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Deset prací 
autora tohoto spisku: 

T. G. MASARYK, DĚLNICTVO A SOCIALISMUS (1930; něm. v Ja-
kovenkově sborníku T. G. Masarykovi k 80. narozeninám). 
Stručný nástin kladných vztahů presidenta - Osvoboditele 
k sociální demokracii. 

PAŘÍŽSKÁ KOMUNA A JEJÍ OHLAS V ČECHÁCH (1931). 
Zrcadlo mocného vlivu ztroskotané revoluce na vzrůst tříd
ního vědomí českých dělníků. 

POLSKO - ŽALÁŘ NÁRODŮ (1932, něm. 1933). 
Kritika polské fašistické diktatury, která znásilňuje vůli vět
šiny polského národa a vyhlazuje národnostní menšiny. 

JOSEF STEINER - TYP DĚLNICKÉHO VŮDCE (1932). 
Portrét osobitého vůdce předválečné soc. demokracie. 

REVISE = VÁLKA (1933). 
Odmítnutí revisionistických snah fašistických imperialismů. 

LITVA - KLÍČ K SITUACI VE VÝCHODNÍ EVROPĚ (1933). 
Pohled na budování malého státu, který klíčovým postave
ním mezi třemi dynamickými velmocemi je jedním z mezi
národně nejexponovanějších koutů Evropy. 

NOC NAD RAKOUSKEM (1934). 
Výklad vývoje rakouských vnitropolitických poměrů, které 
vyústily v povstání rakouských dělníků. 

KAREL KAUTSKY, UČITEL ČESKOSLOVENSKÉHO PROLETA-
RIÁTU (1934). 
Obraz pronikavého působení největšího současného socia
listického myslitele na čs. socialistické hnutí. 

TRAGEDIE ŠPANĚLSKÉ DEMOKRACIE (1936). 
Vyšetřuje příčiny občanské války, v níž jde o osud španěl
ské republiky a socialismu. 

tJVOD DO SOCIALISMU (1937). 
Průvodce po české socialistické literatuře. Nezbytná pří
ručka pro každého, kdo se zajímá o nejrozličnější problémy 
socialistické teorie a socialistické prakse. 



V každé knihovně, ať soukromé nebo veřejné, má býlí zařaděn. 
živoíní odkaz 

BERNARDA BOLZANA: 
* Knížka 

0 NEJLEPŠÍM STÁTĚ 
Z rukopisu přeložil Dr. MARTIN JAŠEK, profesor dívčího reál
ného gymnasia v Plzni, tajemník komise pro ocenění a v y d á n í 
životního díla Bernarda Bolzana. 

Každého čtenáře překvapí zcela moderní názory o nejúčelněj
ším zařízení společnosti občanů, o vybudován í a zajištění spra
ved l ivého sociálního řádu, tedy původní, česká, reálná siáto-
věda, jejímž vrcholným cílem je pevná organisace národů. 
celého světa k zajištění světového míru a blaha pracujícího 
lidstva. 

Uvádíme názvy některých kapitol, aby bylo jasno, že knížka 
O nejlepším státě je dnes nejcennějším odkazem lidstvu, jaký 
byl kdy napsán! 

O zákonodárství. O vládě. O svobodě. O rovnosti. O svobodě 
myšlení a svědomí. Péče o zdraví a život. O majetku. O pe
nězích. O zaměstnání občanů. Výroba a průmysl. Obchod. 
Pěstování věd ve státě. O umění. O výživě. Oděv. Obydlí. 
O zábavách. O sporech občanů. Příjmy a vydání státu. Od
měny a tresty. O smrti. 

Čtěte, studujte, přemýšlejte o vládě lidských věcí, spolupracujte 
pro uskutečnění takového řádu společnosti, který trvale zajišťuje 
lidský život každému člověku.na zemi! 

Krásně vydané dílo v umělecké vazbě, s obrazovými přílohami r 

s předmluvou, poznámkami, doplňky a doklady překladatele za 
Kč 106. — f brožovaný výtisk Kč 90. — u Dr. Martina Jaška v Plzni, 
Karlovarská ul. č. 2, nebo v kanceláři 

Pražské odbočky Dělnické akademie v Praze II., Hybernská 7 
(čís. tel, 314-87). Členská sleva! 



V EDICI 
DĚLNICKÉ VÝCHOVY 

DOSUD 
VYŠLO: 

1. Dr. Hugo lltis: Hranice a možnosti so ialisacké, v\cl o\né 
a vzdělávací práce. Cena Kč 1.50. 

2. Dr. Robert Kalivoda: Dělnická obec čtenářsko a dopiso\a-
telská ve Velké Praze. Cena Kč 1.50. 

3. Dr. Karel Velemínsky: Československa lidová vých \ 
s hlediska socialistického. Cena íč 1.50. 

4 .-7 . CESTY K SOCIALISMU. (Čtyři autobiografie.) 
Frant. Modráček: Jak jsem dospěl k socialismu a k d w -

ste\nictví. 
Dr. Lev Winter: Sociální peče dělnická v našem živote. 
Dr. Alfred Meissner: Právní zajištění socialismu a demo-

kiacie. 
František Tomášek: Socialistický žurnalista a mluvčí lidu. 

Cena Kč 6.—. 
8.—10. SOUČASNÁ SVÉTOVÁ KRISE HOSPODÁŘSKÁ, PO

LITICKÁ A SOCIÁLNÍ, JEJÍ PMCINY, OCINI Y 
A ŘEŠENÍ. 

Dr. Josef Macek: Příčiny dnešní hospodářské Krise. 
Dr. Lev Winter: Dčinky hospodářské krise ve vjznačných 

zemích. 
Jiří Sedmík: Jak je možno zmírniti hospodářskou krisi. 

(Rozebráno.) 
11. Gustav Habrman: MÁ CESTA K SOCIALISMU, SOCIA

LISTICKÉ PLZEŇSKO. Cena Kč íM 
12. Jiří Sedmík: VtVOJ POLITICKÉHO MYŠLEř& 1«0 stran, 

cena Kč 18.—, pro členy Dělnické akadeunfeKč 12.—. 
13. Ing. Arnošt Rosa: MÁ CESTA K SOCIALISMU, poměr 

školské inteligence k dělnickému hnutí. Cena Kč 1.50. 
14. Jaroslav Vozka: BERNARD ROLZANO, první moderní so

cialista v Čechách. Cena Kč 3.—. 
Poštou zasílají se brožurky za hotové a za iUiradu*ptištovnéhot 

které činí 30 hal. u č. í., 2., 3., 11., 13. a U.; 60 hatmč. 4 .-7. ; 
u č. 12. činí porto Kč 1A0. — Objednávky vyřizuje kancelář 
Pražské odbočky Dělnické akademie v Praze 11., Hybernská 
ulice č. 7. (Telefon 31487.) 
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