
IU .dra § 1. z,áJk. č.l XLI/1914. 
~Mívne Ine'P.ravdivá. VysVlitá tIO 
le ,PflaJV-cUvo<s,ti s,a nar:iaďu.je leJU 
lh, určenÝ,Clh v záklolne. Z toho 
nod zmätočflJolSti , že 'Oln dokázal 
)značeným v doue 1. a) § 385. · 
co čl. XL/1914. dokázanie prav
[emý .dÔlvod je trels,tnolSf vylu-
1. c) § 385. Trp. Najvyšší 'súd 
mIlÍ zmäto,čnú sf,až,ruos,f obžalo
Dráv'l1yclh. uv,edený,ch v rlo,z,sud-
nie je mo'žulO o,dvi,esf tem zá

iivlOsf svoJich ,tvrdell1Í. 
! v Ylhorvel Izmäto,čneti s,f,aJfuosti 
}žen:á n.a Ihod 1. b) ~ 385. Trp. 
vyni,elSoQ zák,om'u zod:pov,e'dajúci 

bm 1925. 

Z. 

l .3J j'edimÝiffi z,naJlwm . právneho 
seľ .po-u.ž1týoh výrazov. 

~lol(]Jľla § 158. H. tr. z. Illevyža-

z. 
ohl'laflJu [ ,epulMilky treba so Zlre
r·eS(tlu :a ustl3Jll110lVmla § 2. čÍs. 
~ Zla mi,ernelší llie,ž KvaJilfilkáoiiU 

z. 
)ls,oby« tretba rozumilef ad ,len 

~ z. je v:V;Čoenp3Jll1,ý, keď ,tliupa 
p'ráVln enej osoby. A'j o~vo'rená 
175. tr. z. 

z. 
,pa,ah,aJt1eHa 'prd:aJmo 'uhlí žili .na 
nej akému jedlflJ3Juiru pf.OJti jeho 

aj. násiUe psychické. 

z. 
)'jlej ne'p.a'Í'ľnej iUlteHg-oocie c:há
ba ma f za tto. Žie fa,lošu!é sv,e-

ProL br. Kare1 L a,što;v.ka : 

Rozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S. 
Volební rád do obcí. Ztráta voliteInosti dIe § 8. posledního odstavce zákonClt 

Čís. 75/1919 ve znení novely Čís. 253/1922. 

Podle posl. odst. § 8. ·ob. r. vol. ztrácí volitelnost ten, kdo pred právo-o 
platným rozhodnutím o vzdá ní se odepírá úfad svuj vykonávati. 

Skutečnost, k níž toto zákonné ustanovení ztrátu volitelnosti pojí, jest 
tedy odepírání plnení povinností úradu po ohlášení resignace až do právo-o 
platného rozhodnutí o ní. Záleží tedy jedine na této skutečnosti a je lhostej-· 
no, zdali bylo formálne konstatováno, že rečená skutečnost nastala, ze
jména, zdali bylo to konstatováno obecním zastupitelstvem, a nemá také 
významu, zdali obecní zastupitelstvo uznalo či neuznalo podanou resignaci 
za dostatečný omluvný duvod. Nebof i kdyby obecní zastupitelstvo bylo, 
podanou resignací za dostatečnou omluvu uznalo, nemohlo by tím účinky 
zákonem stanovené vyloučiti. 

Skutková podstata v posl. odstavci cit. § 8. požadovaná, t. j. odpírání 
vykonávání úfadu, dána jest již tím, že stežovate1é neúčastnili se schuzÍ. 
obecního zastupitelstva a mestské rady. 

Lhostejno jest, zda stežovatelé plnili nekteré povinnosti s úfadem jich. 
spojené (vyrizovali sice referáty dim pridelené a takto prípravn&ch prací 
pro jednání zastupitelských sbonl se účastnili, avšak schuzí obecního zas tu:" 
pitelstva a mestské rady, v jejichž jednání spočívá vlastní tHis ko správní. 
činnosti obce, účastniti se odpírali). 

