przeto w 5-miesicznym okresie o

30,9 miliardów marek, czyli o 118%. Jeeli za równoczenie suma
poyczek, udzielonych pod zastaw towarów i papierów procento-
wych ulega nawet pewnej znice, to powita to naley z zadowo-
leniem, jako objaw wiadczcy o coraz to wikszem rozpowszech-

*) Przegld Gosp. Nr, 8. str. 3:0 i Nr. 14 str. 523.

Portfel
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nianiu si weksli, stanowicych najbardziej odpowiedni i racjonalny

instrument kredytowy. Rozszerzenie rozmiarów kredytów gospo-

darczych musiao obok zaspakajania potrzeb kredytowych Skarbu
Pastwa spowodowa ponownie wzrost emisji biletów P. K. K. P.

W tym wzrocie emisji graj jednake kredyty gospodarcze coraz

to znaczniejsz rol, jak o tern wiadczy nastpujce zestawienie:.

(w miliardach marek):

Data Kredyty gospodarcze Dug Sk. Past.
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chtnie otwiera dla miast nowe róda dochodu, nastpnie zaj
si energicznie wydaniem od duszego ju czasu przygotowanej
ustawy o zasileniu finansów miejskich, a zarazem zapowiedzia, e
po pierwszym stycznia biecego roku adnemu z miast wicej nie

udzieli zaliczek ani zapomóg na biece potrzeby gminy.
Postanowienie Rzdu zostao przeprowadzone, gdy w dwu

pierwszych miesicach biecego roku jeszcze tylko raz korzystay
z zaliczek Warszawa i ód i od tego czasu zapomogi typu z po-

przedniego okresu ustay, a wszystkie miasta z koniecznoci si
usamodzielniy.

W grudniu 1921 r. uchwali Sejm ustaw o zasileniu finansów

miejskich, która wesza w ycie 14 stycznia b. r. z moc obowizu-
jc od 1 stycznia 1921 roku. Ustawa ta przyznaa miastom prze-

jcie na Skarb Pastwa amortyzacji dugów zacignitych w czasie

wojny na spenienie przez miasta zada, nalecych w zasadzie do
Pastwa, a nastpnie przyznaa wszystkim miastom 30% udzia
w cignitym w obrbie kadego z nich podatku dochodowym,
a Warszawie przyznano 50% udzia w tym podatku. Nastpnie
odstpi Rzd gminom miejskim podatek od nieruchomoci, znoszc
zarazem w Maopolsce podatki domowy i klasowy, dalej przyzna
miastom w miejsce mieszkaniowego podatek od lokali, a ponadto
podatek obrotowy i dodatki do podatku przemysowego wzgldnie
zarobkowego od przedsibiorstw, które nie podlegaj podatkowi
obrotowemu.

Ju przed wydaniem ustawy o zasileniu finansów miejskich

zatwierdzi Rzd, zajmujc si usilnie sanacj finansów- miejskich,

statuty podatku adunkowego, szkolnego, mieszkaniowego, hotelo-

wego, podwysza chtnie stawki podatków i opat dawniej wpro-
wadzonych, a przedeiwszystkiem przyzna miastom wydzielonym
i powiatom prawo poboru opat od trunków, co znacznie zasilio

fundusze miast. Miasta niewydzielone z powiatów partycypuj w
podatku od trunków, naoonym przez powiatowy zwizek komu-
nalny stosunkowo do iloci mieszkaców.

Ponadto przyzna Rzd miastu odzi prawo poboru podatku
od produkcji przemysowej w wysokoci 7oo od wartoci sprzeda-
nej wyprodukowanego towaru oraz 12% podatek od energji elek-

trycznej.

Nadzieje miast zwizane z wydaniem ustawy o zasileniu fi-

nansów miejskich niezupenie si speniy. Projekt powyszej usta-

wy przyznawa miastom ponadto podatek adunkowy i od biletów

kolejowych oraz od bagau pasaerskiego, podatki te jednak w Sej-

mie nie uzyskay dostatecznego poparcia. Ministerstwo kolejowe

w chwalebnem odczuciu trosk miejskich, mimo nadmiaru wasnych,
zgodzio si pozostawi wikszym miastom, a wic wydzielonym
z powiatu lub rzdzcym si w Maopolsce ustaw mfeiska z r.
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1889 (30 miast) podatek adunkowy, o ile go ju wprowadziy, a ze-

zwala na wprowadzenie go tym z miast powyszych, które le
przy linji kolejowej.

Cofnicie mocy obowizujcej ustawy o zasileniu finansów

miejskich do 1 stycznia 1921 r. ma dla miast ten skutek, e im Rzd
ju za rok ubiegy przekae udzia w podatku dochodowym i cig-
nite podatki od nieruchomoci wzgldnie domowe i mieszkaniowy
wzgl. czynszowe. Powiatowe zwizki komunalne i gminy wiejskie

nie mog korzysta z ustawy o zasileniu finansów miejskich, nato-

miast maj prawo nakada dodatki do podatku przemysowego,
które cznie nie mog przenosi 200% tego podatku od przedsi-
biorstw szynkarskich, 100% od przedsibiorstw handlowych i 75%
od przesibiorstw przemysowych. Ponadto na Izby handlowe,

szkoy, stanowice samodzielne osoby prawne o charakterze pu-

blicznym i inne zwizki publiczne niepastwowe mog by naoo-
ne dodatki do podatku przemysowego nie przewyszajce cznie
25% jego wymiaru.

Powysze dodatki do podatku przemysowego mog by w
miastach niewydzielonych pobierane obok podatku obrotowego
i dodatków do podatku przemysowego, które przypadaj miastom
z ustawy o zasileniu finansów miejskich, podczas gdy w miastach

wydzielonych osobne dodatki do podatku przemysowego na rzecz

powiatów i gmin wiejskich wzgldnie na inne zwizki publiczne nie-

pastwowe nie mog by nakadane. Wobec tego okazuje si, e
przemys i handel w miastach niewydzielonych moe by podatka-

mi wicej obcionym ni w miastach wydzielonych.

Ustawa o zasileniu finansów miejskich przyznaa miastom

prawo karania za faszywe zeznania podatkowe, skadane przez

podatników i za faszywe wiadectwa skadane przez osoby trzecie

a to odnonie do wszystkich opat i podatków miejskich. Szczegó

ten posiada wielk donioso, gdy dekret o samorzdzie miejskim,

obowizujcy w Królestwie Polskiem nie przewidzia dla organów

miejskich prawa do egzekutywy swych zarzdze, std prawo ka-

rania za niestosowanie si do zarzdze organów miejskich wyko-
nyway w Królestwie sdy na podstawie art. 138 kodeksu karnego.

Naogó miasta chtnie rzuciy si do korzystania z ustawy

o zasileniu finansów miejskich, w czem przoduj znowu rednie

miasta oraz z wikszych ód, Lwów i Kraków. W mniejszych

miastach nieufnie odnosz si do podatku obrotowego i dodatków

do podatku przemysowego wzgldnie zarobkowego, w stolicy

take dotychczas podatku tego w ycie nie wprowadzono.

O ile udzia w podatku dochodowym miasta uznaj za zysk

powany, a podatek od lokali za wydajne ródo dochodu, o tyle do

podatku od nieruchomoci z powodu ustawy o ochronie lokatorów

nie przywizuje si adnej wagi, uwaajc go raczej za ciar, a po-
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datek od obrotu stanowi niewiadom, którego warto dopiero

praktyka okae. W Radomiu pozostaje si pod wraeniem zawodu
co do wydajnoci podatku obrotowego, albowiem gdy 100% dodatek

do podatku przemysowego, który miasta mog pobra tytuem za-

liczki na poczet podatku obrotowego obliczony na podstawie sum
obrotu ustalonych przez urzdy skarbowe okaza zaledwie 4 mil-

jony przychodu. Ju obecnie ustala si przekonanie, e stawka
podatku obrotowego bdzie musiaa by podniesiona z 7«o na */«».

Poniewa ustawa o zasileniu finansów^ miejskich zawiera prze-

pis, e bezporednie opodatkowanie handlu i przemysu moe by
dokonane tylko na podstawie przepisów teje ustwy, przeto za-

przestano w odzi wykorzystywa przyznany im podatek od pro-

dukcji przemysowej, a w innych miastach podatek szkolny, który

równie przemys dotyka bezporednio.
Ministerstwo Przemysu i handlu wystipuje przeciw podat-

kowi od energji elektrycznej, który w odzi zniono obecnie z 12%
na 5% z ograniczeniem poboru do koca roku biecego.

Poniewa uruchomienie nowych podatków wymagao pewne-
go czasu, przeto niektóre miasta zwracay si do Rzdu o zalicz-

kowe wypacenie im udziau w pastwowym podatku dochodowym,
którego realizacja dotd niesporo postpowaa.

Powszechnie uwaany jest za zbdny przepis rozporzdzenia
wykonawczego do ustawy o zasileniu finansów miejskich, aby
stawki podatku od nieruchomoci, od lokali i obrotowego oraz do-

datków do podatku przemysowego byy ogoszane na koszt inte-

resowanych miast w Monitorze.

Miastu odzi Rzd na prób przekaza wymiar i ciganie pa-
stwowego podatku dochodowego. Jest to pierwszy wypadek
w Królestwie przyznania samorzdowi wikszego wspóudziau
w wymiarze i realizacji podatków rzdowych, co moe w razie po-

mylnego rezultatu zmieni stanowisko dotychczas przez wadze
skarbowe zajmowane, a które polegao na wycznem posugi-
waniu si wasnemi organami.

W praktyce pewne podatki dotykay ujemnie produkcj wzgl-
dnie obrót lub kolidoway ze sob. Z tych powodów podatek a-
dunkowy ogranicza si obecnie tylko do towarów przywoo-
nych do miast, gdy poprzednio stosowano go i do towarów wy-
woonych z miasta, a ponadto wadze kolejowe wymagaj, aby
miasta realizoway ten podatek wasnemi organami. Gdzie miasta

zaprowadziy 10% podatek konsumcyjny od ceny wagonu wgla,
tam strca si z niego podatek adunkowy od wgla, a koks zale-

cio Ministerstwo Spraw Wewntrznych uwolni od podatku. Po-
wiat Bdziski i miasta tego powiatu: Sosnowiec, Bdzin, Dbrowa
Górnicza otrzymay prawo nakadania podatku konsumcyjnego od
wgla w kwocie 300 mk. od tonny obok adunkowego, a dochód

56
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z tych róde rozdziela si po poowie pomidzy wymienione miasta
i powiat.

Na kresach sfery handlowe i przemysowe zaczy w ostat-
nich czasach narzeka na ncienie spowodowane nakadaniem
w miastach podatku wwozowego i wywozowego przy rozrónieniu
rodzaju towarów i dostosowaniu do nich stawek podatku. Podatek
ten w najbliszym czasie zostanie zastpiony adunkowym, przy
którym rozrónia si tylko wag towaru i dwie stawki: od prze-
syek zwyczajnych w wymiarze 10—30 marek od 100 klg., a od
przesyek popiesznych 20—60 mk. od 100 kg.

