
upreť jeho jednaniu určitú logič
Jre verejného notára, nemožno od 
tárovi vyplatil. 
aý notár je určený s ú dom k pre-
súdnym orgánom povereným urči

. súdny exekútor zájmom a súdny 
stará o to, aby exekútor a súdny 
:ovné t rovy exekútora sa vymáhajú 
)rý ·ich má platiť zálohou. Konanie 
: vymáhajúci veriteľ složí zálohou 
:l sa m u s í preto starať sa i o to, 
'konom dražby, dostal svoje trovy. 
nôže (porušil by zákonný predpis l), 
:abulovanej pohľadávky exekventa 
bdrží, následkom čoho ich odoprie 
.a táto otázka analogicky riešiť, ako 
iadal od vymáhajúceho veriteľa zá
Dtára a činil by závislým konanie 
veriteľ zálohu, odpadne dražba a 

ží-li zálohu, má verejný notár svo
lnostne triedené. Tento postup ne
:lnaciemu poriadku súdnemu a tým-

notára priaznive riešená. Verejné
m, aby svoje trovy dostal, než na 

pre vymáhajúceho veriteľa. To čo 
riešením je pre neho nepriaznivým. 
)vať, pristupujú ešte trovy verejno
lva sa pre neho rizkantným obcho
na nahradenie investuje kolky exe
nalcov odhadu, inzerčné a verejno
m nároku na prednostné nahradenie 
lím a výkonom dražby spojených. 
javia právne účinky tohto právneho 
lmo absurdne. Tento financuje celé 
)ré sa vedie v rovnaký prospech i 
ačiť výťažok dražby na nahradenie 
~väčší sa strata vymáhajúceho veri
.i, ktoré vynaložil v prospech v š e -

)žno vymáhajúceho veriteľa chrániť 
~dnostným triedením. Pri tom treba 
ažieb, pri ktorých bude vyslaný ve
. a, ako novum v pomere k predošlé
movitostí sa konaly zásadne v sídle 
l 2). Pri dnešnej zaťaženosti exekuč
lať vždycky verejný notár. 
cou konfliktu motivov sociálnych a 
)ciálne. Zákonodárcovi záležalo viac 
jej nemovitosti sa oslobodil od naj
n, aby vymáhajúci veriteľ prednost
I poskytnul v prospech všetkých ve
za celkom správne, pomôcť však vy

:;tavu n~možno. Riziko vymáhajúceho 
ozdelené medzi ním na jednej stran~, 
riteľmi na druhej strane, ku pr. sta
árske trovy jeho (nie však trovy in
~ov) maly zákonné právo prednostné. 
viac bodov nášho exekučného práva, 
pomerne mladej novely exekučnej a 
fikovania nášho práva exekučného. 

PíS01D.OÍctvo .. 
L svazek: Zákon o organisaci politické správy. 3. vydání. Praha 1936. 

3, svazek: Jednací rády pro zemská zastupitelstva a výbory ... 2. vydání. 
Praha 1935. Když byl vydán zákon o organisaci politické správy Čís. 125/ 
1927 Sb., ukázalo se nutným vydati v jednom souboru predpisy o organi
saci a pusobnosti zemských a okresních úradu a zastupitelstev . Soubor 
tedy vydali Dr. Joachim, HolI a Jaburek a to ve trech svazcích. 

Prvním svazkem byl výklad k zákonu o organisaci politické správy, 
jehož tretí vydání vyšlo nyní redakcí Dr. Holdíka. Toto tietí vydání vy
značuje se naproti vydáním predchozím tím, že k jednotlivým §§ uvádí 
podrobne již dosti bohatou judikaturu i literaturu. VedIe toho jsou v 
knize sestaveny všechny normy, jež se týkaj i organisace politických úra
du ať již jsou to nanzení anebo pouhé interní výnosy. Na mnoha místech 
byl pak výklad zákona rozšíren a doplnen. 

Kniha zustává jako dosud nepostrádatelnou pomuckou nejen pro 
uredníky správní, nýbrž i pro občanstvo samo a zasluhuje plné pozornosti 
i rozšírenÍ. 

V souboru predpisu vyšly současne jako tretí svazek rovnež redakcí 
Dr. Holdíka v druhém vydání: Jednací rády pro zemská zastupitelstva, 
zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresný výbory. Toto vydání 
jest rovnež doplneno dosavadní judikaturou a literaturou a bude pro čle-
ny sboru občanských duležitou informační príručkou. L. 