Zákon stanoví prOSIte, že volitelnost ztrácí, kdo odpírá úfad svuji 
vykonávati. úrad svuj vykonávati odpírá ten, kdo zdráhá se plniti povin-. 
nosti súradem spo,jené. Vykonává-li funkcionár jen nekteré funkce úfední, 
dIe svého libovolného výberu, zdráhá se však plniti lostatnt\ povinnosti 
s úfadem spojené, nelze o nem ríci, že povinnosti úfední plní a úfad 
vykonávati neodpírá. 

Zákon zJejme chce pod sankcí Zltráty volitelnosti čeliti zanedbávání: 
funkčních povinností po' dobu jednání o resignaci, aby zabezpelČil rádnoul 
činnost zastupitelských o.rgánu obecních. Tohoto úmyslu zákona nebylo i 
by však dosaženo, kdyby posl. odst. § 8. byl vykládán ve smyslu stížnosti, 
nebof dIe tohoto výkladu by plnení i sebe podružnejší funkce úrední pO_o 
stačilo, aby odvrátilo od člena sboru újmu, kterou jej zákon chce nU'Í:iti, . 
aby své funkční povinnosti plnil a fádný chod správy neztežoval a nemariL 

Nejasnost naľíkaného rozhodnutí, kterým byl a nejen stežovateli podstatne: 
ztížena jeho obrana pred Nejvyšším správním soudem, ale také soudu vzata 
možnost prezkoumati zákonitost naríkaného rozhodnutí, jest podstatnou 

vadou ľízení a duvodem pro zrušení rozhodnutí dIe § 6. zákona. 
(Z nálezu 9. lItI. 1926, Čís. 4685.) 

Stežovatel, bývalý uherský obecní nOltáf, byl dekretem presidia civilní. 
správy Podkarpatské R.usi jmenován definitivne administrativním státnÍm_ 
úredníkem v systemisovaném stavu okolních a obecních notáfu na Podkar
patské R.usi a zarazen do X. hodnostní Jtfídy 2. platového stupne. Pozdeji. 
domáhal se propočtení svých služebních let. 

Ministerstvo vnitra vrátilo žádost viceguvernéru Podkarpatské R.usL 
s podotknutím, že neshledává duvodu, aby k citované žádoSJti činilo nejaké 
opatrení. 

O stížnosti do tohoto rozhodnutí uvažoval Nejvyšší správní soud~ 
následovne: 

Naríkané rozhodnutí, tak jak bylo vydáno, pfipouští dva výklady. 
Na snade ležící výklad - vzhledem k vývodum odvodního spisu 

jest Iten, že ministerstvo vnitra chtelo rozhodnouti meritorne tím, že: 
odeprelo uči niti ohledne stežovatele jakékoliv opatrení ve smyslu vládního 
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nanzem ClS. 71 /1921 Sb. z,. a n., o jehož predpisy by stežov.atel jedine svuj 
nárok na propočtení služebních let mohl opríti. 

Vzhledem k dalším vývodum, které žalované ministerstvo k naríkané
mu rozhodmbtí »k informaci pana viceguvernéra« pripojilo, jest však logi
ckým i výklad druhý, zda snad tím ministerstvo vnitra nezamýšlelo pre
nechati rozhodnutí ve veci stežovatelove viceguvernéru , resp. civilní správ0 
Podkarpatské R.usi. 

Tato nejasnost naríkaného rozhodnutí jest pods tatnou vadou rízení. 