Na kolejkach podjazdowych warszawskich jest pobierany rów-
nie podatek adunkowy i podatek biletowy, na który Ministerstwo
Kolei na drogach normalnych si nie zgodzio, a na ódzkich tylko

podatek biletowy w postaci proporcjonalnego dodatku do ceny bi-

letu. Ministerstwo Robót Publicznych stanowczo sprzeciwia si
zaprowadzeniu podatku od biletów i od bagau pasaerskiego oraz
podatku adunkowego na statkach, aby niczem nie utrudnia roz-

woju eglugi.

Wydanie ustawy o zasileniu finansów miejskich nie zaspokoio
potrzeb miast w zakresie finansów miejskich. Wszystkie miasta

przystpiy do wydatnego podwyszenia stawek wprowadzonych
ju samodzielnych podatków i opat, przyczem w niektórych mia-

stach daje si spostrzec próba kracowego wyzyskania danego ro-

dzaju podatku lub opaty. I tak podwyszono we Wocawku opa-
ty brukowe, projektujc od powozu stawk w wysokoci 100 ty-

sicy marek rocznie, od samochodu osobowego o sile mniej ni 25

koni 300 tysicy marek, a o wikszej sile Y* miliona marek rocznie

i t. p. Niewtpliwie stawki podobne zostan przez wadz nadzor-

cz obnione.
Stolica wprowadzia w ycie samodzielny podatek od lokali,

podatek szkolny i podatek od trunków oraz podwyszya stawki

opat za wod do 60 m. od 1 m\ a ostatnio podwyszya opat za

bilet tramwajowy odrazu o 100% t. j. z 50 mk. na 100 mk.; ponadto

bardzo silnie korzysta stolica z podatku od widowisk.

Szereg miast gorliwie szuka za nowemi ródami dochodu.

Kalisz wprowadzi u siebie podatek szpitalny, a Piotrków szkolno-

szpitalny wedug odmiennych ni dotd zasad. Dotychczas pobie-

rano podatek szkolny od patników podzielonych na grupy, przy-

czem np. w odzi w pierwszej grupie pacili fabrykanci stawki we-
dug iloci robotników od 60—200 mk. za robotnika, sam waciciel
paci od siebie 360 mk., w dalszych grupach paciy podatki szkolne

banki i wiksze handle, waciciele realnoci, wolne zawody i inne

osoby fizyczne ponad 18 lat wieku, od 3-ch miesicy zamieszkae
w miecie. W kadej grupie byy osobne stawki podatku. Obecnie

przyj Piotrków i Kalisz za podstaw podatku szkolnego szaco-
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wany dochód brutto i dzieli patników na om kategoryj wedle wy-
sokoci dochodu. Dla Piotrkowa zatwierdzono najwysz stawk
przy dochodzie 6 miljonów na 40.000 mk. Wocawek, który zaraz
zgosi statut tego podatku, podniós ju stawki do 150.000 mk.

Warszawa wymierza podatek szkolny od 3 grup patników:
waciciele i wspówaciciele realnoci pac po 12.000 mk. rocznie,

kupcy i przemysowcy, wolne zawody po 6.000 mk., inne penolet-
nie osoby, przebywajce od 6 miesicy w miecie po 2.000 mk. Sta-

tut powyszy ma jednak bdy, uwalnia od podatku urzdników
pastwowych, a nie uwalnia urzdników miejskcih i niszych fun-

kcjonariuszy wogóle; uwalnia dalej gowy rodziny, a nie czonków
rodziny, nie rozrónia w kocu midzy maemi a duemi realno-

ciami i niesusznie obcia wspówacicieli. Przestrzegana przez

wadze skarbowe zasada, aby urzdników uwalnia od podatków
gminnych, jest na obecne czasy nie wskazana, pogld ten podziela

Prokuratorja Generalna. Statut podatku szkolnego wedug War-
szawy z poprawkami powyej zaznaczonemi wprowadzi Ostróg
na Woyniu.

Pozatem wprowadzaj miasta obecnie opodatkowanie grun-

tów i ogrodów, podatek od przemiau, od przedmiotów zbytku,

opaty kancelaryjne, opaty za czynnoci urzdów mieszkaniowych
i rozjemczych, opaty za wycier kominów, na utrzymanie stróy
nocnych, od rozlepiania afiszów i t. p.

Miasta niewydzielone zgaszaj si o podatek od trunków, gdy
go powiat nie nakada.

We Lwowie i w Krakowie wprowadzono po zniesieniu rz-
dowej akcyzy samodzieln miejsk akcyz, która daje miastom
tym przy posiadaniu wypróbowanych si wysokie dochody, np.

w Krakowie rocznie 1 miljard brutto a koo 750 miljonów netto.

Podobny ruch na polu szukania róde dochodu wykazuj
i powiaty, które opieraj si gównie o dodatki do podatku grunto-

wego i skadki gruntowe, podatek od trunków i dodatki do podatku
przemysowego. Ponadto w poszukiwanou róde dochodów zga-
szaj niektóre powiaty projekta obciania podatkami sadów, uli,

mynów, przedmiotów zbytku, jak fortepianów i pianin, lepszej

suby domowej i t. p.

Obecnie rozpoczyna Rzd prace przygotowawcze do ustaw
o finansach komunalnych cznie z reform systemu podatkowego
rzdowego.

Dla miast brane jest za podstaw prócz róde dochodowych
czysto samorzdowych przyznawanie im udziau w dochodach, za-

strzeonych Pastwu w miar przejmowania przez Mag :

straty

agend urzdowych dotd przez organa rzdowe wykonywanych,
np. sanitarnych, policji budowlanej, przemysowych, nie wyczajc
skarbowych, szkolnych i t. p. W ten sposób ma by w ycie wpro-

66*
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wadzony przepis artykuu 69 konstytucji, który mówi o rozdziale

róde dochodowych midzy pastwo a samorzd.
Plan powyszy opiera si o zasad, e samorzd jest czci

publicznej administracji, a caa publiczna administracja agend pa-
stwow.

Budety miast przybieraj w cyfrach dochodów i wydatków
z powodu obnienia wartoci pienidza nieznane dotd rozmiary.
Budet Warszawy obliczany pocztkowo okrgo na 4 miljardy,

przekroczy faktycznie 10—12 miliardów. Wskanikiem jest obrót

kasy miejskiej w stolicy od stycznia do wrzenia, który przeniós
w tym czasie 15 miliardów marek. Budet odzi dochodzi do 8

miljardów, po kilka miljardów wynosi bdzie w Krakowie i we
Lwowie.

Budet Lublina na rok biecy dochodzi w rozchodach do XA
miljarda, Piotrkowa 430 miljonów, Kalisza 488 miljonów (oprócz

tego nadzwyczajny 313 mil.), Radomia 336 miljonów (w tern 80 mil-

jonów na budow szkó), Sosnowca 671 miljonów (w tern nadzwycz.
349 miljonów), Wocawka zwycz. 424 miljony, nadzwycz. 338 mil.,

yrardowa 92 miljony, Pocka 149 miljonów, Wieliczki 13 milio-

nów, asku (liczcego 5.000 mieszkaców) •— 13 miljonów. .

Wszystkie prawie miasta ze stolic na czele ruszyy si ener-

gicznie w kibrunku inwestycyj miejskich i korzystania z kredytów.
Warszawa przy pomocy 2-miljardowej poyczki prowadzi po-

spiesznie budow prowizorycznych budynków szkolnych, a 1 mil-

iard przeznaczya na akcj aprowizacji ludnoci i zwalczanie dro-

yzny. Tramwaj miejski z wasnych funduszów rozbudowuje sic

i odbudowuje nader ywotnie. Ponadto prowadzi Warszawa ro-

boty przygotowawcze do budowy wielkiej centralnej rzeni miej-

skiej. Piotrków, zabiegajc ó kredyt 140 miljonów, kupi gazownie

od Towarzystwa niemieckiego, a przygotowuje elektrowni i pra-

cuje okoo kanalizacji; Wocawek zbudowa postpow cegielnie

miejsk, koczy budynek na 2 szkoy powszechne 7-klasowe, a roz-

poczyna drugi take na 2 szkoy przeznaczony, a ponadto buduje

dotn administracyjny z mieszkamami dla urzdników miejskich

i kilka domów robotniczych, tudzie prowadzi budow kanalizacji

miejskiej.

ód zacigna poyczk 300 milj. marek na zwalczanie dro-

yzny i, bierze udzia w projekcie budowy kolejki do Tomaszowa
Mazowieckiego.

Lwów zaciga poyczk 450 miljonów na rozszerzenie wodo-
cigu, a 120 miljonów na kanalizacj, Kraków 120 mil. na rozbu-

dow elektrowni i 81 mil. na konwersje i inwestycje drogowe i ka-

naowe.
Sosnowiec przy pomocy Banku budowlanego przeznacza HO

miljonów na budow kolonji urzdniczej, 25 miljonów na zwalcza-
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nic droyzny misa i 275 milionów na kupno prywatnego gmachu
na pomieszczenie Magistratu, którego budynek zniszczy poar,
a ponadto prowadzi pomiar miasta, który przeprowadza przy sil-

nem poparciu Ministerstwa Robót Publicznych take i szereg in-

nych miast i miasteczek.

Zawiercie zaciga poyczk 30 miiljonów na budow szkoy.
Usilne zabiegi koo budowy szkó i rozwoju szkolnictwa wogóle
wida w kadem z miast Królestwa, zwaszcza w Sosnowcu, D-
browie Górniczej, Kielcach, Radomiu, Pocku, Kaliszu i t. d. Lublin

zacign poyczk w wysokoci 58 milionów mk. na szkoy, rze-
ni, drogi, bruki, pomiar miasta, a przytem naby na wasno mia-

sta budynek teatru miejscowego. Tomaszów Mazowiecki buduje

przez firm prywatna elektrowni i zaprowadza nowe bruki i bu-

duje i umacnia brzegi rzeki i stawu.

Ruchliwy i zamony Otwock uruchomi wasna elektrowni
oraz budynki stray poarnej.

Ministerstwo Zdrowia w szeregu miast popiera budow Jani
publicznych, która niebawem otworzy Kalisz, gdzie ju od roku
otwarto pralni publiczna, do której maszyny dostarczyo równie
Ministerstwo Zdrowia. Kalisz wykocza take obecnie budow
wasnej elektrowni i gmachu dla Magistratu oraz teatru miejskiego.

Ostatnio przyznao Ministerstwo Skarbu Kaliszowi i Brze-
ciowi nad Bugiem po 250 milionów marek kredytu na odbudow
zniszczonego wojna miasta.

Miasto Ozorków zabiegao o kredyt na budow domu dla Ma-
gistratu.

Toru dla zajcia bezrobotnych prowadzi rozbiór waów for-

tecznych.

Wykazane przykadowo usiowania miast w kierunku podej-

mowania koniecznych inwestycyj miejskich sa dowodem chwaleb-

nej wprost energji i ywotnoci zarzdów miast polskich, pozwa-
lajcy najlepsze rokowa nadzieje na przyszo.

Wielk ywotno okazuje powiat Bdziski z miastami: Sos-

nowiec, Dbrowa, Bdzin, Czelad, które zawieraj z powiatem
umow o wspólne zaoenie wodocigu i tramwaju.