Príručka hospodárskej štatistiky Slovenska. Spracoval Dr. Pavel Hor
váth, vydalo Dstredné sdruženie slovenského priemyslu v Bratislave 1935. 

Tato príručka predvádí na 200 stránkách menší osmerky obsáhlý vý
ber do té doby prístupných a zpracovaných statistických dat týkajících 
se slovenského hospodáfství a doplnených nekterými daty populačními, 
kulturními a administrativními. U nekterých dat jsou srovnání za nekolik 
let, po prípade i data porovnávající s druhými zememi republiky. Tabulky 
JSou doprovázeny také nekterými pečiive sestavenými textovými vysvet
livkami. Neprehnaný objem a vkusná čitelná úprava delají »more čísel« 
prehledným a lehce prístupným. 

Bylo by si práti, aby nové vydání príručky nedalo na se dlouho če
kat, i když by snad nebylo nutné, aby vycházela každoročne. Príručka 
se tak stane vhodným doplňkem slovenským statistické ročenky vydá-
vané Státním úradem statistickým. -ák. 

Hliadl{a ~nihopisná .. 
».Justitia«, soustavná sbírka rozhodnutí z práva platného v zemi České 

a Moravskoslezské se znením príslušných zákonných predpisu, s úvodními 
a srovnávacími poznámkami. Rídí min. rada Dr. Julius Kármán, predn. 
soud. odbo min. unif.- Svazek I., sešit I. obsahuje komentované články 
1 až 85. všeobecného zákonníku obchodního. Cena 28 Kč; vydala fa. 
»Justitia«, Bratislava, Špitálská 40.-

Rozhlasové právo. Zvláštní otisk ze slovníku obchodne-technického, 
účetního a daňového, vydávaného Tiskovými podniky Ostr. svazu čsl. 
prumyslníku v Praze. Napsal Dr. Pavel Levit. Autor soustredil zde rozhla
~ov~-právní predpisy, rozptýlené v ruzných zákonech a cituje zde hojne 
Judlkaturu a· administrativní praksi. 

. Zákon o jízde motorovými vozidly byl vydán samými referenty zá
k~m~, p. p. JUDr. J. Hoffmannem, odborovým radou min. vnitra, JUDr. J. ' 
N ehkem. vrch. odbo radou min. verejných prací, JUDr. J. Srbem, vrchním 
odbo radou min. spravedlnosti. Je to podrobná kodifikace soukromého, 
pojistného i policejního práva automobilového. 
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Z obsahu: l. Zákon o jízde motorovými vozidly s materiálemi, ko
mentárem a judikaturou. 2. Provádecí nafízení. 3. Sazby dávek za úred;lí 
úkony, týkající se motorových vozideI. - 4. Ustanovení obecného trest
ního práva, týkající se jízdy motorovými vozidly. 5. Mezinárodní úmluva 
Pafížská z r. 1926 o jízde motorovými vozidly. 6. Predpisy živnostensko
právní a daňové, týkající se motorových vozideI. 7. Predpisy celní o mo
torových vozidlech. 8. Predpisy o požadování dopravních prostredku pro 
účely vojenské, pokud se týkají motorových vozideI. 9. Všeobecné pred
pisy silniční a dopravní policie. 10. Predpisy o silničním fondu. ll. Pred
pisy o mísení pohoných látek. (Zákony 77, 78, 81 ex. 1935 a m. j.). - Ce
na tohoto obsáhlého komentáre o 1200 stranách je 95 Kč. Vydal Česko
slovenský Kompas v Praze. 

Kalendár pro advokáty a pro kandidáty advokacie na rok 1936 vydal 
gen . taj. adv. komory v Praze JUDr. Stanislav Hen dr y c h. Pfi výpra
ve a redakci bylo pfihlíženo jednak k loňským zkušenostem, jednak, a to 
hlavne, k práním pp. advokátu a koncipientu. Prostor v diaru byl zvet
šen, formát kalendáre pokud bylo možno zmenšen a praktická stránka 
obsahu zvlášte zduraznena. Vyšlo v nakl. »Československý Kompas« 
v Praze. Cena váz. výt. 18.- Kč. 