Živno.stenské sPo.lečeilstvo. 
DIe nálezu Nejv. spr. soudu ze dne 16. II. 1926, ClS. 3000 společenstvo 

zubních 1echniku nemá práva, aby bralo v odpor rozhodnutí živnostenského 
úl'.adu, jÍmž udelena byla koncese k provozovánrí živnosti zubního technika, 
z duvoňu, že místní potreba toho nevyžaduje. Ne,jvyšší správní soud vyslo
vil v nálezu ze dne 24. dubna 1923, Č. 6895, Boh. sb. Q 2259, názor, že 
z §§ 116. a) a 23. a) živn. rádu rak. (185. a 38. slov. zivn. rádu) plyne, že 
živnostenská společenstva jsou povolána uplatňovati v rízení o udelení 
koncese p o u z e takové námitky, které se týkají predloženého prukazu 
zpusobilosti, nikoli však námitky na ochranu jiných zájmu verejných. 

Státní úfedníci pragmatikální. 
Sll1žební poradi. DI'e náLezu spr. s,oudu ze dne 6. III. 1926 Čís. 10'.636. 

má státní úf.ednítk, jemuž byl pro\puj'če:n ch ,a ,r a kt e r v V š ší ,h ,o d
:no,:stní tfídy, práv-ní nárok na to, ,aby byl veden v ,pora.dnílk:u zhot,o
velllém !podle § 39. sl.uželbní pragmat,tky v seznamu odp,ovk1adídtm této 
vyšší Ihodnostní tHde (sr,ov-n. nález bý'va,léhoO vídeň'ského správního so·ud
pího dVoOlru zle ,dtne 10. Č'ervence 1915, Č. 4714. Budw. č. l1.m6 A.). 

Poplatek ze smluv o. vvbudování domu. 
Smlouvy stavební podle ustanovení § 71. zákonného čl. Xl/1918 pod

léhadí p'O/pl,a'tku toHIw, byly-,u uj,e.dnány .písemne. Pw,to úrad muže pre
depsIati pOJJI,atek ze st,avební :sml,otuvy pouze tehdy. má-H v rukou rád
nou pí,semnou sml,ouvu, nebo, k,dyž .aspoň ztpusoObem pw,celsne hezvad
.ným zjistí, že oo stml'o'uve byla listina s.etpslaná a jajká bvJa smluven.a 
výš'e ,Újplaty, nehof úpl,ata je zákltadem vvmerenÍ IPo,p,lJat.ku. 

Má-li v'šak zii:štení techt.o [Jredp-okLaldt"t pro predpis pOIPIatku nevy
hnuteIne nutný,cth být.i .pr·oce,sne bezvadné, nelze IPrd zlj.',štování tom p-o
mino,uti smluV'ní strany, kteľ'é po,pllatek se pr,edlpi.suj.e, ný!bu:ž nutno v ta
klolvém lJrípadčpo'sky,tnouti strane mOIžnoISt. .aJby se o' zj~štenÝ'ch v jeH 
:nťIP,fospech ,sve,dčídch okolnostech vyj,ádfUia • .príp,aooe sivé námHky pred
nesl-a. J estliže Mad do,spel záveru, že ,o st,avebtníclh smloU'váoh. Hc'hž ZlpO
,pl.atnení je predmet-elfi IS,P.or·U, byly sdelány pís,emné smlouvv na zákllaJde 
pw,tolkolárních výpo/vedí osob, ,s n~miž stežovlatel sml,oUlvu uzavrel. 

VÝ.poved,i ty ale stežovatehl k v yj.ádr,enlí nedal. znemožnil mu t,ak, 
aby námitku, že ,jen oo f e il: ty stavebníkum uči.Thi.J pís em 11 e, ž,e sta
vehní smlouvy uzavrel ústne a ž.e úplaty IsmlmlvOllI uiednail1é 'se líŠiJ.y 
od úp]at v ofeTtách udaných, mohl, pre,dnésti již ve s\prá'vním rízení. 