Ruch budowlany w miastach zaczyna si budzi. Liczne s
miasta, gdzie ruch budowlany jest jeszcze w zupenym zastoju, ale

tendencja podejmowania budowli ronie. W stolicy ju si buduje

kilkanacie domów prywatnych, wzgldnie podwysza stare domy
pitro, a prócz budowli prowadzonych przez miasto (szkoy)

Rzd prowadzi lub projektuje budow szeregu gmachów dla Sejmu,

Senatu i Ministerstw, Kooperatywy urzdnicze w roku ubiegym
przeprowadziy w stolicy budow 4 domów, dostarczajc czon-

kom okoo 100 mieszka; obecnie buduie si<j caa kolonia urzdnicza

na oliborzu, a kooperatywa oficerska podia budow wasnej ko-

lonji, zoonej z 400 domów rodzinnych, koo Cytadeli.
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Na czele ruchu budowlanego prywatnego kroczy dotd Kra-

ików, gdzie Rzd take przeprowadza budow kilku wikszych
gmachów.

Pozatem prócz budowli prowadzonych przez zarzdy miast,

ruch budowlany prywatny jest jeszcze bardzo may i ogranicza si
zazwyczaj do drobnych przeróbek, remontów, budynków gospodar-

czych, zaledwie po kilka domów buduje si na mieszkania, czciej
natomiast bior si Spóki i przedsibiorcy do stawiania budynków
przemysowych.

Przy zamierzone] reformie ustawy o ochronie lokatorów mo-
na oczekiwa zwikszenia si ruchu budowlanego, tak bardzo wa-
nego dla uporzdkowania stosunków finansowych i gospodarczych

kraju. R. S.



VI. Miscellanea.

1. Komisja kodyfikacyjna.

Prace komisji kodyfikacyjnej w kierunku ujednostajnienia usta-

wodawstwa polskiego posuny si o duy krok naprzód.

Wydawanie ustaw w Rzeczypospolitej naley formalnie do

Sejmu i Senatu, ale przygotowanie ustaw, cala mudna i cika ro-

bota przygotowawcza koncentruje si w komisji kodyfikacyjnej.

Komisja kodyfikacyjna dzieli si na wydziay: cywilny i kar-

ny, a te wydziay na poszczególne sekcje.

W okresie od 1 stycznia 1922 r. do 1 wrzenia 1922 w Wy-
dziale Cywilnym, w Sekcji Prawa Cywilnego przygotowano pro-

jekt b. wanej ustawy o prawie autorskiem. W sekcji postpowa-
nia cywilnego przygotowano referat, dotyczcy caoksztatu pro-

cedury cywilnej w postpowaniu sadowem, oraz kwestjonarjusz

prawa konkursowego, który ma by przedmiotem merytorycznych
obrad nad zasadami przyszego prawa konkursowego. W kocu
rozpoczto prac nad ordynacja notarjaln i adwokack, któr Sej-

mowa Komisja Prawnicza uznaa za spraw nag. W sekcji pra-

wa handlowego ukoczono 2 i 3 czytanie projektu prawa wekslo-

wego, który w czasie najbliszym przedstawiony zostanie Wydzia-
owi Cywilnemu Komisji.

Wydzia karny w okresie sprawozdawczym odby szereg po-

siedze, powiconych projektowi ustawy o ustroju sdownictwa.
Sekcja Prawa Karnego ogosia drukiem dwa nastpne ze-

szyty protokuów obrad, dotyczcych czci ogólnej Kodeksu Kar-

nego. Projekt ten przyja sekcja, wprowadzajc szereg zmian

i poprawek i postanawiajc opublikowa go w jzyku polskim

i francuskim.

Do podkomisji redakcyjnej powoano prezesa Sekcji i zarazem
referenta gównego projektu, prof. Makarewicza, wiceprezesa Sekcji,

p. Ministra Makowskiego i sekretarza Wydziau Karnego, zarazem
korreferenta rozdziau I projektu, prof. Rappaporta.

W najbliszym czasie Sekcja pragnie opracowa dalsze kwe-
stionariusze co do poszczególnych dziaów Kodeksu Karnego, a prze-

dewszystkiem rozway zoony ju przez wiceprezesa sekcji, Ma-
kowskiego, kwestionariusz w przedmiocie przestpstw przeciwko

pastwu.
W sekcji postpowania karnego dobiegaj do koca prace

Podkomisji, zoonej z prof. Krzymuskiego, Mogilnickiego i podse-
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kretarza stanu Rymowicza. Podkomisja opracowaa ostatecznie

pierwsze 10 rozdziaów czci ogólnej wedug pierworysów prof.

Krzymuskiego i Mogilnickiegoi, cae postpowanie przed sdem
okrgowym, wyrokujcym w I instancji, przed sdem powiatowym
i sdem przysigych i przeszo poow ustawy o postpowaniu
w sprawach apelacyjnych. W opracowaniu jest obecnie dalszy

cig czci ogólnej, dalszy cig postpowania apelacyjnego i post-
powanie przed Sdem Najwyszym. Wedug wszelkiego prawdo-
podobiestwa przed kocem roku biecego podkomisja ukoczy
swe prace i zoy cay gotowy projekt pod obrady Sekcji.

Dotychczas ju opracowane projekty ustaw w dziedzinie pra-

wa karnego wiadcz, e przysze polskie prawo materjalne karne
bdzie ogromnie surowe. Surowo zreszt, w myl starego hasa:
Pereat mundus, fiat justitia, jest obecnie prdem dominujcym ka-

dego ustawodawstwa na wiecie, jako reakcja na wzrastajc nie-

pomiernie w okresie powojennym przestpczo.
Poza pracami cile prawniczemi, komisja kodyfikacyjna osi-

gna powane wyniki w zakresie czynnoci informacyjno-praso-

wych i opiniodawczych, nawizujc kontakt z orodkami pracy

kodyfikacyjnej zagranic, zwaszcza we Francji, w Belgji, we Wo-
szech, w Czechosowacji, Jugosawii i ostatnio w Rumunji. Uzy-
skano w ten sposób szereg cennych dla komisji wiadomoci i ma-
teriaów porównawczych, zarówno z dziedziny kodyfikacji prawa
cywilnego, jak i karnego. (Rzeczp.)

2. Orzeczenie Sdu Najwyszego

w sprawie dopuszczania adwokatów, majcych siedzib w jednej

z dzielnic Pastwa, do wystpowania w roli penomocników lub

obroców stron w sprawach cywilnych i karnych, toczcych si
w innej dzielnicy naszego Pastwa.

Dziao si w Warszawie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogól-

nego Sdu Najwyszego dnia 12 czerwca 1922 r.

Sd Najwyszy rozpoznawa odezw Ministra Sprawiedliwo-

ci z dn. 31 marca 1922 r. L. II. Nr. 1347/21, z wnioskiem o wydanie

opinii Sdu Najwyszego, co do pytania: Czy na podstawie obo-

wizujcych obecnie ustaw i rozporzdze oraz teraniejszego

ustroju Pastwa Polskiego, adwokaci, majcy siedzib w jednej

dzielnicy, mog by dopuszczani, jako penomocnicy stron w spra-

wach karnych i cywilnych w innej dzielnicy, przy uwzgldnieniu

równie rónic pod wzgldem ustawodawstwa midzy b. Króle-

stwem Kongresowem a Ziemiami Wschodniemi.

Po wysuchaniu sprawozda, wyznaczonych w tej sprawie

referentów, w osobach sdziów Stelmachowskiego, Dbaowskiego
i Wcrmiskiego, oraz wniosków Prokuratora. Sad Najwyszy zwa-

y, co nastpuje:
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1. Obowizujce w rónych dzielnicach Rzeczypospolitej usta-

wy postpowania sdowego, normujc zastpstwo procesowe stron

przez adwokatów, maj, oczywicie, na myli ustrój adwokatury,
jaki w kadej z poszczególnych dzielnic ustanowiy odnone usta-

wodawstwa. Organizacja sdowa i postpowanie sdowe s do-

td w kadej dzielnicy odrbne i jedynie ustrój Sdu Najwyszego,
jako wspólnej dla caej Rzeczypospolitej magistratury naczelnej,

stanowi w tej mierze wyjtek. Narówni z ustrojem sdownictwa,
i ustrój adwokatury, jako jednego z organów wymiaru sprawiedli-

woci, normuj ustawy dzielnicowe. To nie przesdza jednak

kwestji, jakie znaczenie w poszczególnych ustawach dzielnicowych
ma pojcie „adwokata". W tym wzgldzie mona stosowa albo
wykadni cis, opierajc si na literze prawa ustaw dzielnico-

wych, albo te, majc na oku jedno Pastwa i jego sdownictwa,
stosowa wykadni rozcig i, w imi denia ku jednoci urz-
dze pastwowych, nada pojciu „adwokata" znaczenie, najlepiej

odpowiadajce zmienionym wskutek wskrzeszenia Pastwa Pol-

skiego stosunkom politycznym oraz duchowi czasu i tendencji na-

szego ustawodawstwa.
2. Duchowi czasu i deniom ustawodawstwa polskiego naj-

lepiej odpowiadaaby wykadnia pojcia „adwokata", zmierzajca
do zjednoczenia adwokatury na caym obszarze poczonych ziem
polskich, a wic ustalajca zasad, e wszyscy adwokaci, którzy
urzduj obecnie w jednej z dzielnic Rzeczypospolitej, mog upra-

wia swój zawód i w innych dzielnicach Pastwa. W interesie tedy
jednolitoci Rzeczypospolitej i w imi przewodnich de Pastwa
i Narodu, przenikajcych nasze ustawodawstwo, tak wanie wy-
kadni naleaoby zastosowa, w odpowiedzi na roztrzsane za-

gadnienia, o ile po temu nie stoj na przeszkodzie pozytywne prze-

pisy ustawy.
3. W b. Królestwie Kongresowem art. 44 i 245 rosyjskiej

Ustawy Postpowania Cywilnego i art. 44 i 565 Ustawy Postpo-
wania Karnego, mówice o penomocnikach i obrocach stron, od-

nosz si bezporednio tylko do adwokatów, w myl art. 3 dekretu

w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Pastwa Polskiego

z 24 grudnia 1918 r. (Dz. Praw 1918 r. Nr. 22 poz. 75). Nigdzie je-

dnak ustawa nie ogranicza pojcia adwokata jedynie do adwokatów,
majcych siedzib w granicach b. Królestwa Kongresowego. Wobec
tego, jest moliwa, a tern samem w myl wyej przytoczonych za-

sad i najstosowniejsza wykadnia, e przez pojcie adwokata w ro-

syjskich ustawach postpowania zarówno cywilnego, jak i karnego

naley rozumie nie tylko adwokatów z b. Kongresówki lecz rów-
nie i adwokatów z innych dziejnic Rzeczypospolitej.