Hliadk.a časopisov. 
a) československých: 

Právník, roč. LXXIV., Čís. 10.: Dr. Bedfich Novák: Propachtování ki
nematografické licence. - Prof. Dr. A. Hobza: Posudek o vedecké cene 
Saturníkova spisu »0 právu soukromém u Slovanu v dobách starších«, 
hlede k uverejneným kritikám. 

Časopis pro právní a státní vedu, roč. XVII!., číslo zvláštní: obsahuje 
»Vedeckou ročenku právnické fakulty Masarykovy university v Brne«, 
svazek XIII. (1934-5). Z obsahu: predmluva. - Osnovy vypracované mi
nisterstvem školství a národní osvety o reforme právnického studia. -
Prof. Dr. Karel Engliš: Studium národního hospodárství a reforma práv
nického studia. - Prof. Dr.Dobroslav Krejčí: Potreba nové úpravy studia 
statistiky u nás. - Prof. Dr. Jan Vážný: Reforma právnického studia. -
Prof. Dr. František Rouček: Povšechné adnotace. - Prof. Dr. František 
Čáda: Právnické studium. - Prof. Dr. Adolf Procházka: O novou úpravu 
právnických studií. - Prof. Dr. Zdenek Neubauer: Reforma právnického 
studia , - Doc. Dr. Karel Gerlich: Studium disciplin procesních. - Doc. 
Dr. Vladimír Kubeš: Reforma právnického studia. - Doc. Dr. Rudolf 
Wierer: Otázka prijímací zkoušky na právnickou fakultu. 

Verejná Správa, roč. V., Čís. 9.: Odbo rada dr. V . Urbánek: Rízení ve 
vecech služebního pomeru státních zamestnancu. - Min. rada dr. V. Ka
loušek: Prehled rozhodnutí nejvyššího soudu za rok 1934 ve vecech civil
ních, jež se dotýkají práva ústavního a správního. - Čís. 10.: Odbo rada 
dr. V. Urbánek: Rízení ve vecech služního pomeru státních zamestnancu. 
- Nálezy nejvyššího správního sou du. - Dr. Joachim: Memorandum práv
nické fakulty Komenského university stran unifikace právního rádu. -

Soudcovské Listy, roč. XVII., Čís. 1.: Dr. Karel Pražák: »Lex civium 
dux«. - J. Valeček: Rízení ve sporech pracovních. - Dr. Václav Berná
šek: K pojmu zadostučinení ve smyslu § 26 zák. Č. 108/33. - Dr. Václav 
Holub: K novelisaci kartelového zákona. - Dr. Ervín RiedI: Vecné ruče
ní nemovitostí za prevodní poplatek. 

České Právo, roč. XVII., ČÍs. 10.: JUDr. Jaroslav čulík: Stálá dele
gace notárských komor. - Karel Wandas, vrch. soud. rada: Praktické 
poznámky k fízení pozustalostnímu. 

Všehrd, list československých právníku; roč. XVII., Čís. 3.: Dr. Vla
dimír Vybral: Reforma státovedeckého studia. - Dr. Jar. Pošváf: O 
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právníku; roč. XVII., Čís. 3.: Dr. Vla
ckého studia. - Dr. Jar. Pošváf: O 

právní povaze povolení ku zľízení akciové společnosti. - Doc_. Dr. 
Boh. Kučera: Jihoamerický protiválečný pakt. - Doc. Dr. K. Cakrt: 
Finanční právo. v nár. soc. Nemecku. - Dr. Nora Budínová: K reforme 
zákona o Nejv. správ. soude. - Dr. Erich Olšar: XI. mezinárodní kon
gres trestní. - dnk.: Opet unifikace práva. - Ča.: O reforme práv
nického studia. - Mládek: Exequatur polského konsula. - J. S.: Ho
spodárská situace v fíjnu. - Ča.: Rečnická príručka pro právníky. 
Čís. 4.: Univ. prof. Dr. Neubauer: Abdikace presidenta republiky. -
Univ. prof. Dr. Sommer: Reformuje se studium práv? - Univ. Doc. Dr. 
Kučera: Jihoamerický protiválečný pakt. - Dr. Alois Jindfich: Zákon 
o sociální bezpečnosti v USA. - -n-: Dva presidenti. - Doc. Knap
pek: Odevzdání kardinál. baretty presidenty rep. - Dr. Luby: Otvo
renie teologickej fakulty v Bratislave. - rb.: Právnické studium v An
glii. - Dr. K. Novák: K návrhu na reformu Nejv. správ. soudu. -
čb.: Československý cizinecký ruch. - -ý.: Legislativní program ne
mecké strany nár. soc. 