Pr.oti nebyl'a skutko'vá po.ctstata do'statečne ,zji.štena. 
Nál,ez s'pr. Isouldu ze dne 18. IT. 1926 Čís. 3297/26. Slovensk,o 3297/26. 

naň z o.bra,tu. Pofádková ookutla o,ro ne'D,IacenÍ dane z obratu. 
Muže být ,(dIe nál,ezu s'pr. s'oudu ze dne 26. II. 1926 čis. 2530.) dIe 

943. zákona 268/23. ul.aže'na: 
a) j,ednak ,podle odst. 1. § 43. v maximál:n,í vyši 5000 Kč v p[fpa

deoh, kdy ten, k'omu byla daň zobratIU ;pf.edepsá.fJa pJ.atelbním ra.zlka,zem, 
podle odst. 1. § 20., nezapraví predepsanou daň do 30 dnÍl po do r II -
Č en í platebního rozkazu (arg. § 43. odst. 1. cit. zákonu slova: »Jedná-li 
p.l atJt el (:PolpléiÍ'ník) dane v Hných pffpadech pr oo t.j z á k o n u«) la 
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edpisy by stežovatel jedine svuj 
>príti. 
llované ministerstvo k naríkané
:rnéra« pripojilo, jest však logi
terstvo vnitra nezamýšlelo pre
ceguvernéru, resp. civilní správ0 

í jest podSltatnou vadou rÍzení. 

čeilstvo. 

I. II. 1926, čÍs. 3000 společenstvo 
>dpor rozhodnutí živnostenského 
ovánlÍ živnos.1i zubního technika, 
je. Ne,jvyšší správní soud vy sl 0-

195, Boh. sb. Q 2259, názor, že 
!l. 38. slov. zivn. rádu) plyne, že 
uplatňovati v rÍzení o udelení 
e týkají predloženého prukazu 
u jiných zájmu verejných. 

!I1atikálnL 

l ze dne 6. III. 1926 čís 10'.636. 
cha Ir a k t e r v y š š i 11 ,o d-

byl veden v ,pora.dnÍJk:u zhoto
lf seZl1,amu odp,ov~d:3Jiídim této 
ho vídeľí.'ského správníh.o so,ud-
1714. Budw. č. 11.,Q:l6 A.). 

ldování domu. 
71. zákonného čl. XI/1918 pod

semne. PfIQ,to úfad muže pre
Ize tehdy. má-li v rukou rád
i zlpus'obem pw,cesne he,zvad
!Ipslaná a jaiká byJa smluven,a 
rmerení IPo,p;natku. 
,Ú pw predJpis p>olplatku nevy
I nelze Iprd. zljt',šfO'vání tom po-
pr,edpi.s.uj·e, ný!bo.:ž nutno v ta

;t. ,ruby se ot zHštený'ch v jeií 
a, príp,adine Sivé námH:ky pred
~vebil1íclh smI o U'V áoh. Hc'hž ZlpO-

p'íslemn,é smlouvy na zákl'3Jde 
éŽovlate.l smlmwu uzavrel. 
reTIií nedal. znemožn,u mu t,ak 
i111 učinJ.l pís e,,m ne. ž,e sta~ 

'smI,ouvolu u.iednaQ1é 'se líŠU.y 
Inésti již ve slprálvním fízenf. 
tečne Izji.štena. 
~ís. 3297/26. Slovens!k,o 3297/26, 

ne,o,Iacení dane z obratu. 
dne 26. II. 1926 čis. 2530.) dIe 

(imálcrú vyši 5000 Kč v pffpa
l·edepsá.'1a p,Latelbním rozlka,zem, 
)ll daň do 30 dnu po d o r u -
1. cit. zákonu slova: »Jedná-li 
:h pr ú' ti z á k o n u«) 'a 

b) jednak podle odst. 2. § 43. ve výši stanovené v tomto predpisu 
- v vfípade.ch, kdy ten, kdÚ' jels.t j,atko p>o,dnika,tel ve smyslu § 6. cit. 
zákonu povinen podle odst. 2. § 20. o d v á det i bez jakékoliv úfed
nLho vyzvání č t vr tle t n í s.plátky daňové, neodvede tyt,o splátky vu
,bec neb 'Ú,dvede je zrejme nespráJvne. 