4. Niema pod tym wzgldem rónicy pomidzy b. Królestwem
Polskiem Kongresowem a Ziemiami Wschodniemi Rzeczypospolitej.
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Aczkolwiek, w myl art. 356 i 383—385 rosyjskiej Ustawy
Ustroju Sdownictwa, adwokaci byli zaliczeni do poszczególnych
Izb Sdowych (sdów apelacyjnych), jako uprawnieni do prowa-
dzenia spraw we wszystkich sdach danego okrgu apelacyjnego^
niemniej jednak w literaturze prawniczej rosyjskiej, jak i w zupenie
ustalonem w tej mierze orzecznictwie (orz. cyw. Dep. Senatu Ros.
Nr. 881/1872 r.) panowa pogld niezachwiany, e adwokaci mieli

prawo wykonywania swego zawodu w calem pastwie rosyjskicm,

a lokalizacj adwokatury odraczano tam do czasu ustalenia listy

adwokatów przysigych (por. art. 387 i 388 Ustawy Ustroju S-
downictwa, art. 245 Ustawy Post. Cyw.), co nigdy nie nastpio. To
te, mimo, e b. Kongresówka stanowia okrg Izby Sdowej War-
szawskiej, a obecne Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej naleay
do okrgu Izb Sdowych Wileskiej i KijowskiÓj, adwokaci war-
szawscy mogli wtedy wykonywa swój zawód w Grodnie, ucku
i t. d., i nawzajem, adwokaci z Litwy i Rusi mieli prawo ordowni-
ctwa w sdach w b. Królestwie. Taki by stan rzeczy przed wojn
wiatow, a poniewa ustawy postpowania cywilnego i karnego
pozostay te same, niema adnych podstaw do twierdzenia, iby
miao by inaczej obecnie, kiedy obszary wschodnie Polski (okrg
sdu apelacyjnego Ziem Wschodnich) czyli teraz Sdu Apelacyjnego
Wileskiego wraz z b. Kongresówk (Okrg Sdów Apelacyjnych
Warszawskiego i Lubelskiego) weszy w skad Rzeczypospolitej.

Okoliczno, e adwokatura w b. Królestwie Kongresów em istnieje

i dziaa teraz na zasadzie dekretu z 24 grudnia 1918 r. (D. P. 1918,

Nr. 22 poz. 75), który si na kresy wschodnie nie rozciga
1

), nie

moe wpywa na odmienne rozstrzygnicie rozwaonego zagad-
nienia. Wydajc statut tymczasowy Palestry „na ziemiach polskich

dawnego zaboru rosyjskiego" (art. 1 przepisów przechodnich do po-

mrenionego dekretu) ustawodawca polski reformowa stan rzeczy,

odziedziczony po rosyjskiem panowaniu w kraju, w celu nadania

adwokaturze szerokiego samorzdu, ale wcale nie wkracza w do-

tyczce adwokatury przepisy proceduralne. Z uwagi wic na sto-

sunki przedwojenne, naley przyj do wniosku, e prawo adwo-
katów z b. Króleswa Kongresowego do wystpowania przed s-
dami Ziem Wschodnich monaby kwestionowa tylko, jeliby rze-

czony dekret wyranie w tym przedmiocie zawiera postanowienie,

albo jeliby taki zakaz mieci si w rozporzdzeniach, wydanych
dla województw wschodnich. e za takiego postanowienia i takie-

go zakazu niema, prawa adwokatury z b. Króleswa Kongresowego

') Ro /.cigniecie na Ziemie wschodnie mory obowizujcej dekre-

tu z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Pale-

stry pastwa polskiego nastpio dopiero po wydaniu niniejszej opinji,

moc rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca [922 Ogi
nego w Dz. U. 29WI 1922 (N. 47 poz. rM (Przyp. Sekr.)
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do dziaania na obszarach Ziem Wschodnich nie mog ulega za-

przeczeniu, a skoro adwokatów z b. Kongresówki i z Ziem Wscho-
dnich ze wzgldu na jedno obowizujcej tu i tam procedury, na-

ley jednakowo traktowa w tej mierze, przeto i adwokaci z Ziem
Wschodnich mog wystpowa przed sdami b. Kongresówki.

5. Podobnie, jak w b. Kongresówce, przedstawia si stan

prawny odnonej kwestji w b. zaborze austriackim. W rozumieniu

§ 21 austr. Procedury Cywilnej, jest adwokatem, kogo za adwokata
uznaje austriacka Ordynacja Adwokacka (§ 1 austr. Ord. Adw.) a

stanowisko adwokata, uzyskane w którymkolwiek z krajów Mo-
narchii Austriackiej, uprawniao do wykonywania adwokatury
w sdach wszystkich krajów caego pastwa. Ordynacji tej nie

uzgodniono jeszcze ustawowo z nowem pooeniem polityczneni,

wywoanem przez wskrzeszenie Pastwa Polskiego; wymaga wic
ona logicznej wykadni, celem przystosowania § 1 austr. ordynacji

adwokackiej' do ustroju Rzeczypospolitej. Wykadnia za ta, w imi
zasad, przytoczonych powyej ad 2, i zgodnie z rozumowaniem,
przyjtem przy roztrzasamu tej kwestji w stosunku do b. Królestwa
Kongresowego i do Ziem Wschodnich, kae, z punktu widzenia usta-

wodawstwa, obowizujcego w b. zaborze austriackim, rozciga
pojcie adwokata do wszystkich adwokatów, zaliczonych do Pa-
lestry, w którejkolwiek dzielnicy Rzeczypospolitej.

6. Natomiast inny jest w tej mierze stan prawny w b. dziel-

nicy pruskiej', bo niemieck ordynacj adwokack ustawodawstwo
polskie ju przystosowao do nowego porzdku rzeczy, tutaj wic
nie mona i nie potrzeba ucieka si do tego rodzaju wykadni, jaka

w myl powyszego, jest waciwa wzgldem odnonych postano-
wie w b. zaborze rosyjskim i austriackim, lecz naley stosowa
pozytywne przepisy ustawy, uzgodnione z obecnym stanem rzeczy.

Z mocy tych przepisów, adwokatem w b. dzielnicy pruskiej moe
zosta kady obywatel Rzeczypospolitej, posiadajcy kwalifikacj

do zajcia tam stanowiska sdziowskiego (§ 1 Ordynacji Adwokac-
kiej, w brzmieniu ust. 1 art. 1 rozporzdzenia Ministra b. dzielnicy

pruskiei z 23 czerwca 1920 r. „Dziennik Urzdowy" 1920 r. poz. 303),

artyku za 1 rozporzdzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z 15

grudnia 1919 r. („Tygodnik Urzdowy" str. 414) gosi, e z osób, po-

chodzcych z innych dzielnic Rzeczypospolitej', sdziami w b. dziel-

nicy pruskiei mog by mianowani: pracownicy z b. zaboru rosyj-

skiego, jeeli, wedug przepisów, obowizujcych w tym zaborze,

posiadaj kwalifikacj na sdziego, lub adwokata przysigego,
i prawnicy z b. Austrji, jeeli, wedle przepisów austriackich lub bo-

niacko-hercogowiskich, zdobyli prawo nominacji na sdziego, ad-

wokata, lub notariusza.

Do tego jednak dochodzi ograniczenie, e prawnicy, którzy,

z mocy przepisów, obowizujcych w b. zaborze rosyjski-m, zdobyli
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kwalifikacj na adwokata, albo, wedle przepisów austriackich lub

boniacko-hercogowiskich, posiedli kwalifikacj na adwokata lub

notarjusza, mog do wykonywania zawodu adwokackiego w b.

dzielnicy pruskiej by dopuszczeni dopiero, gdy conajmniej przez
przecig jednego roku byli w niej czynni, jako asesorowie lub s-
dziowie (§ 4 ust. 2 cznie z § 5 L. 7 Ord. Adw., w brzmieniu rozp.

z 23 czerwca 1920 r.). Powysze za zasady maj zastosowanie
do czynnoci adwokatury zarówno w sprawach cywilnych, jak

karnych (§ 26 Ord. Adw. cznie z § 78 U. P. C. i z § 138 ust. 1 U.
P. K. w nowem brzmieniu) z tern atoli uatwieniem, co do spraw
karnych, e w nich sd kadorazowo moe dopuszcza do obrony
adwokatów z innych dzielnic Rzeczypospolitej (§ 138 ust. 2 U. P. K.),

a adwokaci bdcy jednoczenie profesorami prawa w pastwowej
wszechnicy polskiej, mog, bez adnego szczególnego zezwolenia,

wystpowa w roli obroców w sprawach karnych, narówni z ad-

wokatami dopuszczonymi do wykonywania adwokatury w b. dziel-

nicy pruskiej (ust. 1 § 138 U. P. K. w nowem brzmieniu).

7. Zgoa odrbnie naley traktowa obron i zastpstwo stron

przed Sdem Najwyszym. Jako magistratura wspólna dla caej

Rzeczypospolitej i dla spraw z wszystkich jej dzielnic, stanowica
ostatni instancj, musi on sta otworem dla adwokatów z kadej
dzielnicy. e za Sd Najwyszy ma w zasadzie ustrój jednolity

i zarówno utworzenie w jego onie poszczególnych izb, jak i podzia
spraw pomidzy izbami, dzieje si ze wzgldów praktycznych, bez

Ustawowego w tej mierze nakazu, owszem cakowicie i wycznie
wedle woli i uznania Sdu, i bez autonomicznej odrbnoci izb, wic
i obrony w nim, i zastpstwa stron przez adwokatów nie mona
ogranicza do poszczególnych izb, lecz naley uzna zasad, e
adwokat z kadej dzielnicy Pastwa Polskiego moe zarówno w
sprawach cywilnych, jak karnych wystpowa w Sdzie Najwy-
szym przed kad jego izb.

8. Pewne odchylenie od powyszej zasady zawieraj prze-

pisy, obowizujce dla b. dzielnicy pruskiej. Tutaj bowiem w spra-

wach cywilnych zakadanie rewizji, jej uzasadnienie i wnoszenie

poda, zawierajcych przyczenie si do rewizji, odbywa si moe
jedynie za porednictwem adwokatów, dopuszczonych do wykony-
wania adwokatury w b. dzielnicy pruskiej (§ 78 Pr. Cyw. w brzmie-

niu rozp. Min. b. dzieln. pr. z 15 maja 1920 r. art. 1 L. 1 „Dziennik

Urzdowy" poz. 208, cznie z § 8 Ord. Adw. w nowem brzmieniu),

ale zatem w Sdzie Najwyszym i w szczególnoci na ustnej w nim

rozprawie adwokaci z innych dzielnic Rzeczypospolitej mog i w
sprawach, pochodzcych z b. dzielnicy pruskiej, wystpowa bez

adnych ogranicze. Co za do spraw karnych z tej dzielnicy,

dzie Najwyszym obowizuj przepisy Ustawy Postpowania
Karnego, dotyczce rewizji (art. 3 rozp. z 15 maja 1920 r.) i przeto.
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w myl ustpu 2 § 385 U. P. K., wnioski rewizyjne w sprawach kar-

nych mog tam skada tylko bd dopuszczeni do wykonywania
tam adwokatury adwokaci, bd uprawnieni obrocy oskaronych
(por. wy. ustp 6).

Z tych zasad Sd Najwyszy na mocy ust. a art. 3 dekretu

z dnia 8 lutego 1919 r. o ustroju Sdu Najwyszego („Dziennik

Praw" 1919 r. Nr. 15, poz. 199), tytuem opinji Sdu Najwyszego
w przedmiocie zagadnie, postawionych przez Ministra Sprawiedli-

woci, uchwala uzna: e obowizujce obecnie w Rzeczypospolitej

Polskiej ustawy i rozporzdzenia z moc ustaw, nie nasuwaj prze-

szkód do dopuszczenia adwokatów, majcych siedzib w jednej

z dzielnic Pastwa Polskiego, do wystpowania w roli penomocni-
ków lub obroców stron w sprawach cywilnych i karnych, tocz-
cych si w innej dzielnicy naszego Pastwa, z wyjtkiem atoli ziem

polskich b. zaboru pruskiego, jako wyrHny majcych w tym wzgl-
dzie przepis obowizujcy polskiego ju pochodzenia (Rozp. z 23

czerwca 1920 r.).