Obzor Národohospodáfský, roč. XL., Čís. 10.: Vilém Pospíšil: Ho
spodárská konsolidace sveta a politika. - Vl. Klimecký: Státní rozpočet 
na rok 1936. - O. Podpera: Budování šterlingového bloku. 

Hospodárstvo a právo, roč. III., Čís. 2.-3.: Dr. Fr. Tománek min. rad
ca min. unifikácie: Problém unifikácie v republike československej. -
Doc. Dr. Jifí Havelka: Príspevok k diskusii o unifikácii právneho po
riadku. - Čís. 4.: E. Hexner: Poznámky k recepčným predpisom. 

Právo československé, roč. II., Čís. 11.: Judikatura nejv. správ. sou
du ve vecech administrativních. - Judikatura nejv. soudu ve vecech ci
vilních. - Čís. 12.: Ustanovení o odvodu exportní valuty, úhradách po
hledávek proti cizine a vývozu a dovozu československých platidel {opa
trení Národní banky č. _ 223/1935 a Č. 228/1935 Sb. z. a vl. nar. č. 225/1935 
Sb. Z. s poznámkami JUDr. Jana Kozáka z Národní banky Českosloven
ské). - Zmena lhut k priznání u daní pľímých (vlád. nar. č. 222/1935 
Sb. z.). - Částečná živnostenská závera {výnos min. obchodu) . - vý
nosy min. financí. 

Národnostní Obzor, roč. VI., Čís. 8.: Úvodník: Co to jest Volksge
meinschaft? - Dr. Antonín Schenk: Makedonská otázka. - Dr. Leo
pold Silberstein: vývoj rasových theorií. - Jifí Palkovič: Maďarská ná
rodnostní politika. 

Finanční Právník, roč. 1., Čís. 2.: Dr. Rozhoň, A. Jirsa: Úroky nahra
zovací u daní prímých. - Dr. J. Hromada: O rozsahu súčinnosti poplat
níka pri vyrubování daní. - Dr. Karel RUžek: O poplatkové povinnosti 
krycích smenek. - Čís. 4.: Dr. F. Pospíšil: Únik ze zdanení v oboru zá
kona o pfímých daních. - Dr. Karel Volf: výpočty zisku, odchylné od 
konečných sestav rádného účetnictví. - Dr. Rozhoň, A. Jh'sa: Úroky 
nahrazovací u daní prímých. - Dr. Frant. Ríha: Osvobození od poplat
ku reálního z titulu stavebního ruchu. -

Moderní Stát, roč. VIII., Čís. 12.: JUDr. L. F. Dvofák: vývoj kampe
liček a penežní i úverové potreby vesnice. - JUDr. K. Hamalčík: vý
voj živnostenského družstevnictví úverního. 

Tisk a Politika, roč. X. (VIII.), Čís. 2.: K. Hoch: Tfi čtvrti století 
»Národních listu«. - V. Joachim: Poznámky o Anglii. - M. Hryhorijiv: 
Tisk Sovetského Svazu. - A. Fuchs: Le Furovo učení o papežské suve
renite a soudobé církevne-politické aktuality. - J. Beneš: Nekalá sou
tež v novinách. - J. Hrabánek: Služební a platové pomery redaktoru 
ve státní službe. - Čís. 3. : J. Kose: Dosavadní výsledky Exportního ústa
vu. ~ ~ K. Pefina: Novinár a jeho pomer k tiskárne. - F. Bedrych: Po
učenl z voleb v Moravské Ostrave a Znojme. - J. HalIer: Poznámky 
lc novinárské češtine. - J. Hrabánek: Kolektivní smlouva redaktoru ne
meckých listu. 
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b) bulharských: 
Advokatski Pregled, god. XV!., broj 6.: Boris Djakov: Ta,žna šestna

desetgodišna. - H. Valčanov: Sädebnata spogodba. - P. S.: Pre,gled. -
Deloto v eks. - Dikij Barin: Svobodna tribuna. - Polezni misli. - Broj 
7.: Izbori za advokatski saveti. - P. Stefanov: 'Obvinitelno postanovle
nie čl. 88 al. 2 Z. A . - Dr. Iv. G. Klinčarov: Problemi na procedurata 
pred duhovnite sadilišča. - Dosju D. Draganov: Iskät po čl. 162-a p. 1 G. 
S. i Obščinskijat sad. - Broj 8.: Spestovna kasa za vzaimnoosigurjavane 
na advokatite. - Dr. Iv. V. Goranov: Novija zakonoproekt za danaka 
varhu prihodiťe. - Dr. T. P. Teodorov: Naredba-zakon za etažnata sob
stvenost ot 5 noemvrij '1935 god. - Dr. Iv. Klinčarov: Problema na pro