Uchopite'ISlké odmeny. 
Podl·e nálezu SIPr. soudu ze dn,e 26. II. 1926 C1S. 1255. meli na území 

býv'alého státu Ulher.skétho uchopit,elé (§ 685. tficátkiové Ú/pravy) ,prálVní 
nárok na llchopitelskou odmenu ve výši stanovené v § fSI. téže úpravy 
~ z duv'Údu ,odhalení iprelstupku daňových a to verejnýah daní v ub e c 
Ip1r.áve tak, jako pri presŤll\pdch dLlC!hodk'o'výoh, .leč že by ,ovšem Sope
ciel-ní záko,n. té Ikte'ré dlane se t:§'kaiíd, odmelnu t,u výslovne byl vylou
čU, nebo její výši jilnak upmvil. ,a to až do 16. července 1924. kdy te
prve zákon ze dne 25. června 1922 Č. 157. Sb. z. a n. ona ustanovení 
o .nchopitel,slké ,odmene na území Sl,ovenska a PodkaľlPlatSoké Rusi zrušil. 

POlp,la,telk z listiny o zľízení hy,poteky. 
Podle náiezu spr. soudu ze dne 18. II. 1926 Čís. 1253, listiny o .zľ1zení 

ihYlPMé:ky podlé,hají kolkovému p'oplatku ,poQ,dle saz. !pol. 54. uh. ,poIPL 
p,[avikl:el, podle níž vymHHIÍ jes't pOip.Jat'ek podle ,stuP. II. z hodnoty zá
va'Zlku, pw Ikterý hypÚ'téka se zrizuje. J est1iže js'ou v listi:nách teclh zá
vlalzky, 'Vw než Hstot,a se zfizuje, určeny zv.l,áštními. číseLne stal11'0íVe
nými částklétJmi za jednotlivá plnení, totiž jedn.ak za j!Í st inu , jednak Zla 
kauci za vedlejší závazky, sluší podle § 61. uh. popI. prav. obsahuje-li 
,Hstina nekoHk jednotlivých plnení, vymeriti ,popllatek z hodnoty v š ech 
techto plnení. 

Obecní rozpočet. Náklady na zavedení elektrické energie do obce Ize 
uhrazov,at,i obecními ofirážkami. 

Podle základní zásady, ovláda-Hd ho~poodafell1í v obci. maií zásad:ne 
veškeré vý,lohy o'bee -- pokud ,nejslou kryty z výtežku jmení ob eCinÍlho , 
neb ji:nýoh slpedeLnÍClh !pfoamenu príjmových - né.sti v š i c ih n i členové 
sv,azku obecního. ,a to ste j n oo u mer-o,u. Zásada ta,to 'vYlsIÚ'v,ena jest 
v usta:novelníoh §§ 19. a 24. fin. novely, ,plyne vš<ak zeäména a contmCÍ 
zpredlpisu §§ 25., 26. a 27. té,hož z,ákona. Výjimku z re.čené záJsa,dy Ize 
!prupu/stliti ,jen tam, kue H zák'on sám výslovne stanovÍ. TlaJkovétlO vý
iimky zik,oa1 skutelčne také z'aveldl, a to. j,ednak v § 25. fin. llio.vely. dIe 
nehož lnekterá vydání nem3Jjí uhražovati všiehni čl,e11JolVé slVazku obec
ní'ho, nýhrž. jen určitý ,oknuh jejitCih, jednak v §§ 26. a 27. fin. nov,e1y, 
Ikde <s,e obd dovoluje r,ozvr,lmouti nekteré výda,l,e obe'Ciní na obecní {j)0-
p.llat'níky merou 'nestejnou. 

