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o Habeš.;' l>.t.eráo dn,es vzrtl,suje o,'v~ slpo.j~ní o ~ 'l,talsl<;ÝJ?o j:.;p.poer!oalismell?- l:llysI 
«;€;#h.o světa, o stýkala se ,s civili~ovanými , státy o ~:yrop.s.kÝ.mi d\Ol;lho , př~d 
tíO,l, néi byla ~O sama př'ijata , do ' meziIiáró<if{íbo společenství priívnílw; již 
r. 1520 uzavřela spojenectví s Portugalskem- proti , nájezdům moha .. nedáI1-
sUým. o Od r. '01805 bylo v Hah~šlaIÍilické vyslanectví. 'Anglie byla také 
první evrops~rá ; moc, ,se kterou o vedJ'a 'Habeš o válk~, vzniklou ' .z trestné vý
;~r~vy' za uvěznění ~nglického vysl~;I).'ce y rqce ' 1~;i0. Válka ~e ' skončila 
r . 1~67 porážkou .Habeša.nů. , . S- Italy o přjšia ' Habeš 'do' styku, když Italie 
ifskrlla koůpí v roce" '1882 přístav o Assab" 'v jiz'fi'ím ' Rudém nio,ři', - kteroužto 
(lržavu rozšířila r. o i885 '-int<~rve~č'níIho obsazením Ma:ssavy (v , dohodě s An~ 
glií) u ,:příležitosti , mahdisti<;kých bouří . \r ,Sudanu. R. 1889 habešský císař 
rvren'elik : ~znal ~ it~lské , državy 'v těchto m~~~ech (nazvané Eritrea podle la, 
tinsho,ébo jména Rudéhoo ..noře) zvláštní .smlouvou (neapolsko'u) a téhQž 
roku' u..zavřel s" Ita1ií p'rotě~áora.tní' s'ml~uv~ : '(v' Včal~), ' 'podle ' ~íŽ směia 
Habeš uzavírati mezinárodní smlouvy jenom;, ptostřednictvím ' italské vlády. 
V temže ' roce získala Itaľi~ ochrimnými o srnloltvaml o s 90mooro9.ými: náčeh 
l}íky spravu (vykonávanou s o počátku fortnálně · italskou ,společností pod 
ylajkou sqltána ZanzibarskéhQ)' 'a vli.v .. nadsomalskými přístavy na pobřeží 
Iridicl{,.ého "óccánu. Ježto Erjtre:;t tvoří severrií, S9mal~ko Ipak jihovýchodní 
pobřeží Habeše;' byl touto situa'CÍ dán '. podre afrických, kolonisačních me
tod té doby vhodný základ pro pomalé a definitivní upevnění' italské mOGi 
v nejvýchodnější. Africe od -180 .se:y. ší~ky o ,a,~: k rovníku s výjimkou -r,oz: 
sahem Repatrné francoltzské osady~ Džibuti a ' Britského Somalska v Aden
ském zálivu. Takto připravená kostra roozsáhlě koloniální výstavby, která 
měla pohltiti Habeš, ziřítil'a se dne 1. blřema 1896, ' kdy byl~ Italqvé na 
hlav.ll o poraženi u Adlty (v severní Habeši, poblíž eritrejských 'hranic). Tou 
pitvou se skončila jejich trestní , vyprav~ proti císaři Menelikovi, jenž o.pí
ráje se oamharský text protektorátní úmluvy, nechtěl upustiti od práva 
samo'statně' sjednávati mezinárodní 'smlouvy. Po této porážce se Italie vý
slovně protektorátu ' vzdala a uznala habešskou ' nezávislost. Tato byla sice 
formálně uznávána též ' jiI!-Ý'll1i evropskými státy (Rusko, Francie, Anglie 
a Německo měly s Habeší obchodní smlouvy), avšak Evropa nepouštěla 
~e z;ře~el~ možno,st obratu. Výraz tomuto o přesvědčení byl dán, );:dy:ž si, 
r. · 1906 domluvily bez vědomí Habeše vlastní , zájmové' sféry na jejím 
území: Anglie v nilském' bassinu (úprava vod a případná stavba železnice), 
Halie možnost územního spoje'l1:í Eritľeje se Somalskem, Francie stavbu 
~ráhy ,z Dži~uti do Addis Abeby. O Habeši jedná také smutn'~ proslulý 
taj~ý pakt }~mdýnskt, ~ kte.rýni byl v r~ce_ 1915 , ~yl~o~p:n vč~sný vs.tu~ 
hahe do 'v~lky: v nem Sl tato vyhradIla uskutecnem uzemmho spojem 
Eritreje se Somalskem na účet Habeše 'pro případ, že výsledek války při
nese zvětšení angliCkých a francouzských kolonií na účet Německa (z usku
tečnění na mírové konferenci sešlo). 