3. Sdownictwo administracyjne w Województwie lskiem.

Sdownictwo administracyjne sprawuje W czci górnol-
skiej Województwa lskiego

a) Wydzia powiatowy (miejski),

b) Wojewódzki Sd Administracyjny,

c) lski Trybuna Administracyjny (Senat administracyjny

przy Sdzie Apelacyjnym).

Wydziay powiatowe i Wojewódzki Sd Administracyjny

wspódziaaj nadto przy prowadzeniu ogólnej administracji Wo-
jewództwa w wypadkach przewidzianych ustaw. Prócz tego po-

woane s do tego nastpujce wadze:

d) Magistrat,

c) Rada Wojewódzka.

I. i n s t a c j a: Wydzia powiatowy skada si ze sta-

rosty jako przewodniczcego, oraz 6- czonków.
Rozporzdzeniem Wojewody lskiego z dnia 17 czerwca

1922 r. (Dz. Ust. l. Nr. 1, poz. 3) zostay Wydziay powiatowe roz-

wizane. Postanowiono tam, e a do przeprowadzenia wyborów
do nowych sejmików powiatowych winno si bez zwoki ustano-

wi we wszystkich powiatach komisaryczne wydziay powiatOv\e.

Czonków komisarycznego wydziau powiatowego mianuje Woje-
woda po- wysuchaniu Starosty.

Na podstawie tego przepisu zamianowa Wojewoda czonków
komisarycznych wszystkich wydziaów powiatowych czci górno-

lskiej Województwa lskiego. Spis czonków zosta ogoszony
w Gazecie Urzdowej nr. 8.
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II. instancja: Wojewódzki Sd Administra-
cyjny.

W miejsce Wydziau Obwodowego (Bezirksausschuss) stwo-
rzono rozporzdzeniem Wojewody z dnia 1. VIII. 22. (Dz. Ust. l.
Nr. 12, poz. 42) dla czci górnolskej Województwa lskiego
Wojewódzki Sd Administracyjny z siedzib w Katowicach, który
obejmuje cay zakres dziaania Wydziau Obwodowego, Sd ten

rozpocz sw dziaalno dnia 1 wrzenia 1922 r.

W kolegialnych posiedzeniach Wojewódzkiego Sdu Admini-
stracyjnego bior udzia:

a) przewodniczcy lub jego zastpca, b) jeden sdzia zawodo-
wy, c) trzech sdziów niezawodowych.

Przewodniczcego i jego zastpc oraz sdziów zawodowych
mianuje doytwotnio Naczelnik Pastwa na wniosek Wojewody.

Sdziów niezawodowych wyznacza Tymczasowa Rada Woje-
wódzka, wzgldnie Rada Wojewódzka podug istniejcych prze-

pisów.

III. instancja: lski Trybuna Administracyjny" "TSenat

Administracyjny Sdu Apelacyjnego) zosta powoany do ycia roz-

porzdzeniem Tymczasowej Rady Wojewódzkiej z dnia 18 lipca

1922 r. (Dz. Ust l. Nr. 8 poz. 30). Na instytucj t przechodz atry-

bucie Najwyszego Sdu Administracyjnego (Oberverwaltungsge-
richt) w Berlinie, Krajowego Urzdu Wodnego w Berlinie, Skarbo-
wego Trybunau Rzeszy w Monachium. i Zwizkowego Urzdu dla

spraw Swojszczyzny w Berlinie w stosunku do ziem byego l-
ska pruskiego wchodzcych w skad Województwa lskiego
W stosunku za do ziem byego lska Cieszyskiego przechodz
na Senat administracyjny Sdu Apelacyjnego atrybucje byego Au-
striackiego Najwyszego Trybunau Administracyjnego we Wiedniu
(Oberster Verwaltungsgeri!chtshof).

W Senacie Administracyjnym utworzy si:

1) Izb wzgldnie Izby dla spraw administracyjnych,

2) Izb wzgldnie Izby dla spraw wodnych,
3) Izb wzgldnie Izby dla spraw podatkowych,
4) Izb wzgldnie Izby dla spraw swojszczyzny.

Izby rozstrzygaj w gronie trzech czonków, midzy którymi
zawsze musi by j^den z kwalifikacjami sdzio wskietmi i jeden

/. kwalifikacjami wyszego urzdnika administracyjnego.

lski Trybuna Administracyjny (Senat Administracyjny Sdu
Apelacyjnego) jest instytucj przejciow. Z chwil ujodnostajnie-

n
:

a danego prawodawstwa dla caej Polski zostanie on wcielony do
Najwyszego Trybunau Administracyjnego w Warszawie, który

bdzie trzeci instanei w odniesieniu do Wydziaów powiatowych
i Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego.
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Rada Wojewódzka.
Agendy, które sprawowaa dotd Rada prowincjonalna (Pro-

vizialrat) przechodz na podstawie ustawy autonomicznej na Rad
Wojewódzka.

Przeciw uchwaom (Beschluss) Wojewódzkiego Sdu Admini-
stracyjnego wolno mmie zaalenia do Rady Wojewódzkiej w wy-
padkach, w których ustawa to przewiduje.

Przeciw wyrokom (Urteil) Wojewódzkiego Sdu Administra-

cyjnego wolno wnie odwoanie, wzgldnie rewizj do lskiego
Trybunau Administracyjnego w wypadkach, w których ustawa to

przewiduje.

W sprawie zakresu dziaania wszystkich wyej wymienionych
wadz s miarodajne dotychczasowe ustawy a do chwili, w której

Sejm lski (Tymczasowa Rada Woj.) lub Sejm Rzeczypospolitej
odnonych ustaw nie zmieni. Uchway lub wyroki, wydane przez
instancje niekompetentne, s niewane.

Powysze wywody odnosz si jedynie do czci górnolskiej
Województwa lskiego. W czci cieszyskiej Województwa l-
skiego obowizuj dawne ustawy austriackie. Niema tam sdów
administracyjnych pierwszej i drugiej instancji. Przeciw zarzdzeniu
starosty wolno byo wnosi rekurs do prezydenta kraju, za prze-

ciw zarzdzeniu prezydenta rekurs do ministra. Dopiero orzecze-
nie ministra wolno byo zaczepi w Najwyszym Trybunale Admi-
nistracyjnym. Przepisy niemieckie s oczywicie znacznie post-
powsze i dla ludnoci korzystniejsze. Dlatego pójdzie ewolucja
w Województwie lskiem niewtpliwie w kierunku wprowadzenia
takich sdów rówme w czci cieszyskiej Województwa. Tem-
bardziej, e w Polsce utworzono ju Najwyszy Sd Administra-

cyjny w Warszawie jako najwysz instancj sdownictwa admini-

stracyjnego. Najblisz prac legislatywn Sejmu Ustawodawcze-
go w tej dziedzinie bdzie prawdopodobnie utworzenie pierwszej

i drugiej instancji sdów administracyjnych.

Wprowadzenie i utrzymanie sdów administracyjnych naley
uwaa za wielki postp w administracji pastwowej. Utwierdzaj
one bowiem w ludnoci zaufanie w sprawiedliw administracj, przy-
czyniajc si przez to w wielkiej mierze do utrwalenia silnych fun-

damentów pod gmach Rzeczypospolitej.

Dr. Wodzimierz Dbrowski.

4. Fundusz wydawniczy „Ruchu".

Na fundusz wydawniczy „Ruchu"' zoyli:
1. Wydzia Krajowy w Poznaniu 200.000

2. Centrala rolników w Poznaniu 200.000

3. Izba rolnicza w Poznaniu 100.000
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4. Bank Przemysowców 100.000
5. Wydzia powiatowy w Inowrocawiu 100.000
6. Magistrat m. Poznania 50.000
7. Wydzia powiatowy we Wrzeni 50.000

8. Wydzia powiatowy w Odolanowie 50.000
9. Izba rolnicza pomorska 50.000

10. Fabryka papierosów „Patria" 50.000

Uzupenili dobrowolnie prenumerat do wysokoci obecnej:
z P o z n a n i a : PP. Loga; Sczaniecki; Borowicz; dr. Drzadyski;
Kolikowski; dr. Hoppe; Chwat; Ostrowski; Osten-Sacken; Ko-
szewski; ótowski; kpt. Hoownia; Górski; Tomaszewski.

Zamiejscowi: Dr. Skaryski z Tar; wi-
tochowski z Katowic; Barski z Leszna; Dr. Berkan z Le-
szna; Dr. Tomaszkiewicz z Gniezna; Bzowski z Kalisza; o-
siski z Czarnkowa; lir. Bniski z Gutowej; Nowak z Warszawy;
Wojciechowski z Pyzdr; Fabiarii z Warszawy; Peretiatkowicz z

Warszawy; Konarzewski z Piotrkowa; dr. 'Ossowski z Torunia.

Muszkat z Warszawy; Modrzewski z Lublina; Leoniak z War-
szawy; Fischbach iz Kociana; Staniewicz z ucka; Rogajski

z Kielc; Dr. Bogacz z Starogardu'; Jacobson z Starogardu; Rosiski
z Zamocia; Pocki z Mawy; dr. Granicki z Czortkowa; Mysz-
kowski z Warszawry; Andruszkiewicz z Warszawy; Zalewski ze

Supcy; Somiski z odzi; Szuster z Radomia; Kohn z odzi:
Michna/ z Lidy; Rakowski z Kowla; X. Siedlecki z Szymanowa;
Tomasik ze Lwowa; lachowski z Warszawy; Rintflejsz z omy:
Poski z Pocka; Banaszak z Ostrowa; Chapowski z Bonikowa:
Grabski z Koa; Kamberski ze Lwowa; X. Witkowski z Miechowa:
tlerse z Warszawy; Dr. Widrak z Czortkowa; dr. Próchnicki ze

Lwowa; dr. Steinberg z Krakowa; X. Jaowy z Rzeszowa; Dzier -

bicki z Kalisza; Machnicki z Warszawy; Szimiiel z Piczowa; Po-

tworowski z Goli; Baliski z Strzelna; Pospieszalski ze migla;
Zarzycki z Grodna; dr. Krokowski z Warszawy; Ci wieki z Lu-

blina; Cielecka z ucka; Horodyski z Sandomierza; dr. Maliski
z Ostrowa; Walterówna z odzi; Smogorzewski z Sosnowca; Kon
z Sosnowca; dr. Offner z Tanio wa; Zalewski z Krzemieca; Srzed-

nicki z omy; dr. Natanson z Warszawy; dr. Morgenstern z Prze-

myla.