,cedurata pred duhovnite sädilišča. 

Sädijskij Vestnik, god. XVII., broj 4.: Parvata ni srešta s novij a Mi
nistär na pravosädieto. - Al. Kamburov: Otnošenija meždu sadii i ad
vokati. - N .N. Ikonomov: Otgovornost za vredi pričineni ot dejstvija 
na oduševneni vešči. - G. P.: Ošte nešto po ' čl. 91 ot N. Z. S. - Di
mitar A. Gerdžikov: Novijat zakon za detski sad v Ženevskija kanton. 
- Iv. P. Bonev: Po naredbata-zakon za obštinskite sädilišta. - Spas 
Kapelkov: Sä li nakazatelnite zapovedi izdadeni ot administrativna ili 
policejska vlasť. - Hr. Konstantinov: Drehite na členovete ot semejstvo
to podležat li na zapor? 

c) jugoslovanských: 
Pravosudje, god. IV., broj 9.-10.: Prof. Dr. Eugen Sladovié: Institut 

akreditiva u privredi i pravnom poretku. - Dr. Miroslav Muhat: Da li u 
nadležnost sreskih sudova po § 44, br. 2 ,Grpp spadaju iregresne tužbe 
po § 1042. O. G. Z.? - Dr. Ivan Steinmetz: Nekoliko primjedaba i pred
loga ka predosnovi gradjanskog zakonika. - Franjo Sardelié: O isklju
čenju i izuzeéu sudaca u gradjanskom postupku. - Prof. Leonid Tauber: 
Odustanak od kartelnog ugovora. - Dr. Ljubomir N. Stevié: Nedosta
tak dužnikove imovine kao stečajna prepreka. - Stjepan Potočnik: Par
nično punomoéije zastupnika siromašne stranke. - Mirko Savié: Da li su 
okružni sudovi isključivo stvarno nadležni za sve parnice radi supružan
skog izdržavanja. - Vukašin Savié: Plaéanje nasledne takse na osnovu 
ostavinske rasprave i uknjižba iste protiv ostavitelja. - Dr. Jagedié: 
Pravni lekovi protiv odluka donesenih po zakonu o vanparničnom po
stupku. - Dimitrije R. Rančié: Da li treba naplatiti izrečenu novčanu 
kaznu i onda kad je osudjenik izdržao odgovarjajuée vreme upritvoru 
ili istražnom zatvoru, pre nego što je presuda izrečena? - Božidar Dj. 
Petrovié: Sudijska nezavisnost. - Milorad S. Manojlovié: O jemstvima 
sudijske nezavisnosti. - Petar B. Lasié: Povodom pokretnutoga pitanja 
o sudijama. 

Arhiv za pravne i društvene nauke, god. XXV., broj 6.: Dr. Evgenije 
Spektorski : Stogodišnjica Tokvilove knjige o demokratiji. - Dr. Mehmed 
Begovié: O reformama porodičnog prava muslimana u ggiptu. - Dr. 
Miloš Radojkovié: Srbija i medjunarodni položaj Djerdapa od Pariskog 
kongresa do Svetskog rata. - Djordje Mirkovié: Udeli kod društva sa 
ograničenom odgovornošéu. - Dr. Branislav Nedeljkovié: Opšta činje
nička stanja pobijanja u stečaju. - Dr. Borislav T. Blagojevié: Primena 
novog Gradj. parno postupka. - Dr. Milan Bartoš: Stalni izbrani sudovi 
kao klasni sudovi. - Dr. Aleksandar Bilimovié: Statistički institut za 
ekonomska proučavanja na Univerzitetu u Sofiji. - Dr. Mijo Mirkovié: 
O produktivnosti investicija u javnim radovima. - Ananija V. Illié: Da 
li diploma, steč ena na strani, ima svoje pravno dejstvo od dana kad je 
izdata ili od dana kad je nostrifikovana? - Dr. vidan O. BIagojevié: 
Objašnjenje §§ 92 i 93 Gr. p. p. u vezi § 6 st. 3 istog postupka. - Andri
.la P . Lakié: Ugovorom o zajednici života i imanja može se okrnjiti za
koni deo dece. - Dr. Borivoje D. Petiovié: Jedno pogrešno tumačenje 
§ 10 Zakona o drž. pl'avobranioštvu u po.gledu zastupanja Direkcije drž. 
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železnica kod sreskih sudova. - Milorad M. Jovanovié: Obustava iman
ja posie rasprave zauzeéa. 

