
; výdatnou pomocou štátu pof
re-go, Bank Polski, Panstwowy 
"nych korporácií došlo kreali" 
mohol byť zahájený už v roku 
usz Hilarowicz z Waršavy, dru
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v. Z ústavu pre medzinárodné 
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dnak na čiste teoretické, jednak 
álčivejších otázok dnešného ho
lanský colný systém, alebo ho-
atď. Najväčšiu pozornosť vzbu

ho roku na pr. referát o novej 
v, Dr. Cesary Berezowski. Obor 
a najviac s otázkami menšieho a 
;tliť, že väčšina posluchačov sa 
gačnými a vlastne nie vedecký-
poľskom mori zaradená do pro

lu v Gdyni _- mohli by sme sa 
pustí v prednáškach cudzia -pro
, môžu to isté dovoliť tým skôr, 
iko snáď iní. Hlavná vec, že to 
lO vedeckého charakteru. 

chcú ďalej vzdelávať a ktorí 
itickú vyspelosť rôznych štátov 
ručuje návšteva medzinárodného 

~skoslovensku koná sa toho roku 
:. Miestny výbor a mestské za
prípravy, aby sjazd, ktorý pre
lenia a bude územným sjazdom 
vy a Sliezska, v každom smere 
dňa 30. mája uvítací večer. -" 
nie v radničnom sále, po ktorom 
právnických štúdií«, a to: univ. 
stanoviska právnického učiteľa, 

Liberca a advokáta Dr. Adolfa 
,noviska praktikov. V prejavoch 
ká verejnosť príležitosť, zdôraz
oločenských podnikov poskytne 
lia Frývaldova. O príjemný po
mé. 

de usporiadaný v Brne o sväto
bude oznámený vo Frývaldove. 
live (Deutsche Juristische Gesell-
29. mája svoje 60 ročné trvanie. 
ie s vedeckou prednáškou a pria-

:át sjazdu nemeckých právnikov 

PiSOIIlníct'llo .. 
J o s e f Mr h á l e k a JUDr. J o s e f Ho ff man n: Výbor zákonu 

a nafízení republiky československé, II . vydání. Tiskern a näkladem státní 
tiskárny v Praze. Cena není udáJ?a. 

Zesnulý" ministerský rada v min. vnitra Josef Mr h á l e k vydával 
\ pro potrebu četnictva .a úr~du politický~h sbírk';1 naz,:ano~: Výbor v.z~
konu a nanzení republIky ceskoslovenske. Ze sbHky te vyslo 10 sesItu. 
Sbírka byla záhy rozebrána, ponevadž svému účelu, totiž sestaviti pro 
jednotlivé obory správy souhi'nne duležitejší predpisy, velmi dohre vy-
hovovala. 

Druhé vydání vychází od roku 1930 za redakce odborového rady 
v min. vnitra Dr. Ho ff man na. Dosud vyšlo 6 dílU. První díl {1930) 
obsahuje zákony ústavní a s ústavou související, dále zákony o politické 
správe a státních policejních úfadech, o četnictvu, státním občanství a 
domovském právu, druhý díl (1933) predpisy policejní a to policie nad 
osobami, (pasy a podobne), tfet~ díl 11933) predpisy polície bezpečnostní 
k ochrane pred nebezpečím ze zbraní a látek výbušných, čtvrtý díl ((934) 
jest venován doprave a pátý díl (1935) obsahuje predpisy o vojsku nebo 
mající vztah k obrane státu. Další díly budou následovati. 

Výbor obsahuje dosud jen predpisy platné jednak v celé republice, 
jednak v zemích českých jako celku, tedy bývalé dosud platné predpisy 
rakouské. Predpisy platné jen v jednotlivých zemích budou pojaty do 
zvláštních sbírek a doufejme, že jedna sbírka bude venována i Slovensku 
a P. Rusi. 

