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ozim alatt jelent meg Párizsban Haupt Ottomar ismert közgazdasági irótéi egy munka, mely-Magyarország gazdasági ós pénzügyi kelyzetót tárgyalja. A munka a szerző személyes ószleletein
alapszik, ki Magyarországon többször időzött, az országot népeit
és azok viszonyait tanulmányozta és ószleleteit most közzéteszi.
Haupt lelkesedéssel beszél Magyarország felvirágzásáról, melynek fővárosát Párizssal ós New-Yorkkal basonlitja össze, mig
Kőbányáról azt állítja, hogy az a régi világrósz Cbikagójává
fejlődik, Ilyen szempontból tárgyalja Haupt a valuta reformot,
az ország pénzügyi helyzetét, a bankügyet, utakat, vasutakat,
ós a kereskedelmet, fejtegetéseit gazdag statistikai adatokkal
támogatván. Haupt könyve a magyar szakemberre nézve is
kiváló érdekkel bir ós érdemes volna azt magyarra fordítani.
*

A kereskedelmi vétel. (Code de la vente commerciale, vente
à livrer, marché à terme, à prime, filières. I r t a : Levé A. Paris,
Pedone-Lauriel, 1892. 513 1. 5 frank.) A mű első része a vételi
szerződés megkötését, tárgyát, az árt, az akaratmegegyezóst, a
kereskedelmi vétel sajátos jellegét tárgyalja. A levelezés utján
való szerződésnél szerző helytelennek mondja azt a nézetet,
mely szerint a szerződés abban a pillanatban tekintetik megkötöttnek, melyben az elfogadási nyilatkozat az ajánlatot tevőhöz érkezik, hanem az angol-amerikai, Thöl által is helyeselt
ama felfogáshoz csatlakozik, hogy az elfogadási nyilatkozat elküldése a szerződést megkötötte ós visszavonhatlanná teszi. A
könyv második, terjedelmes része a szerződés azon hatásáit tárgyazza, melyek minden kereskedelmi szerződésnél szabály szerint
beállanak: a vevő és eladó kötelezettségeit, a nemteljesités
következményeit, a teljesítés alól kivételes fölmentóst; a jogi ós
természeti hiányokért való jótállást; a marhaeladásnál előforduló
hiányokat; az ár megfizetését ós az átvételt; végre a csödbejutás hatását a vételi szerződésre. A harmadik részben a vétel
különös nemeit tárgyalja. Ide tartoznak a szám, suly, mérték
vagy en bloc szerint vételek; a mustra vagy próba szerinti
vagy próbára vagy megtekintésre törtónt, vételek, ventes à terme
melyek alatt minden vételi szerződós értendő, mely nem azonnal
teljesítendő. Ha a vevő fizetési kötelezettségét elhalasztják,
akkor a vételi szerződés hitelvásárlás ; ha ellenben az eladónak
nem azonnal,hanem később kell szállítania, akkor a szerződés,
ha kereskedelmi áruczikkekről van szó — vente à livrer, ha
pedig tőzsdei papírokról vagy mozgó értékekről (valeurs mobillièrs) marché à terme.

