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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: 
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berlínského soudu, že totiž nárok na instalaci a používání venkovní an
teny ,vyplývá bez dalšího z obyčejné nájemní smlouvy. 

STíHÁNí »CERNÝCH POSLUCHACŮ«. V Německu bylo pokutoJ/áno 
za poslední čtvrtletí 1934 100 osob, které poslouchaly rozhlas bez kon
cese (pokuty až 700 Kč). V Anglii jen za měsíc leden 1935 bylo podobně 
potrestáno 192 posluchačů; v Novém Zélandě za stejnou dobu 75 poslu
chačů, kteří zaplatili přibližně 5000 Kč. Rumunský stát vybral za rok 
1934 od »černých « na pokutách 39.700 Lei a rumunská rozhlasová společ
nost do'stala náhrady celkem 57.850 Lei. V Jugoslavii se provádí přísná 
kontrola orgány veřejných 1,Ířadů. 

LIDOVÝ PŘIJIMAC V NĚMECKU: Aby byl zaničen odbyt »velko
výrobě « lidového přijímače (Volksempfiinger V E 301.) a aby se opravdu 
mohla prováděti zásada. že poslech rozhlasu je státní povinností každého 
Němce, zLskává říšská rozhlasová komora: velké elektrárny a podobné 
podniky k finanční účasti ve formě určitých záruk (Einheitsfinanzierungs':' 
werk); pak je možné dodávati méně majetným občaÍlllm lidové ,přijimače 
na 18 splátek za cenu nezvýšenou. 

REKLAMACE V ROZHLASE: Říšsko-německý propagační ministr na
řídil, že do 1. října: tohoto roku musí být německý rozhlas zbaven ja
kéhokoliv reklamního vysílání, které se nesrovnává s kulturním a politic
kým posláním rozhlasu. 

KLAMNÉ ZPRAVODAJSTVÍ: Dva ředitelé sovětské stanice v Minsku 
byli odsouzeni (6 a 12 měsíců vězení!) pro falešné zprávy, vysílané touto 
stanicí 31. prosince 1934. V odůvodnění pravil soud, že od rozhlasu nutno 
dnes .žádati absolutní přesnost a správnost daleko více než od tisku. 

PŘEDNÁŠKY NA UNIVERSITĚ; V letním semestru 1935 zahájí prof. 
Dr. Peter s na berlín,ské universitě přednášky o prá,vních otázkách rozhla
sových, divadelních a filmových. 

VÝKLAD ZÁKONů ROZHLASEM: V zájmu občanské výchovy nej
širších vrstev vysílá americká společnost NBC od 5. února 1935 v týden
ních intervalech 19 přednášek, ve kterých je probíráno 44 zákonů z letoš-
ního roku. 

ORGANISACE ROZHLASU: Po soustavné práci na řádném vybudo
vam francouzského rozhlasu přkházejí zprávy z Holandska, že i tam se ' 
pomýšlí odstranit dosavadní roztříštěnost (několik společností na pod
kladě politickém, náboženském nebo sociálním) a soustřediti rozhlas v je
diné společnosti, ve které by stát měl 60% účast. 

VÝZNAM ROZHLASU: Nový časopis »Egyptian Radio « definoval 
toho, kdo není posluchačem rozhlasu. asi takto: V dnešní době nemíti 
přijimač, znamená být o 24 hodin zpět v denních událostech, býti mimo 
pohyb světa a být nepřítelem stálého zdroje zábavy, který poskytuje mo-
derní život! Dr. Zd. Morávek. 

,Okolo osnovy nového advokátskeho poriadku 
maďarského. 

Koncom júla rozrušené boly advokátske kruhy maďarské, ale aj Slr
Sla verejnosť /politická zjavením sa osnovy nového ad'vokátskeho poriadku 
pre Maďarsko, predloženého verejnosti ministrom spravedlnosti Lázái An
dorom. Dotknuté advokátske kruhy zahájily ihneď obsiahle ankety a do
tazníkové akcie a ukázalo sa, že ieh prevážna viičšina stavia sa ' k jed
notlivým ustanoveniam úplne odmietave. Vefké rozhoI'čenie vzbudila me
novite zpráva, že m.inister 'nie je ochotný ničoho meniť na: vypracovanej 
osnove, a aj v prípade odchylného názoru pravotárskej obce, osnova stane 
sa -v jaseni zákonom. K najzvláštnejším novotám patrí predne numerus 




