
Prehlad kníh. 
Zákon zmenkový č. 255/1941 Sl. z. -- Zákon šekový č. 256/1941 Sl. 7.. -

Zák.on o zmenkovom poplatku č. 15/1942 Sl. z. - Vyšlo nákladom Ústred
ného sdruženia slovenského priemyslu v Bratislave. - Brošúra obsahuje 
úplné znenie všetkých troch uvedených zákonov. - ' Formát 8°, strán nj 
knižka bola vydaná len pre členov (sdI'užené firmy.) . 

Prehlad časopisov 
a) s love n s k Ý ch : 

Vestník Ministerstva pravosúdia, roč; IV., Čís. 3.: Rozhodnutie prezi
denta republiky o amnestii zo dňa 14. marca 1942. - Úprava ministra 
pravosúdia Čís . 3869/1942-9 zo dňa 16. marca 1942, o vykonaní amnestie pre
zidenta republiky zo 14. marca 1942. 

Hospodárstvo a pr'ávo, roč, IX., Čís. 7.: Dr. C. A. Emge: Z práce Aka
démie pre nemecké právo roku 1941. - - Dr. E. Viktory: Zrušenie účastin
nej spoločnosti zásahom štátnej moci a § 290 zákona o priamych daniach. 
-'-- Rudolf Kraus: Platenie prepravného v preprave s cudzinou. 

b) českých: 
Právník, roč. LXXXI., Čís. 2.: Dr. Stanislav Jurášek: Pohledávky ve vy

rovnacím rízení a význam jejkh poprení. - Dr. Cerman: K postupu pfi 
zabavení pracovního duchodu podle ríš . nar. z 30. X. 1940. - Podvržení a 
zámena nemanželského dítéte. - Stavba na cizím· pozemku. 

Právní prakse, roč. VI., Čís. 4.: Dr. Vlastimil Sobota: O určovacích ža
lobách. - Dr. Jaroslav Hýbl: Doložka o súčtování daní pfi trhových smI ou
vá ch o nemovitostech. - Dr. Josef PUŽIDan: Zánik daňové povinnosti. 

Soudcovské listy, roč. XXIII., čÍs. 3.: Významné události válečné a hos
podárské za uplynulý mesíc. - Dr. Ladislav Hanuš: Krevní zkouška jako 
dukazní prostfedek pri dopravních nehodách . - Dr. Josef Bláha: O náleži
tostech a forme stížnosti podle formálních predpisu .. - Dr. Miloš Bajer: 
Kapitoly o rízení o návrzích podle § 'l vl. nar. Č. 44/40 a §§ 1, 2 vl. nar. Č. 
230/41 Sb. -- Dr. Eduard Eysselt: Príspevek k otázce listinného podvodu . . -
Dr. Josef Havelka: Ochrana nájemníku a nová opatfení v oboru bytové 
péče . - Dr. Stanislav Suchánek: Príspevek k výkladu § 43 c. r. s. - Václav 
Cícha: Výklad a použití zákonu v praksi. - Dr. Emil ·Jelínek: Pomer § 60 
vl. nar. Č. 127/41 Sb. k § 81 tr, z. 

Moderní stát, roč. XV., Čís. 2-3.: Ing. E. S. Hokeš: Fo-rmy zastoupení 
v cizine a organisace vývozní práce. - Dr. Josef Hurský: Nemecké snahy 
o samostatnou vedu o národe. - Dr. Ladislav Svatuška: Z práci Akademie 
pro nemecké právo v roce 1941. -- ČÍs. 4.: Dr. LadislavPatočka: Studium 
ciziny v Ríši. - Jar. Koudelka: O organisaci a tvurčí funkci ríšského tisku. 

Finanční právník, roč. VII., čÍs. 5.: Prof. Dr. Dracho·vský: Využitkování 
výhod predpisu danových. - Dr. Jan Král: Daň rentová na poradu práva 
soukromého. - Dr. Frant. Muchka : Oceňování v účetnictví a jeho význam 
v poplatkovém právu. - Dr. Jaroslav Bufka: Prehled ríš ského finančního 
zákonodárství. - Dr. J. Halovský: Odčitatelnost platu vedoucího úredníka 
sporitelny a jeho zástupce od základu zvláštní dane výdelkové. - ČÍs. 6.: 
Ant. Novotný: Zdanení drobných zemedelcu daní ' z obratu za r. 1941 
podle prúmeru. - Doc. Dr. J . Siblík: Daň z ,požární ochrany. - Dr. V. Po
spíšil; Res judicata pro obor dane z vyššího služného. 

České ·právo, roč. XXIV., čÍs. 3.: Dr. Otakár Hanna: Cenové predpisy 
a odstupní smlouvy. - Dr. Ladislav Skula: Výklad pojmenování »zákonní 
dedici« pfi odkazech. - Dr. Josef Vaneček: K príloze B. čÍs. 171/1940 Sb. 
a poznámky k t. zv. »nucenému« (úfednímu) delení společenských po
zemku . 
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