Výbor jest sestaven " velmi pečlive a jest velmi vhodnou pomuckou 
nejen pro četníctvo a úrady politické, nýbrž i pro všechny kruhy práv" 
nické, verejnou správou se zabývající a možno jej proto vrele doporučiti. 
Cena jednotlivých dílu jest pomerne nízká. - L. 

Ernst S woli> o da: Die Neugestaltung des biirgerlichen Rechts 
(Verlag Rudolf M. RohreI', Brno 1935). 

Nová kniha profesora pražské nemecké fakulty právnické Dra Ernsta 
Swobody, dfíve profesora university ve štýrském Hradci, jest rozvedením 
a detailováním názoru autorem vyjádfených v podstate již v jeho spisech 
dľívejších, jmenovite ve studii »Das Privatrecht der Zukunft«, »Das 
ABGB im Lichte der Lehren Kants«, »Fragen aus dem Mitet~entumsrecht« 
a ovšem i knihy »Das Privatrecht der Zukunft«. 

Ernst Swoboda v každé své nové publikaci naléhav~ zduraziiuje po
vahu a ráz dnešní doby, plné myšlenkového a sociálního kvasu, nutne se 
odrážejícího ve vývoji práva, jež sám vudce historické školy Savi\gny 
označil jako ú.ikoliv samoúčelné a vyzvedi jeho povinnost sloužiti životu, 
jehožjest a má býti zrcadlem. Právo toť život sám zfený s určité per
spektívy. úvahy profesora Swobody, ačkoliv po výtce obírají se nedo
statky ľíšskonemeckého občanského zákona, nechtejí se obmezovati na 
právní 'oblast Jediného státu. Smerují k tomu, aby dovodily jako kate
gorický pož'adavek právního vývoje riezbytnost uvésti formy právního 
myšlení evropské kulturní sféry v soulad ii požadavky moderního 'rádu 
hosp6dárského i sociálního a s ním spojeného nového chápání a p bjímání 
významu práva ve ' vztahu na pomer jednót1ivce ku kollektivu. ' 
, . Ernst Swoboda ve svém nejvýz~amnejším díle »Das allgemeine ' bi.i;
gerliche Gesetzbuch im Lichte der Lehren Kants« vyšetroval obsažne a du
myslne vliv Kantuv na občanské právo rakousk.é jak byle kodifikováno ve 
všeobecném zákoníku občanském a ve studii »Franz von Zeiler, der grosse 
Pfadfinder der Kultur auf ďem Gebiete des Rechts, und die Bedeuttirtg 
s'eines Lebenswerkes fiir die Gegenwart« obdivne vyzvedi velkorysost a 
dalekovidnou intuitivnost hla'vního z tvurcu všeobecného zákoníka ' občari
ského, jenž jako' zákonodárce mel stále uprený zrak k nevyčerpatelným 
možnostem afluktuacím života a jeho bohatým možnostem vývojovým 
na poli hospodárském a společenském. ' ' , 
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Zeilerova učebnice o právu pruozeném opírá se o výsledky Kantova 
bádání filosoficko kritického, pfiznává sa k nim, avšak Zeiler, magnus 
parens .všeob . . žákoníka občanského, neprejal pouze myšlenkové základy 
právní filosofie Kantovy. Rozpoznal, že Kantovo učení o právu potrebuje 
další výstavby, neboť tam, kde zabývá se jednotlivými institucemi práv
ními, jest nehotové, dávajíc spíše jen podnety, jež Zeilerem byly kriticky 
propracovány a právnicky domyšleny. Kantovi i jeho žáku Zeilerovi pfi
rozené právo rozumu jest základním . a vedoucím reg.ulativním principem 
právního myšlenL Antické pľávo charakterisovala juristická statika, prá
vo doby nové, vytvobvší často v revolučním tempu n~vé hodnoty a 
p i'ehodnotivší ' nejednou v podstate hodnoty staré, nemá-li trapne pokul
hávati za životem, jehož je regulativem, musí ovládati princíp dynamický. 
Ve. své knize. o učení Kantove a jeho odrazu ve všeob. zák. obč. Ernst 
S wo bod a vyzvedi nepreberné vývojové možnosti a dynamický charak
ter práv.a pfirozeného, jeho bohaté myšlenkové proudení, prínos nového 
sveta ideí, pred níŕnž úzkostliví duchové, mají obavu, zmužilí však v nem 
nalézají zalíbení, jsouce schopni je ovládnouti. Pfi tom však neopomenul 
zhodnotiti velké prednosti historické školy právní, její hlubokou duklad
nost, spolehlivou oporu o prarneny práva, exaktní smysl .pro jeho nutnou 
stabilitu. 