B a n k i i instytucje prywatne w Poznaniu; Bank
Zw. Sp. Zarobk.; Zwizek przemysu cukrowniczego; Izba przemy-

sowo-handlowa; Bank Centralny; Centrala yrowa kas oszczd-
noci; Bank Zjednoczenia; Pomorski Bank Ziemian; Zjednoczenie

Zawodowe Polskie; Wielkopolska Izba Rolnicza; Bank Przemy-
sowców. Instytucje zamiejscowe: Izba przemysowo-
handlowa w Bydgoszczy: Herzfeld & Yictorius w Grudzidzu; Bank
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Zw. Sp. Zarobk. oddz. w Lublinie, odzi, Grudzidzu, Toruniu, Ra-
domiu i Piotrkowie; maj. Kiczyn w Kazimierzu; Polski

Bank handlowo-przemystowy w Krakowie; Wysza szkoa han-

dlowa w Warszawie; Powiatowa ksa komunalna w ninie; Bank
T-\v. Spódzielczych w Warszawie; Bank handlowy wr Warszawie;
Powiatowa kasa komunalna w Wbrzenie; Gówna kasa miejska

w Odolanowie; Powiatowa kasa komunalna w Pleszewie; Magistrat

w Koomyi; Powiatowa kasa gówna i oszczdnoci w Starogar-

dzie; Polski Bank przemysowy we Lwowie; Powiatowa kasa ko-

munalna w Odolanowie; Bank Rolniczy we Lwowie; Kasa kame-
ralna w Wgrowcu; Magistrat w Czeladzi; Powiat, kasa komunalna
w Tucholi; Gówna kasa miejska w Toruniu; Miejska kasa kameral-

na w Rakoniewicach; Magistrat w Siedlcach; Kasa miejska w Sta-

nisawowie; Rolnik w Chemy; Powiatowa kasa komunalnaV K-
pnie; Gówna Kasa miejska w Lesznie; Pomorska Izba Rolnicza w To-

runiu. Instytucje pastwowe: Starostwa w Pleszewie

w Lenej, Wokowysku, Nowym Tomylu i Brzozowie; wydzia-
y powiat o w e nieszawski, brodnicki, strzelneski, gostyniski

i rypiski; Okrgowy Urzd Ziemski w Piotrkowie; Kuratorjum

Okrgu Szkolnego w Toruniu; Najwysza Izba Kontroli Pastwo-
wej w Warszawie; Bibljoteka Sejmowa.*)

Ksigarnia w. Wojciecha ofiarowaa na rzecz „Fun-

duszu Wydawniczego" nalen jej za administracj czasopisma

cz prenumeraty (uzupenionej).

Zwracamy si do wszystkich przyjació naszego pisma z usil-

n prob o poparcie, zarówno przez pozyskiwanie nowych
prenumeratorów, jak równie przez zasilanie Funduszu wydawni-
czego. Wszelkie kwoty skadane na Fundusz wydawniczy „Ruchu"
(pod adresem Redakcji) bd na tern miejscu ogaszane.

zwiska pozostaych osoB, które dobrowolnie uzupeni prenu-

merat, bd umieszczone w nastpnym zeszycie.

57
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i waniejsze ustawy poli-

tyczne, wyd. drugie rozszerzone przez Prof. Dr. Peretiatkowicza,.
Pozna, 1922, str. 156.

J e 1 1 i n e k J. „Ogólna nauka o pastwie", ksiga pierwsza, przeoy*
Prof. Dr. Peretiatkowicz, Warszawa, 1921, Hoesick.

Ohanowicz Prof. Dr. „Przyrzeczenie publiczne", studjum z prawa
cywilnego, Pozna, 1921, Gebethner, cena 100 mk.

Tene. Zarys prawa cywilnego b. dzielnicy pruskiej. Cz pierwsza:^
Nauki ogólne, Pozna, 1922, Fiszer i Majewski, str. 89.

Tene. Zarys prawa cywilnego b. dzielnicy pruskiej. Cz druga:
Zobowizania. Pozna, 1922, Fiszer i Majewski, str. 127.

Peretiatkowicz Prof. Dr. „Wojna a idea prawa", wyd. 2-gie,.

Pozna, 1920, Gebethner, str. 32.

Tene. „Encyklopedja prawa, jako wstp do nauk prawnych", Pozna,
1922, Fiszer i Majewski (Wende), str. 80.

Tene. ,,Pastwo wspóczesne", Wyd. IV. rozszerzone, Pozna, ig

Fiszer i Majewski (Wende) str. 84.

Ten |. „Filozofja spoeczna". J. J. Rousseau'a, wyd. TI przejrzane
i uzupenione, str. 216.

Rousseau J. J. „Umowa spoeczna", przeoy i objani Prof. Dr.
Peretiatkowicz, wyd. 2-gie, Pozna, 1920, Gebethner.

Rutkowski Prof. Dr. „Poddastwo wocian w XVIII w. w Polsce
i niektórych innych krajach Europy." 1921, Gebethner.

Rutkowski Prof. Dr., Sprawa wociaska w Polsce w XVIII i XIX
wieku, Warszawa, 1922, str. 92, Bibljoteka Skadnicy.

Tene. „Wasno tabularna w Galicji podug stanu 1912 r.", Lwów,
Gubrynowicz, 1918.

Tene. „Statystyka zawodowa ludnoci wiejskiej w Polsce w drugiej

poowie XVI w.", wyd. Akad. Umiej., Kraków, 1918, Gebethner.
Stelmachowski Dr. „Zarys poj socjologicznych i prawno-pa-

stwowych", Pozna, 1919.

Taylor Prof. Dr. „Pojcie wspódzielczoci", wyd. Akad. Umiej.,

Kraków, 1016, Gebethner, str. 131.

Tene. „Zasady spódzielczoci handlowo-rolniczej w wietle dowiad-
cze Galicji, Kraków, 1918, Gebethner, str. 30.

Tene. „Statyka i dynamika w teorji ekonomji", wyd. Akad. Umiej..

Kraków, 1919, str. 207.

Tene. „Reforma podatku gruntowego w Polsce". Kraków, 1919,

Krzyanowski, str. 117.

Tene. „Sprawa robotnicza w owietleniu idei chrzecijaskiej", Po-
zna, 1921, Ksig. w. Wojciecha, str. 14.

Tene. „Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej". 2 tomy.
Winiarski. „Królestwo Polskie". Dokumenty historyczne dotyczy

prawno-politycznego stosunku Królestwa Polskiego do Cesarstwa
Rosyjskiego, wydali Maciej ks. Radziwi i dr. Winiarski, Warsza-
wa, 1915, Gebethner.

Winiarski Dr., Rzeki polskie ze stanowiska prawa midzynarodo-
wego, Pozna, 1922, str. 266, Gebethner.

Tene. „Les institutions pplitiues en Pologne au XIX siecle", Paris,,

1921, Picard.

Zaleski Stefan Dr. „Demographie generale de la Pologne", (str. 301

i 11 map i kartogramów oraz 22 strony wykresów). Lausanm
Gebethner.

Tene. „Polaind, ber pcoplc, history, industries, finance, scieni

rature, art. and social development, by Stefan Zaleski etc, Londi
Znaniecki Prof, Dr., Wstp do sócjologji, Pozna 1922, str. 450, '

bethner.
Zoll Fryd. (starszy). ..Rzymskie prawo prywatne", Tom pity, prawo

familijne i spadkowe, opr.prof. Dr.Lisowski, Kraków, 1921, Czernecki
g



OGOSZENIA
(Za ten dzia Redakcja nie odpowiada.) \1

A. W kraju:

1) WARSZAWA, ul. jasna 1.

2) ÓD, al. Piotrkowska 72.

3) TORU, ul. eglarska 26.

4) KRAKÓW, Rynek Gówny 19.

5) BYDGOSZCZ, Plac Teatralny 4.

6) LUBLIN, Krak. Przedmiecie 45

7) RADOM, Plac 3 Maja.

8) PIOTRKÓW, Plac Kociuszki,

i)) KIELCE, ul. Kolejowa 34.

10) GRUDZIDZ, ul. Kwidzyska
nr 11—13.

11) ZBSZY, ul. Kolejowa 44

12) KATOWICE, Aleje Fryde
rykowskie nr. 7.

B. Wolne miasto

Gdask
Holzmarkt 18.

€. Zagranic

1) NOWY-YORK
Union Bauk of the

Cooperative Societes

New-York Agency

953, Third Avenue

New-York

2) PARY
Bsnque de 1'Union des Societes

Cooperatives, Succursale de Paris

82 rue Saint Lazare.

Paris (9 e)

Zaatwia wszelkie czynnoci

|ce w zakres bankowoci.

Kapitay: zakadowy i rezerwowy

Przeszo miljard marek.
Adres telegraf,w kraju i New Yorku : ..Zarobkowy*'

w Paryu: „Bezetesep"



III Dzia ogosze.

V j. Weinfeld
*

i ROCZNIK POLSKI 192? i
^ 193 tablice statystyczne, obrazujce I obszar, ^
M i ludno, II ycie duchowe, III ycie gospo- M

darcze, IV ycie spoeczne Polski. Z alfabe- M
^ tycznego spisu przedmiotów omawianych w Rocz-

j^j

M niku: S. Sdy, sanitarne stosunki, Sejm M
Seminarja nauczycielskie, serwituty, likwidacja M

^ sezonowa emigracja, sdziowie, siarkowy kwas, ^
M silniki, skony, lsk Górny, obszar, ludno, M

miasta, gminy, obszary dworskie, gsto, jzyk,

^ plebiscyt, wyniki górnictw, hutnictw, soce, su- yy

W chacze szkó wyszych, suba folwarczna, parce- W
yy acja, miertelno (przegld midzynarodowy)

^ niemowlt, dzieci itd. ^
W Cena egzeplarza broszurow. 7500.— mk. W
ES karton, w V2 pótno 8200— mk.

|^| Do cen tych dolicza si20% dodatku droyinianego. ^
A Nakad Ksinicy Polskiej /sW Tow. nauczycieli szkó wyszych, Warszawa, W
^ Nowy wiat 59, te. 223-65, (Ksigarnia) 147-62, ^W (Zarzd) 115-47, (hurt) dla ksigarzy 132-12. W
C w



Dzia ogosze. IV

1

KSIU SCH 1 OlSKl Szkó Wyszych
Lwów, Czarnieckiego 1— 12. t=> Warszawa, Nowy wiat 59

Petyniak Sanecki K. i Tomanek P.

ZASADY EKONOMJI SPOECZNEJ
dla wyszych Zakadów Naukowych w Polsce.

„Zasady ekonomji spoecznej" ocenia w „Ekonomicie"
1921, s. 183 bardzo korzystnie Dr. Zofja Daszy6ska-Go-
liska i z uznaniem podnosi systematyczny ukad ksiki,
jasno wykadów, uwzgldnienie faktów powojennych,
oraz sownictwo, w którem wprowadzaj autorowie
wielekro nowe, dobrze obmylane terminy naukowe.

Dr. Stanisaw Gbiski

„EKONOMJA SPOECZNA" (w druku)

Feliks Wiliski

„BANK I JEGO ORGANIZACJA"

5J

Prenumerujcie
:

n

Organ najwikszego w Polsce

Stowarzyszenia Kupców Polskich.

Prowadzimy bogaty dzia poredniczenia, umoli-

wiajcy nawizanie stosunków handlowych J
z caym wiatem. i



V Dzia ogosze.

Najwiksza fabryka

i magazyn odziey
Polecamy

wasnego wyrobu garderob
msk

dla chopców
damsk

i dla dziewczt

Futra :-: Artykuy mskie
Kapelusze damskie :-: Obuwie

Tow.Dom Konfekcyjny
T

A°kc

BydgoszczPozna .