Mjesečnik, god. LXI., broj 11. i 12.: Dr. Juraj Andrassy: Abesinija 
(Etiopija), njezino državno uredjen)e i ~edjunarodn~ poiožaj. - . pr. J.?in
ko Tomašié: Predmet i metoda soclOloglJe. - Dr. GJoka Pavlovlc: POJam 
parnice. - Dr. August Bogdanovic: Postup~k .pr?tiv .mla~jih maloljetn!
ka. - Dr. Alfred Fischer: .ľrijediog za uredJenJe 1movmskIh odno~a ~rac
nih drugova u novom opéem gradjanskom zakoniku. - ~~. ~udolf Smgn
jar: Lambert Quetelet. - Ante Miličié: Kao se ima pObljab odluka, ko
ja odbija sprečavajuée prigovore, kada je unesena u presudu. 

Slovenski Pravnik, god. XLIX., broj 11.-12.: Gregorju Kreku, Milanu 
Šker1ju, Radu Kušeju in Metodu Dolencu ob šestdesetletni~!. - Dr ... Sto
jan Bajič: Novo nemško delovno pravo. - Dr. Joso JurkoVlC: MatenJalna 
pravnomočnost upravnih aktov po našem :pravu. - Dr. Y!ktor v~o~ošec: 
Položaj žene po pravu asirske pravne knJ1ge. - Dr. Cln1 Krz1smk: O 
pravni naravi Epanagoge. - Dr. Gorazd Kušej: Minis~ar.ska odgovornost 
in njena pozitivnopravna ureditev pri nas. - Dr. VladlmIf Murko: O no
vejši bančni zakonodaji. - Dr. Leo Pretner: O klirinških nakaznicah. -
Dr. Ivan Tomšič: Nekaj pogledov na pravno organizacijo plebiscita na 
Koroškem dne 10. oktobra 1920. - Dr. Josip Voršič: O valutnih klavzu
lah. - Dr. Josip Žontar: Problem lastniških cerkva in samostanov v prav
ni zgodovini Jugoslovanov. 

Policija, god. XXII., broj 21.-22.: Dr. E. Švagr: Teškoéje hemijske 
sudske analize zbog nedostataka podataka. - Dr. V. Kujundžié: Cigan
ska nedela. - Sek. N. Kecojevié: Stariji maloletnici u našem pozitívnom 
pravu. - Vl. Miličevié: XII. zasedanje medjunarodne kriminalne policij
ske komisije. - Dr. Bogoljub Jovanovié: Zajedničko podizanje kuéja. -
L. V.: Antimarksistički institut. - Relja A. Djordjevié: Sezonsko delo
vanje krijumčara duvana. - Nik. I. Gajié: Kako se odredjuje staraiac po 
zabrani, njegova prava i dužnosti. - S. Servinisk: Briga o uličnoj deci u 
Americi. - T. Alagié: Deveti medjunarodni kongres za kaznene zavode . 
- M. Stanišié: Preéutne hipoteke likvidacione banke i nove zemljišne 
knjige. - Milan Ars. Arsenijevié: Da se podigne ugled struke. - Broj 
23.- 24.: Našim čitaocima. - Dr. M. Čubinski: »Sauvez l'enfance«! -
Josip šilovié: Šta nam je donio prvi kongres unije za zaštitu djece. -.:.. 
Nikola Manolov: Organizacija bugarske policije. - Vasa Lazarevié: Za 
spas napuštene dece. - Vasa Lazarevié: Udruženje jugoslovenskih kri
minalista. - Sek. N. Kecojevié: Stariji maloletnici u našem pozitivnom kri
vič.nom pravu. - Negoslav Ocokoljié: Projekat zakona o istupima. -
Bojni otravi i uloga policije u zaštiti - od Uredništva. - Dragoljub 
Lj. Jovanovié: Pretstavnici naše policije u Sofiji. - Dr. Ilija M. Jelié: De
veti Medjunarodni Kongres za kaznene zavode. 