Ste,žo'vatel snaží se dovodit,i jen z ustanovení ~ 25. olb. Hn" l1iolve,ly, 
ž·e mel býti zpwšten po,vinnosti prislpívati 'tla vydání slpojená s.e zaríiz'e
Iním elektrovodné síte. Leč tohoto ustanovení nemuže s'e s .úslpec>hem do
vol!áv:a'ti. Nehot § 25. ,olb. fin. novely lz·e dl,e ja,snéiho j,eho znení p,oužíti 
,jell1 tehdy, ide-li o vý,lolhy na zarízení, která ,sl,o,uží v Ý ih r ia dne z.áljiillum 
je.d:notlIiJV~rClh vľste:v občanstv,a, jednotlivý,ch částí oklrsku ,ohecního Ineho 
jedno,tLivých členu obce, te,dy jen ide-li o zafíz,enÍ. z nehož Hn'é los.oby 
a ostatní část okrsku obe,oního z objektivníoh príči:n žá:d:nélhÚ' 'P'ro'slpeClhu 
míti lleml1Ž,e. (Swv. B. w. č. 7294. A. a mn. n 

Jena bíledni, že k takovýmto zarízením, která výlučne určitému 
o:kruhu osob pro.slpívlati mOIhou, nelz,e :po'čítlati zarízení, iímž se do o,bce 
síla elekhická z'avádí. Neiho,t nelze tvr,diti. že zaríz,enÍ tajkové pr,unáší 
pr,o,speoh je'n ur,čJit,émuomezenému okruhu občanstva. kdelŽtlo o·statní 
jso,u z prlospeohu toho z ob j ek t i v 11 í c h IPfíoin vyl,o,uč'eni. Zavedení 
elektrického proudu do obce je naopak zpusobilé prinésti a1ejen hospo-
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dárský prospech všem vrstvám občanstva, nýbrž prispívá též k lepšímu. 
plnení verejných úkolu obci uložených, které, jako na pr. osvetlování, jsou 
zcela ne,poClhybne ved celé obce a nik,oHv .ien U'['čitélhookrUlhu oblČlanstva .. 

Zda-H jedn:oHivý o-bčan tak,ovéhoto zaf~zelThí, .na než ustal11\orvel11í § 25 .. 
ob. fin. novely vzt,alholvaH ne.Ize, vskutku Ipoužívá čili ,ni'c. l!1Jemá Ipro 
jeho :povinnost pfislpívlati v pfirážká,ch obeCiních k úhrade nákladu s nJm 
spod·e.ného žádného významu. (Snov. l11ále.z Bu.dw. Č. 8283 A. 559 A a mn. d.) 

S!pr,áv'nOlslt tOl11oolto výkladu § 25. oib. fin. no'Vely plotvifZuje os·tatne 
i úvaha, že zákon mluví o »jednotlivých vrstvách občall'stva« a má 
patme na ImysH jem užší presne vymelZ:ené okruhy .oihčalThstv,a, ll1@w,H však 
jeihio IPrevážnou UTčite .nevymez-eno·u a stále men.rv'O,u vetšiil1lu. neholt Ijd.nak 
mohla by se usta:ntovooÍ -toihot,o' dov'OJ,tlva'ti mizivá čá,st ohčansuva. aby 
dOlSáhJa OoslVobo-zenÍ od úČlasti na n,ákl,adech. které vvnal/Olženy byly 
v zájmu témer celé ohce. 

(Nález SiPr. so'udu ze dnle 17. II. 19.26 čÍJS. 3013.) 