T.ento vývoj byl přerušen, když r. 1923 byla Habeš přijata za čl~na 
Společnosti národů pi"es námitky, že nevyhovuje po-q.mín!;:ám čl. 1 Úmluvy' 
o SpolečI1osti národů, že jsouc podrobena , absolutní moci , monarchově svo
bodně si nevládne a 'neJlOdává záruk upřímného úmyslu zachovávati me
zinárodní závazky; hlavně stľan potlaočení otroctví a o obchod,u" opiem a 
;zbraněmi. ' Od té -doby je nezávislost Hubeše pod , ochranou ' v~ech členů 
SpoleČnosti národů v důsledku čl. 10 Úmluvy. " \ 
, Koncem r. 1934 vznikl mezi Italií a ,Habeší napiatý poměr pro po": 
hraniční přestřelku v Val-Valu. Z italského postiIput v této věci je zřej -" 
mo, že Italii - která svého času neměla námitek proti přijetí ,Habeše do 
Společn~sti národů, o ačkoliv . se Velká Britanie netajila svým odmítavým 
stanoviskem - jde o pokračo,~ání ve výstavbě velkorysé koloniální državy 
ve východní Africe, pi"erušeně' porážkou 'u ' Aduy. Přestřelka v Val-Ualu 
měla patrně dáti záminku k trestné výpravě. o Řádné smírčí řízení však po 
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p<;>j~ní ',s i.tals~ý~ ~I,p.p·erialismem mysf 
,nýrni ,,~táty . e~rop~.ký,rni · dlol;1hó , př~d 
il~~róaňíbo společenství právního; jrž 
galskem- proti " nájezdům mohamedán
igličké v)Tslanectví. 'Anglie byla také 
·Habeš . válk~, vzniklou ·.z trestné vý

l'ce y roce · 1840. Válka se ' skončila 
.: prj šla ~ l!:;ilieŠ 'do- styku, když ltaÚe 
:sab<' 'v jizním ' Rudém niooH - kteroužto 
obsazením Mássavy (v . dohodě sAn; 
ří , V ,S1:ldanu. R. 1889 habešský císař 
:>m~~tech (nazvané Eritrea podle laT 
\tní, -smlouvou (uea.polskou) a téhQž 
smlouv~ . ,(v'. Učali), podle níŽ směia 
, jenom;, prostřednictvím ·italské vlády. 
'mi ' smloi1vam'i . s 9om.orodými~ . náče!. 
u formálně ~ italskou ,společností pod 
.. nad somalskými přístavy na pobřeží 