d) p o l s k Ý ch) 

Polski Proces Cywilny, rok III., Nr. 23.: Zygmunt Hahn: Interes ptaw
ny w ~kardze o ustalenie. - Robert Weiss: Przedawnienie i prekluzja 
prawa prywatnego w kodeksie postttpowania cywilnego. - Adolf Katz
ner: Kasacja w przedmiocie kosztów procesu. - Nr. 24.: Zygmunt Hahn: 
Interes prawny w skardze o ustalenie. - Maurycy Allerhand : Upadlosé 
kupca za dlugi cywilne. - Jerzy Jodlowski: Na marginesie orzeczen Sa.
du Najwyzszego. Zagadnienie dopuszczalnosci sa.du. - Maurycy Aller
hand: Na marginesie orzeczen . Sa.du Najwyzszego. Wykladnia art. 566 
i 568 § 1 Kpc. 

WileIÍski Przeglqd Prawniczy, rok VII., Nr. 1.: Prof. Dr. Franciszek 
Bossowski: Kierunek porównawczo-dogmatyczny w nauce prawa. - Wi
told Šwida: Ustawa litewska o ochranie Narodu i Panstwa. 

Glos S1:}downictwa, rok VII., Nr. 12.: Kazimierz Fleszynski: Oportu
l1izm czy legalizm šcigania karnego. - Ludwik Wójcik: Jeszcze o unifi-
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kacji wymiaru sprawedliwosci. - Prof. Stefan Glaser: Czy S~d Najwyz
szy ma prawo odmówié stronie informacji co do terminu rozprawy w 
sprawach karnych? - Tomasz Kttdzierski: Polskie prawo wekslowe z 
1775 r. - ' Henryk Šwi~tkowski: Wrzesnio,\ve clekrety oddluzet:liowe. -
Jan Eugenjusz Grabowski: W obronie Sledztwa. - , Tadeusz .Kostecki: 
PrzestttPstwa przeciwko ·zdrowiu jednostki w Kodeksie Kart:lym. - Wac
law Kozlowski: Teorja a . rzeczywistosé . . 

Gazeta S~dowa Warszawska, rok' LXII., Nr.' 48.: Dr. St. Tylbor: Sta
nowisko Polski na konferencji brukselsk~j o prawie autorskiem w r. 1936 . 

. - Achilles Rostmk.ranz : Oplata stemplowa od sprzedazy 'udzialu v kon
tyngericie cukru. - Nr. '49.: Jerzy Radwinski : Egzekucja wi.erzytelnosci 
hipotecznych wobec moratorjum. -:- Ludwik W-ójcik: Badanie rozeznania 
nieletnich. - Nr. 50.: A. Weber: Zmiana ustawy o ochronie lokatorów. 
- Nr. 51.-52.: Prof. Dr. Stefan Glaser: Usilowanie przestttPstwa, oparte
go na zamiarze ewentualnym. - A. Mogilnicki: K. P. K. wymaga zmian. 
A. Weber: Zmiana ustawy ·a ochronie lokatorów. 

Przeglqd Prawa Handlowego, rok Xl, Nr. 9.: R. Kuratowski: Upraw
niania procesowe syndyka zagranicznego w Polsce. - R. Langrod: Odpi
sanie szybko zuzywalnych produktów. A. Rosenkranz: Fuzja spólek hand
lowych. - A. Rakower: Uwagi na tie stosowania Ordynacji Podatko
wej w pierwszym roku j~j ob.owi~zywania .. 

Przeglqd Prawa i Administracji, rok 60., Nt. 4.: Giorgio del Vecchio: 
Kryzys panstwowy. Józef Fiema: O zaskarzaniu czynnosci dluznika zdzia
lanych ze szkod~ wierzycieli. 

