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

Vestník Ministerstva pravosúdia, roč. IV., Čís. 6.-7. : Úprava ministra ' 
pravosúdia o vykonaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarským. 
kráľovstvom o upravení občianskej právnej pomoci. - Úprava ministra· 

, prav9súdia o zasielaní usn~senia o povo.Jení . exekúcie na požívanie ne
hnuteľností , a o vymenovaní vnÚteného správcu daňovýni správám 'a daňo- o 
vým. úradom. - - Úprava ministra pravosúdia '·, o spôsobu zapísania IP-Už- · 
ských a ženský'ch mien do pozemkovej knihy. " . 

Hospodárske rozhľady, roč. XVII., Čís. 1.: Prof. Dr. Rudolf Briška : 
Ovplyvňovanie, či vedenie spotreby. - Dr. Jozef Svozil: Rekláma v mo- o 
dernom hospodárstve:.. - Dr. Pavo~ Beňovský: Švédsko ako ho,spodárska 
jednotka Europy. - Cís. 2.: Prof. Dr. Karol Kizlink: Zákaz predložiť zmen--

. ku 'na prijatie. -:-"" Dr. Michal Senčák:. Pojem hodnoty tovaru 'v štatistike
, zahranič,ného obchodu. - , Viktor Zuštjak: Preprava' kusových zásielok po ' 

železni.ci. , - Dr. I. Haulík: Prevádzanie živnosti vdovským právom. -
Čís. 3. a 4.: O v:ýzname časopisovobchodných . a živno.stenských . komôr. _ . 

. D.r. Tibor Floreán: Vnútorný obchod v regu~ovanom hospodárstve. _ . 
A. Minarič: Stúpanie cien ako ~ajdôležitejší problém sociálneho poiste-

, nia. - Dr. A. ThoIt: Pojem, právne ' základý a povaha že.Jezničnej pre
pravy. - Dr. Alexander Virsik: Jasno v otázke živnostenskoprávnej po
vahy potravných družstiev. - Rudolf Kraus: Dunaj a jeho hospodársky
význam. - Ríšsky minister Funk o úlohe obchodu. - Čís. 5.: Prof. Dr. 
Karol Kizlink: Obchodné knihy na voľných listoch. - Dr. Michal Senčák: 
Bilancia troch rokov slovenského zahraničného obchodu. - Dr. V. Vado
vič: Obchodné a živnostenské knihy - kolková povinnosť. - Čís. 6. :-
Prof. Dr. K. Mellerowitz: O cenovej politike v riadenom hospodárstve. -
Dr. Vojtech Krajčovič: Presuny v štruktúre slovenského hospodárstva. -
Dr. Imrich Haulik: Vonkajšie označenie podniku. - Karl Franz v. Hude
cze-k': Nové perspektívy pre celulózú a papier. , - František Mikloš : vý
st~:rba k~muni~ácií na Slovensku. - ' Štefan Filčák : Pojem srážkových po· 
lozlek pn dam z obratu a zákonné nredpoklady ich odpo čitateľnosti prr 
určovaní zdaniteľného. základu. - Čís. 7.: Dr. V. Brestenský: Vojnové 
D-qnajské veľtrhy. - Dr. Ján Mikula : Organizácia podnikov a ľúdí v živ
nostenskom podnikaní. - Ing. Vlado Králiček. Refo,rma štúdia obchodného ' 
vzdelania kandidátov profesúry na obchodných učilištiach. - Dr. Joz. 
SvoziI: Rekláma v modernom hospodárstve. - Dr. Oliver Pokorný : Oso
bitná prirážka k dani z tantiém. 

Hospodárstvo a právo, roč. IX., CIS. 10.: Prof. Dr. Rudolf Briška: Od
pisy cez vojnu. - Nové nemecké pracovné právo . - Potrebnosť r e formy 
vyv lastňovacieho pokračovania. 

Hospodárska obroda, roč. II.; CIS. 1.: Dr. J oz. Magala: Princípy novej 
sociálnej organizácie u nás. - V. H. Kurtha: Akcia H. D. P. - Dr. Karol 
Klinovský: Stav . a úlohy našej pozemkovej reformy. - Čís. 2.: Štúm vská 
ek?nomika. ----:- Dr.. Andrej Legrády: Hospodárskopolitické hodnotenie naše j 
polnohospodarske] produkcie a jeho hospodárske účinky. - Čís. 3.-4.: 
Hodnoty :našej štátnosti. - Pavol P. Smatana: Dedina a mesto. - Dr. 
Ladislav Košut : Úroky a deliberácia dlžníka pri platení clearingom. Čís. 
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:..5.-6.: Svedamitá bilancia. - Dr. Michal Falťan: Vývajové ' tendencie v 
~vhospadárskej organizácie. ČÍs. 7-8.: Odkaz Trenčianskych Teplíc. - Dr. 
~ Jazef PaučO': Urbárske paddanstva a dane v dobe štúravcav. - Dr. Felix 
Vašečka: Výzrtam mzdy v náradnam haspadárstve. 