severní, S9mal1?ko Ipak jihovýchodní 
!1 \ jwdre afrických kolonisačnícb me
lé a definitivní upevnění ' italské ·.moGi 
šítky ... a,~, ~ rovníku s výjimkou -roz: 
~ibuli a \ Britského Somalska v Aden
. ro·zsáhlé koloniální výstavby 'která 
, blřema 1896, - kdy byli Ital~vé na 
)eši, poblíž er.itrejských -llranic). Tou 
v~ pI:oti císaři Menelikovi, jenž o.pí
lí úmluvy, nechtěl upustiti od práva 
llouvy. Po této porážce se Italíe vý
labešskou ' nezávislost. Tato byla sice 
;kými státy (Rusko, Francie, Anglie 
smlouvy), avšak Evropa neopouštěla 

muto . přes.vědčení byl dán, .kdY.,ž si 
še vlastní · zájmové' sféry na jejím: 
va. vod a případná stavba železnicé) , 
:reJe se Somalskem, Francie stavbu 
Habeši jedná také smutn'~ proslulý 
r~ce_ 1915 .vykoup.en včasný vstup 

adila uskutečnění územního spojení 
: pro případ, že výsledek války při
,eh kolonií na účet Německa (z usku-

r. 1923 byla Habeš přijata za člena' 
.evyhovuje po-dmín~dm čl. 1 Úml~vy
ena . absolutní moci monarchově svo
upřímného úmyslu zachovávati me
tčení otroctví a . obchod,u' o·piem a 
. Haheše pod ochranou ' všech členu 
Úmluvy. " . 

ií a .Habeší napiatý: poměr pro po_O 
. ského postuput v této věci je zřej .: 
ěla námitek proti přijetí .Habeše do 
,Britanvie netajila svým odmítavý~ 

'ystav~e velkorysé koloniální državy 
ou u Aduy. Přestřelka v Ual-Valu 
pravě. ' Řádné smírčí řízení však po 

měsících/p~)Ó-tá.h(\ :, slW~ilQ d'J'le' :3. · ·táHI 19:3,5 ,výr; .. okem " '. p~dJ~ . ,'ll.ěho~ .~za . plitt 
hodu nenesou Itali"E7.· I~:L)j l{aQ~~:'. me~ináxpdIti ( zOJlpovědn9s~i,., 1 otá~pl- . vnitt:0 j 
~~.m§l}ých hr~!lic ~oII]-~lských( b~la _ z .ř~,z.t~pí sp.l'á~ně :v.yl,ouěe.na, . ~r~-tož,e ty~o 
4 qs1:ld : ~ikdy rn:ebytr .::.p'~esně ~ ~t~~n<;>J~~ny) . . t Po ,teto :: udal?st~ }me~u~a . , ~ta\~; 
~ta:n.Rvis~o ~o tá:tIl~ry, ',že nez;nII1NP,C, ~e : d~l~ o ua~:u~lske ~dalps~l, ~~eJaS,ll~ 
!1azn;aču,le, . ze , ~USI od : H~bese .. ~,o!s~hne';lt,l . ~zeJll~l.l ; upraV)J s.vycb~ v~f~0.e<? í 
afrických . -lájJ;rlu. ,Svoje. bezohledné stanovls~o . ?duvodnuJe - o.PQzdeny:~ 
!t~íatiíován,ím ,výťék, ; jež ' byly Habe,š'i .adresováQY při .:,. j~dna!Í( ' Q , kiíní 
vsJ.iíp'U p6 -Společnosti náTo'aů - tehdY: :,ovšem nikoF ' z itaJsk,é .~trapý. " .: 
... Čl. -- 10 Ú'mluvy o Společnosti národů nedovoluje ' zasl:\hnol\ti, '<1,0 hfi-