Prof. Swoboda 
principu . statick~ho 

také v nové své knize plaiduje pro organické spojení 
a dynamického v harmonickou jednotu. 

. Dr. K a l' el J e'h l i č k a. 

HliadKa linihopisná .. 
B. Palkovský: '»Za sovetskou civilisacÍ«. Kniha objasňuje súčasnú 

sovietskú civilizáciu, jednak ako ju sám autor získal na vojej ceste Rus
kom, poznal z literatúry ruskej a poznatky overil si literatúrou anglic
kou, ktorá dľa autora sa snaží byť najviac objektívnou. 

Kriticky komentuje všetko, čo je na Rusku nové a je vidieť, že ob
divuje tvorčí elán velikej sovietskej práce. Užíva slov »Rusové« a »Rusko« 
úmyselne jako zákonného názvu pre sovietské národy i pre zem sovietov, 
poneváč dľa názoru autorovho soviety sa k nemu vráti. Vydal »Orbis«, 
Praha, cena 55.- Kč. 

JUDr. O. He im: Poplatky z postupních smiuv. Knižka vyšla v na
kladatelství Čin v Praze, jako zvláštní otisk sborníku »Právo českosloven
ské« a zabývá se zpoplatnením smluv o odevzdání nemovitostí a statku 
mezi živými. Autor, vl. rada okr. fin. red. v Plzni rozbírá zde všechny 
príslušné zákonné predpisy i praxi finančních úradu. Knížka má význam 
zejména pro advokáty, finanční úrady a pro majitele nemovitostí. Má 32 
stran a stojí Kč 7.50. 

Strukturáiní zmeny v hospodáľství svetovém a československém. 
Napsal ing. Dr. Vl. K l ime c k ý . Hledají-li se príčiny hospodárské krise 
a cesty další hospodárské politity, je potrebí poznati nejdríve současný 
stav a sily, které pusobily a pusobí k hospodárskemu vývoji. Autor sle
duJe nejen presuny v zemepisném rozdelení svetové výroby a obchodu, 
ale 'i zmeny v proudení kapitálovém, ve formách podriikání, v obsahu 
výroby a spotreby, , v zásadách politiky obchodní, finanční, úverové a 
menové atd. S vývojem svetovým porovnává vývoj hospodárství česko
slovenského a ro'zebírá naši hospodárskou a sociální strukturu a sily, 
které pusobily, a .pusobí -k jejím zmenám. Zejména podrobne pojednává 
o 11ašem zahraničním obchode s hledisek u nás dosud -málo osvetlených. 
Kniha vyšla v nakladatelství ORBIS :(Praha XII.) a je brož za Kč 48.-. 

»PenÍze a úrok«. Napsal JUDr. Ing. A. Král. Peníze a úrok jsou dva 
stež.ejní zjevy inoderního hospodárského života a hospodárské m:yšlení 
se jimi intensivne zabývá. Avšak Draktický život i politika ' se dívají 
často divne na problém penez i úroku. Proto autor vysvetluje mechanis
mus úroku, mechanismus penez a zásady penežní politiky. ' Není to jen 
kniha teoretická, ale jest ljrče'na též inteligenci z kruhu jiných než -hos
podárských. Usnadňuje seraditi poučky jakož i praktické zkušenosti 
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