Samospráva, roč. III., Čís. 1'.-2.: Michal Samuhel: Vsamaspráve bu
-dujeme aj vo vajne. - Dr. Alajz Mayer : Treba , zmeniť pravidlá hasičskej 
dávky? - Ľudavít Lička: Likvidácia a cenzúr~. - Štefan Drabný: Lie
čebné travy. - Čís. 3.-4.: Dr. Jozef Hess: Vyberanie paplatkav z kúp

~-nych, dadacích a padnikateľských smlúv, uzavretých abcau., - Š. M.: Ča 
kvalifikuje na funkciu aleba úrad v abecnej samaspráve? - Ľudovít 

-"Lička: Treba nových predpisav pre haspO'dárenie a účtavanie v ab ciach 
a mestách. - , Zmena v dávke z prírastku hadnaty nemavitastL 

Napre~, roč. I., Čís. 6.: Dr Jazef TisO': Úlahy. a paslanie akademickej 
mládeže., - Dr. A : Vašek: Na desiate výračie sjazdu trenčianska-teplic
KéhO'. - Čís. 7.: Dr. Jazef PaučO': Mladí a vojna. - Karal Lukáč: KO'rene 
_Hlinkavha baja. - Andrej Brázda: K atázke úpadku kresťanstva. 

b) č e s k Ý ch: 

Právní prakse, roč. VI., Čís. 7-·8.: Dr. Stanislav Klíma: Paštavní pn
"kaz k pratestu. - Dr. Jasef Kroc: Náraky saukraméha zaméstnance ph 
bezduvadném prapuštení. - Dr. Jasef Havelka: Nafízení k jednotné úpra

--ve výkanu exekučníth titulu v praksi pratektarátních saudu. - Dr. Edu
..ard Eysselt: Pfizpusabení pratektarátníh.a trestníha práva právu fíšskému. 

- c- Dr. Jasef Las: Navelisace stavebních fádu vládním nafízením z 21. III. 
'1 942, č. 109 Sb. - Dr. Jasef Pužman: Daň z ab ratu' ze zcizení padniku. 

České právo, čÍs. 7.: Dr. Jindfich Prachádzka: Dahada avecech pazu
-stalastních mezi Slavenským státem a Nemeckau fíšL - Dr. Josef Čáp: 

:"Paplatkavé úlevy pra zalažené dlužní úpisy. - Jasef Falta: Jest vzdání se 
.dedictví, učinené pfed natáfem jaka sadním kamisafem, odvalatelné? 

I 

Moderní stát, roč. XV., čÍs. 6-7: Jaraslav Krejčí (medailan k pade-
:-sátinám). - Dr. Ladislav Svatuška: Autanamní správa Pratektarátu Če
chy a Marava. - Ing. E. S. Hakeš: Technika v}'zkumu pra praksi zahra
ničníha abchadu. - Čís. 8-9.: Dr. Andreas Predähl: Kielský ústav pra 
-svetavé haspadáfstvL - Dac. Dr. ing. Al. Král: Kanjunktura a nábor. -

-:nr. Ladislav Patačka: Velká výchadní Asie. - BritskO'-savetská smlauva. 

SouUiž a tvorba, roč. XV., Čís. 6.: Ing. Bahdan Jarchavský: Požadavek 
-vynalezecké hadnaty u vynálezu velkéhO' haspadáfskéha významu. -
'nr. Stanislav Janďaurek: Rízení pfed zápisem splečnosti s r. a. da abchod
níha rejstfíku. - Dr. St. Janďaurek: N ekteré zmeny a úpravy pfi fízení 

--ve vecech akciavých společnastí. - Rudalf Pelant : Navé úlevy pfi zjišťa-
-vání asabní tatažnasti. - Zápis prapachtavání padniku da abchadnéha rej-
"stfíku . 

Daňová a bilanční revue, roč. XXI., Čís. 7.: Dr. Jas . ŠtuIc: Pevný 
"listinný paplatek a vecné asvabazení ad paplatku. - Dr. František Veselý: 
'0 razdela,vání a výplate zisku k~pitálavých spalečnastí. - Dr. Jas. Be
lík: Daň z ab ratu v fízeném haspadáfství. - Čís. 8.: Karel Šafka : Ríšské 

-účasti na padnicích v Pratektaráte (daňavé a abchadne právní stanaviska) . 
- Dr. Stanislav Jurášek: Obchad s akciemi. 