Literatúra. 
Ročenky uni·ve.,s,ify Komensk,ého. Unive.rsita Komenského vYIdala 

na1je.dnou tri svazky ROlčen.ek a ske prvoru za :pr1v1Ú pe'Uletí 1919 až-
1924, drluihou za studHní r,ok 1924-1925 !a" tr'etí za st!UdUní rok 19,35-
1926. Ročenky tyto vymyka·jí sie z rámce obvyklých úredních rOlčenek 
uni,versitnídh. Zvlá:Š'te ľIQ'čenka prvá jest vlasrtne vdmi bolhatým sbornlÍ
kern, 'otbsahujícím radu č1ánKu a s,ko'[iQ 60 f,o·togra;fií, ob.raJZu a iplánu. 
Vše.ohny ročel11Jky jsou nej·en zlprá'Vlou IQ činThoIsti university v PlQsI'uchár
nlách univ,ersitnkh ,i mimo ne, .al'e jSloru zá!ľO'Veň velmi Ibroiha1:ýrn 'P'fÍslpev
kern ke kulturním dejinám Slovenska a doby poprevratové. Kde s i 
byl '0 nap s ánoO-, žer o č e n k y s ved č í o d o' b v v ate l s. k é a 
c íle ved o' m ·é p 'ľ á c i n ·e j m l a d š í ll' a š i u Il1J i ver s i ty. Z ob sahu 
u,P'ozlOlrňujeme zvláš-te na článek plf·Orf. Dr. Hynka: »Plrvé :poQ lĎátky nlalší 
unirve[1s.ity.« Č.Iámek tento nezust,ane jiste ,nepo~šimnut Ipri ·ps.aní dej,i.n 
'Pr'Vll1.ích počátiku naší re1prubHky. I( dejinám 'Poóátku jednotlivých rfakult 
:prdnáší cenné .prÍlslpevky ·článek pr·o.f. Dr. Somme-r.a a 'p'mf. D:r. Lašrto'vky 
o ,rfakulte tprávmické a PifO,f. Dr. Weingarta" ,o fakulte fillolsolfi·aké. V,edJe 
ttoiho 'prÍl11.ášejí wčenky ra,du iiI1lStal,ačnklh a 'Pi'íležttosnýoh rečí, noto'vé 
prHolhy, ma'pu naz'lllačujíd činm.osrt Extensle univer'sity Komenslkélho ilia 
SllO'vensku a t. d. R,Qooenky tyt'o, které se r01zesílla'ly Isou,časne ·s Ipamet!ní 
medailí Komenského university, velmi dobre representují naši nejmladší 
univer's.itu če,sko'sl,o've\nskou doma i v dzine. 

»Práv.ník« ;(,oasloIP1s IVelThorvaný vede právní a stMnO, vydáv á p1ráv
niciká Jednota v Rr 3.iZ e. Sešit I. a II., r'oč. 65.: K. fliedr: »P,a1trOIl1iátil1í 
·právlO- v ,pozemko1vém tprídelovém rí~enL« Prakt1cké prípady. LHler.áomi 
zprávy. liovorna. Deník. Zpráva o valné hromade Právnické Jednoty 
v ,P,r.a·ze. Se'šit III..: Reruní delel11í domu n.a vllasmické pf1by:tky 'V,e f ,Tlall1-
cii a u nás. (Dr. Miltosl<arv Stiebeor.) Praktic.k,é prÍjpady. Literární ZIP'l"lávy. 
liovorna. Deník. S e š i t ,IV. a Y.: Pátá konference haagská o mezinárodním 
právu soukromém v r. 1925 (Dr. V. Hora). Praktické prípady. Literární 
zprávy. Iliovorna. Deník. S e š i t VI. a VII.: Studie o českoslov. jazykovém 
právu (Dr. Zdenek Peška). Praktické prípady. Literární zprávy. - Deník. 
S e š it YIUI. a IX.: Osnova trestního zákona. (Nekolik poznámek k obecné 
části osnovy trestního zákona o zločinech a prečinech z r. 1925.) Doc. Dr. 
Vladimír Solnáf. Praktické pripady. 

»Všehrd« (list československých právníku); vydává Spolek českých 
právníku »Všehrd« v Praze. Č í s l o 1., roč. VII.: Anglická agrární cla 
(Vlad. Salač). Ochrana státu za absolutismu, konstitutionalismu a republiky 
(Dr. Mir. Holub). Zprávy. Literatura. Č í s lo 2.: Poj'em orgánu v teorii 
státního práva (Vladimír Vybral). Anglická obilní cla :(Vl. Salač - do
končení). Zprávy. Literatura. Č í s l o 3.: L'accord de Prague (Dr. J. 
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