Prawo, rok XII., Nr. 7.-8.: Tadeusz Orlewicz: ' Nasze stare troski. -
Jerzy Kozinski: PrzestttPstwo a cywilny czyn niedozwolony. - Tadeusz 
Sokolowski: Prowokacja jako delictum sui generis. - Nr. 9.: Adam Woj
tunik: Sztuka wymowy. - Zbigniew A. Maliszewski: Sankcje w Anglji. 
- Zbigniew Strzeszewski: Osoby wystttPuj~ce w rolniczem zobowhlza
niu pienittznem na tle tistawodawstwa oddluzeniowego. - Nr. 10.: Rudolf 
""ika-Czanowski: Š. p. Profesor Stanislaw Starzynski. ·- Kazimierz Kars
nicki: Korporacjonizm faszystowskiej ltalji. - Jan Dziurzynski: Dewa
luacja guldena gdanski~go w swietle stosunków polsko-gdanskich. 

. Przeglqd Notarjalny, rok XIV., Nr. 23.: Š. p. Waclaw Dominik Pasz
kowski. - Dr. ' R Trzos: .Odpowiedz notarjatu Lwowskiego. - , Waclaw 
Gurbski: Z dziedziny zbttdnyh i uci~zliwych formalnosci. - Tadeusz Ma
kowski: O prawidlowe zasilanie notarjatu. - Józef Nalazek: Waluta wpi
su Okrtttowego prawa zastawu. - Nr. 24.: Na przelomie 1935-1936. -
Dr. F. Popiel: Ustawa stemplowa w swietIe praktyki zyciowej. - Dr. 
Tadeusz Rotter: Zawarcie umowy przez pelnomocnika ze sobq samym. -
Slawomir W&sowicz: Jeszcze o sprzedazy nieruchomosc.i riiehipotekowa
nych na ziemiach wschodnich. 

Hliadlia osobná~ 
a) sudoov: 

Vláda RtS oropujčila služ . mlsto v VI. 
st. funké . služoého s út . titulem ,.souclnl rada 
a predoosta okr. soudu « okr. sou.dci v Prievidzi 
Emilu Mokrému u okr. s . v Topolčanech, d:\le 
~ úr tito »soudnť rada« s . r. v Ban. Bystrici 
JarosI Z"erinovi u kraj. s . v Trenčine,- s úr. 
titilem "sthni zá.tupce« u vrch. stát . za&tu piteI
stvf v Bratislave: st. zástupci ., Komárne Dr . 
Ludvík·] Riganovi a okr. sOlldci v N "mestove 
Dr. Jindrichu Ruiičkovi; advokátovi v S!čovcfch 
Dr. Janu K ozlíkovi propujčila služ. místo v VII . 
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st. [unké . služ. s úr. titulem ,.okresnl soudce. 
u oh. s. v Michalovcích . 

b) advokátov: 
Svoiu ad vokátskn kanceláriu si ot-vorili: 

JUDr. Anton Hudcovský v Bánovciach nad 
Bebravou, Medová uj. č 187,- Dr. Eugpn W ,ld
[euer v Levicía/:h, Stúrová ul. 5 a mladší Dr. 
Evžen Klein v Berehove, Palác Legiobanky. 
Dr. Osld.r Jurenka preložil svoju advokátsku 
kancelariu na Myiavu, kde prevzal kanceláriu 
zomr. Dr. Emila Bauera . 

Právny .Obzor 
čís . 6., ' roč. XIX. /I 

Dr. Alexander D a 

Či sa 
pOZIlá __ ,_ .... " 
konatel'n 

§ 65 uh. poz. 
síce, ž'e záložné 
z tohoto pravidla 
istiť také pohľadá 
rového úveru, aleb 
alebo z titulu' 
jakej smluvy. V 
yyššia suma, po 
záložné právo 
pre' individuálne 
téky), kaučným 
kaučnou alebo 

Na základe 
ustanovenia ' poz. 
v mohútnu us 
k vôli väčšej m 
me zmenkového 
vahe úveru by bola 

Zákonodárstvo 
a. ž na niektoré 
sudcovskej praxi. 
bola veľmi kolísav 
hypotéky, respekti 
-dlžníka, menila sa 
malo za následok 
nilo syce rozhodn 
1916 Čís. 8, ale to 
vyrieklo, že osob 
kaučnej hypo 
tie vyvodzovalo 
môže vstúpiť iný 
to rozhodnutie 
ze vstúpiť nový 

1) Po nemecky 
Dra terminologie 
povedá pojmu k 
keretbiztositéki jelz 

2) Srovnaj Dr. 
hypotéka), J ogálla 