Od Czerwca r. b. wychodzi w Poznaniu

Dwutygodnik ekonomiczny

„YCIE GOSPODARCZE"
omawia wszelkie sprawy z zakresu ycia ekonomi-
cznego Polski z szczególnem uwzgldnieniem spraw

ziem Zachodnich Polski.

W skad Komitetu Redakcyjnego „ycia Gospodarczego"
wchodz pp. Dr. L Glabisz, Dr. M. Gowacki, Dr. M. Lisocki,
Dr. E. Piechocki, Dr. T. Smoluchowski, Dr. E. Szmidt, Prof.

Dr. E. Taylor, in. E. Taylor, Dr. R. Zioecki.

Redaktorem jest p. Stefan Cichowski.

Wydawc Zwizek Fabrykantów w Poznaniu.

Adres Redakcji i Administracji: Pozna, Aleje Marcin-
kowskiego 26, dom ogrodowy. Tel. 13-76.

Prenumerata rocznie 5000,— mk., pórocznie 2500,— mk.
kwartalnie 1250,— mk., numer pojedynczy 200,— mk.



Dzia ogosze. VI

Centralna Drogerja J. Czepczynski
Skad detaliczny ; Magazyny hurtowe:SKiaa aeiauczny : y\ , juigazyny minowe:

Stary Rynek 8, tel. 3324. rOZlian ul. Wona 23, tel. 3238

Adres telegraficzny: Centralna Drogerja Pozna.

najtasze ródo zakupu dla kadego.

Specjalno:

Artykuy domowe, do prania i owietlania.

Farby, lakiery, pokosty i froter na posadzki.

Oliwy, tuszcze do maszyn, na osie, karbolineum

Ksigarnia Fr. Gutowski

Pozna, w. Marcin 48

poleca

wszelkie podrczniki

prawnicze i ekonomiczne

Dzia zagraniczny.

-M-M-

Wypoyczalnia ksiek.



VII DziaJ ogosze.

^?m??mtf????mwttm?????m????m??m??mwi?mm!W:

AU COIN DE FRANCE
(Filja Ksigarni B. GRASSEFA w Paryu)

Pozna — 24 Aleje Marcinkowskiego
**************************************************************** ****************

Ponad 12 000 dzie.

Najlepsze dziea ze wspóczesnej powieci

francuskiej

Poezja — Teatr — Historja — Ge-

ografja — Krytyka Literacka —
Filozofja — Socjologja — Teologja

Ksiki naukowe

Ksiki religijne-Mszay- Ksiki szkolne

Utwory muzyczne, wszystkie dziea:

Debussy, Franck'a, Faure. St. Saens'a itd.

Ksiki i utwory muzyczne sprzedaje si

wedug cen francuskich (w markach pol-

skich po kursie dziennym), do ceny zwy-

kej dodaje si 20 centymów majoracji —
za zaliczk.

^UiiiUiiiiaiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiUiiiiiUiiiuujaiiiiiiiiiii^



Dzia ogosze. VIIT

PRACOWNIK BANKOWY
Organ Zwizku Zawodowego Pracowników Bankowych

Rzeczypospolitej Polskiej

wychodzi w Warszawie 10 i 25 kad. miesica.

„Pracownik Bankowy" ma za zadanie suy obronie praw
i interesów najszerszych mas pracowników instytucyj finansowych
i zawiera w kadym zeszycie: artykuy naukowe, powicone
zagadnieniom z ycia spoecznego i gospodarczego; wiadomoci
ekonomiczne z kraju i zagranicy ze specjalnem uwzgldnieniem
bankowoci polskiej: daje w staych dziaach bogat kronik
z ycia organizacji zawodowej pracowników banków i Pol-
skiej Krajowej Kasy Poycz , oraz przegld ruchu zawodo-
wego krajowego i zagranicznego, nadto — feljeton.

Prenumerata kwartalna z przesyk wynosi dla czonków Zwizku
mkp. 300, dla postronnych mkp. 450, za zeszyt pojedynczy mkp. 75.

Ceny ogosze: caa stron* mkp. 50.0CO.—
, pó strony 25.000.—,

4wier strony 15.000.— i jedna dama strony 10.000.— mtp.

Adres Redakeji i Administracji : Warszawa, ul. Królewska 3ó ra. 15, Zarzd
Z win/ku Zawodowego Pracowników Bankowych Ilzplt. Polskiej. Telefon 155-"><>.

Konto czekowe w P. K. O. N. 2.

„GAZETA ROLNICZA"
= 62 ROK ISTNIENIA==

PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANE

ORGAN CENTRALNEGO TOWARZYSTWA ROLNICZEGO
I ZWIZKU POLSKICH ORGANIZACYJ ROLNICZYCH

Uwzgldnia potrzeby praktyczne gospodarstwa 2*
wiejskiego, najnowsze zdobycze wiedzy rolniczej, %Z
doniose zjawiska ycia spoeczno-rolniczego oraz Zjt

daje kronik ycia rolniczego polskiego i obcego. ^5

Prenumerata jest przyjmowana kwartalnie
:-: i wynosi za kwarta II I-ci mk. 1200,— :•:

ZZ Konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczdnoci No. 548

Adr.: Warszawa — Kopernika 30, gmach C.T. R.

t



IX Dzia ogosze.

Nakadem Ministerstwa Przemysu Handlu oraz

Skarbu od trzech lat wychodzi w Warszawie tygodnik

„Przemys i Handel."
Ari/lnih/ w tygodniu s pióra pierwszorzdnych eko-
nriyKuiy nomistów i fachowców polskich.

Materja informacyjny^&XS:
W szczególnoci zasuguj na uwag: Przegld
cen krajowych i zagranicznych, oraz Kronika

zagraniczna, sporzdzona na podstawie rapor-

tów konsularnych.

Draniimnroa wynosi: kwartalnie Mk. 600.—, pórocznie
rrcIlUllIcrdld Mk. 1.200— i rocznie Mk. 2400.-.

, Ogoszenia.
"'

Adres: Warszawa, Elektoralna 2, pokój nr. 275, el 412 73.

i
— -

Przegld prawa i administracji

we Lwowie ul. Paska nr. 4

pod redakcj prof. Dr. Ernesta Tilla,

prof.Dr. R. Longchamps^ i JózefaMiinza

wychodzi bez przerwy od 46 lat (1875)

Czasopismo teoretyczno-prawnicze z do-

datkami z praktyki sdowej i administra-

cyjnej oraz urzdowym zbiorem ogosze
:-: :-: z rejestru handlowego :-: :-:



Dzia ogosze. X

Q[^J[^J[^][^]l^Jl^J[^](^]lE^Jls&Jl^J[

POLSKA WSPÓCZESNA
KWARTALNIK

POWICONY OBYWATELSKIEMU WYKSZTACENIU

Redaktor Naczelny: Pro?. Uniw. Jag. Ludomir Sawicki.

Adres Redakcji i Administracji:

Kraków Dbniki, Barska 41, nr. konta P. K. O. 148-788.

Wychodzc z zaoenia, e wobec szybko rozwijajcych si wy-
padków i przemian w yciu Polski, podrczniki o » Polsce Wspó-
czesnejc e ju, nim wyjd z druku, czciowo przestarzae, przy-
stpiono przy pomocy Ministerstwa W. R. i O. P. do wydawania
perjodycznego pisma, powiconego obywatelskiemu wykszta-
ceniu inteligencji, a przedewszystkiem nauczycieli, wykadajcych
nieraz o > Polsce Wspóczesnej*, przez utrzymanie ich na poziomie
biecych wypadków. Pismo to wychodzce na razie jako kwar-
talnik, omawia w naukowych artykuach informacyjnych palce
zagadnienia biecej chwili z punktu widzenia ogólno-obywatel-
skiego i pastwowego, dzieli si z czytelnikami dowiadczeniami
i programami »Nauki o Polsce* na rónych stopniach nanki
szkolnej i pozaszkolnej, wprowadza ich w organizacj i dowiad-
czenia » nauki obywatelskiej* zagranic, daje w bogatej kronice
przegld wszystkich waniejszych wypadków natury politycznej,
ekonomicznej i kulturalnej ostatniej doby, a w wyczerpujcej,
recenzujce] bibljografji wskazówki co do najwieszych wydaw-
nictw, mogcych uatwi ksztacenie si w » Nauce o Polsce*
i jej wykad. W ten sposób kwartalnik »Polska Wspóczesna*
stanie si powanym i nader potrzebnym rodkiem pomocniczym
w szkoach, w instytucjach owiatowych i w wyksztacaniu oby-
watelskiem i znale si powinien w kadej szkole, czytelni,

w rkach kadego inteligentnego obywatela.

Pierwszy zeszyt, objtoci 9 arkuszy, wyszed z pod
prasy 1 kosztuje 500 Mkp. Jest on do nabycia
w Administracji » Polski Wspóczesnej*, Kraków-
Dbnlki, Barska 41, i we wszystkich ksigarniach.
Administracja przyjmuje a conto prenumeraty rocznej

kwot 2000 Mp. Z powaneml wydawnictwami
i czasopismami Administracja pragnie wej w sto-

sunek wymiany wydawnictw.

rs^rc^Biic^Kc^ir^ic^iic^ir^rc^ir^r^^ipn

s



XI Dzia ogosze.

wm
•^ W styczniu r. 1922 zosta wznowiony

91 si
| miesicznik powicony polityce narodowej

oraz

ZZ zagadnieniom ycia spoecznego, ekonomicznego i umysowego. 3
S~ Wznawiajc pismo, redakcja zapowiedziaa, e ^S
je: bdzie prowadzia w dalszym cigu prac zawieszo- ~3|
•£ nego przed szesnastu laty organu, którego zadania t2
5£: tak pojte, jak zaoyciele je pojmowali, z odzyska- 3
•£ niem bytu pastwowego nie skoczyy si. „Niedo ^2
£: jest, eby naród posiada form bytu pastwowego ~s
5~ — trzeba, eby w celach i drogach swej polityki, ^S
£r: w treci swego ycia spoecznego, ekonomicznego 25
S£: i umysowego, w swej istocie moralnej stan na ^
•£ poziomie wielkiego narodu, umiejcego pracowa ^5
JE: dla siebie i dla wspólnej nam z innemi wielkiej cy- ;~J
5~ wilizacji, walczc o swoje dobro i o to, co jest do- :~j

5E; brem moralnem, podniesieniem duchowem czowieka; ;3
|£ trzeba, eby Polska zaja godne miejsce w szeregu

J£ wielkich narodów".
•£ W pierwszem póroczu istnienia wznowionego
Jp: „Przegldu Wszechpolskiego" zamiecili w nim
£~ swe prace nastpujcy autorowie: R Dmowski,
t£: J. Bartoszewicz, S. Dbrowski, S. Gbiski, K. Kierski,

•^ W. Konopczyski, S. Kozicki. B Marchlewski, A. Pe-~ reiakowicz, J- Petrycki, R. Rybarski, M. Seyda,

5^ E. Taylor, Z. Wasilewski, B. Wasiuyski, B. Winiarski
5~ i L. Zarzecki

£ Adres redakcji i administracji: w. Marcin 65, Pozna.
•*- Pocztowe konto czekowe 203 304.