bešské 11,zemní celistvosti a politické nezávislo'st.i, lrteré jsou 'dány v případě 
ilebeZpečí . Moku -'pbd ochranu Rady Společnos.ti národu, která se má v ta
l{otětn ..... pří'p~i"dě- vy.~loviti o prostředcíc~, jak~ zaručiti splD;ěrif tohoto '. 'za~ 
\l-azku. V -'použití války vadí -Italii dále po'dpis 'pařížského paktU €Bria'Íid·
Kellogova)"; jjmž" se signatáři vzdali práva použ~vati války 'jako 'politic~ 
kého l L pr~ostředku. : NeustoupUi Italie 'od '~vého'" úmyslu násilím ", a bez 
b hledu na Společnost ná.rodů --vynutiti · na -HÍlpeši úpravu '-územního ' stavu, 
má - pokud lze předvídati - dvě možnosti: Prosazení' : vůle ná:silnými 
akty', "próh-lášenýIJŮ ~a r'epresálie (příklad japonského p'ostúpu prdti Číně 
v' le-tech ľ932:L33), ~ánebo použití zásady rebus sic stantibus k výkladu, 
že není -' vázána ustanoveními -Úmlu.vy o Společnosti národu a smluv s ni 
souvisejících (Kellogova paktu), protože nejsou dodrždvány s habešské 
strany n,ěkteré 'záva~zky podobJ'l.ého druhu (příklad daný Něme~kem při 
(Zneuznání ' vojenslrých: závazk{t ,z versaillské ' smlouvy). Obě . jsou v' rozporu 
·s právem mezinárodnífh. , . 

·20. z-áří - 1935. " • 

Právnr novinky i rozhlasu~ 

~.O.J ~ROTI IHJŠENí RQZf!:I:A~1): Také Polsko vYP1i.~c_ovalo. JiZ po: 
drobný návrh zákona, kterým bude- rozhlasový poslech zbaven ,nesnesitel: 
ného rušení elektrickými zařízeními; pro :praktické uplatňováni zákonných 
předpisu -bude zřízena zvláštní komise, vybavená značnou pravomocí. 
.N'ový Zéland, který je ve věcech rozhla1?ových velmi pokročilý, ' vydal 
právě -ha -iačá'lku' tóhoto roku přísné předpisy. Při posledních oslavách 
královského jubilea v· Anglii býlo včas pamatováno na to, aby rozhlasový 
po,slech nebyl rušen spoustou instalovaných osvětlení atd. V Německu 
platí od 12. l~dna 1935 nové podrobné předpisy Elektrotechni.ckého Svazu 
(VDE). 

ROZHLAS A GRAMOFONOVÉ DESKY: Rozsudek budapeštského 
soudu (I. i II. instance) potvrdil 'stanovisko maďarské rozh1asóvé sporeč
no'sti, že totiž výrobce gramofonov.ých desek nemuže zakázati - jejich' roz: 
hlasové vysílání, zejména ne z titulu nějakého pníva postoupeného vý
konnými umělci; jediným, kdo může disponovati s veřejným provozová
ním díla (což jest i vysílání rozhlasem), zustává autor sám. , 

~. ' . . . . - .. - . - ' -. . -::- -'... ; "-' - .-
ROZHLAS A AUTORSKÉ PRÁVO: Polský senát má ještě schváliti 

změnu dosavadního polského' zákona ' ó právu autorském z 29. března 1926 
(čl. 15 a 50), kterou ~á býti zavedena »obligatorní ' licence« ve prospěch 
r ozhlasu. Podobné ustanovení je pojato i do připravené novely k čsl}, zá
konu o právu autorském Č. 218/1926, a to novým ustanovením § 16 a . 
_ ROZHLAS A DIVADLO; V Dánsku byl vydán zákon, podle kterého 
~tátní rozhlas dánský bude poskytovat královské opeře pr'avidelnou roční 
!<-vott-i 325.000 dáriských korun. -
t. ~ ~ -PRÁ vq ~~ :ANTENU_: Ř{šsi{O~německá rozhlasová ko~ora , (Reichs~ 
!"undJ~!l~aÍnmer) publikovala nové detailní sfllěrnice o venkovních an
t~_I!~~~! _ př.i če~ž ~y~h_ázL ze~ ?~Sla<!Y I vyj!Ídř~n~ 1iž př_e~ čagem ' v rozsudku: 