2£: Redaktor:

•^ Stanisaw Kozicki-

Wydawca:
Mieczysaw Nikewicz.

3

=3

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiaiaiiiiiiiiaiiiiiiiaiiiiiiUiUiiiiK



Dzia ogosze. XII

Ksigarni F. HOESICKA
WARSZAWA, Senatorska 22

(KONTO CZEKOWE P. K. O 34 59)

ORZECZNICTWO
SDÓW POLSKICH

REDAKCJA:
Dr. TADEUSZ BUJAK, Sdzia Sdu Najwyszego (czo-

nek Komisji Kodyfikacyjnej).

MIECZ. KOCZANOWICZ, Sdzia Sdu Najwyszego.
BERNARD MALINIAK, Adwokat.
CZESAW POZNASKI, Adwokat.
ZYGMUNT RYMOWICZ, Wiceminister Sprawiedliwoci,

czonek Komisji Kodyfikacyjnej.

JAN SAWICKI, Prezes Sdu Najwyszego.

KOMITET REDAKCYJNY:
Dr. Maurycy Allerhand, Adwokat, prof. Uniwersytetu we Lwowie,
czonek Komisji Kodyfikacyjnej. Ignacy Baliski, Sdzia Sdu
Najwyszego. Dr. Wodz Dbaowski, Sdzia Sdu Najwyszego.
Konrad Dynowski, Profesor Uniwersytetu w Warszawie, b. senator
D-tu kasac. w Piotrogrodzie. Henryk Konic, Adwokat, czonek
Komisji Kodyfikacyjnej. Aureli Ryszard Leaski, Sdzia Sdu
Najwyszego, lan Jakób Litauer, Adwokat, czonek Kom. Kodyfikac.
Karol oziski Sdzia Sdu Najwyszego. Dr. ]uljusz Makare-

^ wicz. Profesor Uniwersytetu we Lwowie, czonek Komisji Kodyfi-

o kacyjnej. Dr. Roman Moraczewski, Sdzia Sdu Najwyszego.
Bolesaw Pohorecki, Prokurator Sdu Najwyszego. Józef Pro-
kopowicz, Prokurator Sdu Najwyszego. Dr Szymon Rundstein,

X Radca Minist. Spraw Zagranicznych. Wadysaw Seyda, Prezes
O Sdu Najwyszego. Dr. Stanisaw liwiski, Konsulent Minist.
<> Sprawiedliwoci. Dr Br. Stelmachowski, Sdzia Sdu Najwy-
o szego. Dr Jerzy Trammer, Adwokat, czonek Komisji Kodyfikacyj-
O nej. Dr. Józef Windakiewicz, Sdzia Sdu Apelacyjnego w Kra-

^ kowie. Stanisaw Wituski, Sdzia Sdu Najwyszego, Docent
o Wolnej Wszechnicy.

Warunki prenumeraty w Warszawie i z przesyk rocznie Mk. 6000,

—

pórocznie Mk. 3000,—, kwartalnie Mk. 1500,—.



XIII Dzia ogosze.

Gazeta Bankowa
jedyne polskie czasopismo fachowe, po-

wicone sprawom bankowym i finanso-

wym, umieszcza artykuy pierwszorzd-

nych znawców i znanych w kraju powag
na polu finansowem i przemysowem.

Gazeta Bankowa
donosi w kadym Nr. o zaoeniu, roz-

woju i znaczeniu krajowych i zagra-

nicznych instytucyj bankowych i finan-

sowych, oraz towarzystw i stowarzysze
przemysowych.

Gazeta Bankowa
w specjalnym dziale podaje w dosow-
nem brzmieniu wszelkie ustawy i roz-

porzdzenia, majce znaczenie dla

stosunków bankowych i finansowych.

Bogaty dzia inseratowy.
Gazeta Bankowa wychodzi we Lwowie
10. i 25. kadego miesica nakadem
„Wywiadu" Biura informacyjno-wy-

dawniczego, zaoonego przez polskie

instytucje finansowe, Spóki z ogr. odp.

we Lwowie, ulica Mickiewicza 1. 3.
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„TYDZIE POLSKI"
Pismo powicone zagadnieniom ycia politycznego, spoeczn. i literackiego

Trzeci rok wydawnictwa.
Wstpujc w trzeci rok istnienia moie Tydzie Polski wskaza na ob-

fity dorobek artykuów piór pierwszorzdnych, znamienitych form i gbi
myli. Przedrukowane i omawiane w caej niemal prasie polskie), wnikay
one w spoeczestwo i zmuszay je do zastanowienia si nad bolczkami na-

rodowemi dziki jasnemu i przedmiotowemu owietleniu tematów. Wolne od
wszelkich odcieni liberyjnych, wyzwolone z koniecznoci wypowiadania si
podug narzuconych formu, szy w wiat jako nieskrpowane gosy praw-
dziwie wolnej, krytycznej i twórczej myli ludzkiej.

Koa przyjació naszego pisma wzmagaj si coraz bardziej, wzmaga
si te ilo i rónorodno wspópracowników tak, ie czytelnicy znajd na
amach Tygodnika Polskiego najdokadniejsze odbicie objawów aktualnego ycia
narodu, ujte w ramy spokojne, rzeczowe, wolne od wszelkiej animozji i oso-
bistych zaczepek.

W przewiadczeniu, e nasze skupienia mieszczaskie powinny odegra
w rozwoju pastwowoci pierwszorzdn rol jako rodowiska dziaalnoci
umysowej i przemysowej, zwrócimy baczn uwag na potrzeby i warnnki
bytu miast, na zapory, wstrzymujce ich pochód do wietnej przyszoci.

Baczniejsz uwag zwrócimy te na odradzajce si po wojnie ycie
literackie i artystyczne.
W ubiegym roku umiecili prace w Tygodniu Polskim nastpujcy autorzy:

Prof. Jan Baudouin de Courtenay, Atillo B»gey, prof. Fr. Bosscncski, Dr. I. E.
Chmielewski, Marjan Dbrowski, A. Dizeky, W. Diwonkotcski, Julja, Dickstet-

nóivna, prof. Jerxy Fiederowic%, W. Hiinther. Xawery Glinka, Tadeusz Gru-
ewsh, Dr. T. Hrymewski, prof. dr. Józef -Joteyko, W. Kara, St. A Kempner,
Feltks Kiersk>, S. Koaczkowski, Eduard Kozikowski, Leon Kozowski, I. W. Kos-
mowska, Jan Kuchar%ew»ki, Ludwik Kulczycki, Jerzy Kurnatowski, Radosaw
Krajewskt, I^acour- Gayet, czonek Fiancuskiego Instytutu, Antoni I^ange, Zygm,
ada, Aleksander Ltdnicki, Jan Lorentowicz, Ernest umi>ki, Bolesaw Lu-
tomski, Wadysaw Mickiewicz, ha Moszcztmka, Jon Parandowski, P. E. L'a-

wohni, Stanisaw Posner, Leon Paczcwski, ks. arrybiikup Edward Ropp, Stani-

saw Rogosz, Wincenty Rzyn-owsfo, Gabrjel Seaile (prof. Sorbony), Leopold

Staff Macie) Szukiewicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, prof St. Witkiewicz,
Adam Zagórski, prof. Marjan Zdziechowski, prof. Tadeusz Zieliski, dr. Józef

Zieliski, E/ml Zegadowicz, prof. Fryderyk Zoll. Jan Zimowski.

TYDZIE POLSKI WYCHODZI W SOBOT.
Prenumerata »Tygodnika Polskiego* wynosi kwartalnie 900 mk., miesicznie
300 marek, za gtanic podwójnie. Cena pojedynczego numeru 80 marek.

Conto czekowe P. K. P. Nr. 1 750.

Cena ogosze: za wiersz jednoszpaltowy milimetrowy 60 marek.

Strona ogoszeniowa dzieli si na cztery szpalty.

ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: WARSZAWA, ORDYNACKA Sm.4.

Redakcja otwarta od 5— 7 wiecz.. Administracja od 9— 2 p. p. — te!. 286

—

17.

Zastpstwo na Kraków i Maopolsk: »Ruch«, Kraków, ulica Szczepaska nr. 9.

Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze „Zjednoczenie", Red : Leon Kozowski.



XV Dzia ogosze.

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA STRAY KRESOWEJ

„WSCHÓD POLSKI"
MIESICZNIK POWICONY ZAGADNIENIOM POLSKICH ZIEM
WSCHODNICH ORAZ POLSKIEJ POLITYKI NA WSCHODZIE

Zamieszcza w kadym numerze — oprócz szeregu artykuów zasadniczych,
opracowanych przez najlepszych w Polsce znawców spraw wschodnich —
bogaty i rónorodny materia, dotyczcy politycznego, spoecznego, gospo-
darczego i kulturalnego ycia ziem przywróconych Rzeczypospolitej na mocy
Traktatu Ryskiego, wszechstronny przegld zagadnie politycznych naszego
bliskiego Wschodu, obfity materja informacyjny, dotyczcy stanu i ycia
naszych wschodnich ssiadów, peny przegld prasy polskiej w kwestjach
wschodnich, ródowe materjay dotyczce Rosji sowieckiej, krótkie artykuliki

omawiajce aktualne zagadnienia polityczne, ekonomiczne i t d.

"W dziale artykuowym »WSCHODU POLSKI* dotychczas zostay prace
nastpujcych autorów:

Wacawa BUtnera, Stanisawa Dangla, Stanisawa Gutowskiego, prof. Oskara
Maeckiego, prof. Maraelego Handrlsmana, Stanisawa Janikowskiego, prof. Wi-
tolda Kamienieckiego, Tidmszi Katetbacha, Tytusa Komarnickiego, dyr.,J£axi-

mierza Kulwiecia, Konrada Libickiego, Edwarda Lisiewtcxa, dyr. Seweryna 1

Li.ewt.cxa, prof. Zdxinaw i Ludkiewicza, prof. Wincentego Lutosawskiego, Sta-

nisawa ozy, Juljusza ukasiewicza, Edwarda Maliszewskiego, prof Henryka
Mocickiego, Wacawa Otszewicza, Henryka Paszkiewicza, Stanisawa Podwi-
sl.iego, prof. Eugenjusza Romera, Jerzego Salskiego, prof. Józefa Siemieskiego,
Kazimierza Sochiniewicza, Bolesawa Srockiego, Stanisawa Srokowsiiego, Mar-
zann wiechowsk'ego , Stanisawa Strzetelsk eco, Wadysawa Studnichego, prof.

Antoniego Sujkowskiego, dyr. Teofila St»py, Jerzego Szunga, dyr. Wodzimierza
Wakdra, Melchiora Wakowicza, Henryka Wierciskiego, Antoniego Zalewskiego.

Prenumerata póroczna Mk. 1200.

Prenumerat przyjmuje Admin.: Warszawa, Nowy wiat 21, tel. 258-53,

konto P. K. 0. Nr. 780, oraz ksigarnie i biura T-wa Stray Kresowej.

Komplety z lat 1920 i 1921 dosta mona w Administracji

Cena rocznika 1920 — mk. 760; Cena rocznika 1921 — mk. 1600 (bez oprawy)

Adres Redakcji: Warszawa, Nowy-wiat 21, tel. 114-35.
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