ťan: vývojové ' tendencie v 
renčianskych Teplíc. - Dr. 
obe štúrovcov. Dr. Felix 
rstve. 

iamuhel: V samospráve bu
la . zmeniť pravidlá hasičskej 
lr~. - Štefan Drobný: Lie
Tyberanie poplatkov z kúp
retých obcou. - Š. M.: ČO 
:j samospráve? - Ľudovít 

mie a účtovanie v obciach 
dnoty nemovitostí. 

~hy' a poslanie akademickej 
e sjazdu trenčiansko-teplic
na. - Karol Lukáč: Korene 
lpadku kresťanstva. 

tnislav Klíma: Poštovní pn
)Ukromého zamestnance pri 
: Narízení k jednotné úpra
)ľátních soudu. - Dr. Edu
ního práva právu ríšskému. 
vládním narízením z 21. III. 
obratu' ze zcizení podniku. 

ka: Dohoda ovecech pozu
kou ríši. - Dr. Jo-sef Čáp: 

Josef Falta: Jest vzdání se 
omisarem, odvolatelné? 

I 

'1 Krejčí (medailon k pade
ní správa Protektorátu Če
v}'zkumu pro praksi zahra
Predähl: Kielský ústav pro 
ll: Konjunktura a nábor. '
- Britsko-sovetská smlouva. 

dan Jarchovský: Požadavek 
ospodáfského významu. -
: plečnosti s r. o. do obchod-
zmeny a úpravy prí rízení 

lant: Nové úlevy pfi zjišťo
podniku do obchodného rej-

7.: Dr. Jos. ŠtuIc: Pevný 
~u . '- Dr. František Veselý: 
ipolečnostL - Dr. Jos. Bé
ČÍs. 8.: ' Karel Šafka ~ Ríšské 
bchodne právní stanovisko) . 

Účetní listy, roč. XXXIV., Čís. 20.: Dr. .. Jifí Hnát: Částečné zdane~í 
::staveb doč.asne osvobozených od domovní dane. - Zvýšení dáv ek soci'ál
ního, pojišteni. - ~apitalisační míra úroková. - výš~ pfípustnýcp, úr.o-
kovych sazeb. - Uprava úrokových sazeb na Slovensku. .' 

· Časopis pro účetnidví a kontrolu, roč. XX., Čís. 6.: Prof. Dr. Drachov
:ský: Meze analysy prípadu. - Dr. Josef Krejčí ml.: O nové úprave ná
'hrad služebních výloh verejných zamestnancu a o rízení ve vecech techto 
~náh:~d., - Jan, Soukup: ~ekteré podrobnosti z účtování obecních prirážek 
Je pnmym damm u bermch úradu se zfetelem na jejich ročni odúčtování 
: '8 obcemi. - ČÍs. 7.: -ch: Hospodárska solidarita v Ríši uskutečnena. -
Ing. Dr. J. Blecha: Účetní záverka v kamerálném účetnictví a účetní zá-
'verka podle závazného rozvrhu účtu pro prumysl. - Hubert Režný: Cesse 
služebních požítku a nové predpisy o z9,bavení. - Josef Jenč: Schematický 

:'prehled o nejduležítejších obecních dávkách. - Jan Soukup: Nekteré po
,drobnosti z účtování obecních prirážek k primým daním u berních úfadu 
se zretelem na jejich roční odúčtování s obcemi. 

Sporiteiní obzor, roč. XU., čÍs. 6.: Svetové dení v červnu 1942. - Dr. 
-Egon Schwarz: Úsporný vklad a vkladní knížka. - Dr. Jar. Homolka: 

• 'Umorování cenných papíru. - Delegování berních správ pro vymerov'ání 
' zvláštní dane výdelkové .- Daň z obratu u soudních dražeb. - Daň ' 
duchodová: nocležné a stravné soukrqmých zamestnancu. - Bankovní 
D?chody P?dle nového italského občanského zákona. - O smenkách kry-

· c~ch. :- Čls .. ?-8.: Doc. Dr. Josef Horn: Postup a zástava životních kapi
talovych pO']lstek. - Dr. Jar. Homolka: Umorování cenných papiru. -
"Narízení o částečném zdanení staveb dočasne osvobozených od domovní 
--dane. - Vymerování a placení daní z majetku zabaveného· nebo propad
:Jého. - Poplatková _ povinnost pfi výmazech vecných práv z moci úfední. 
- Úprava souteže v penež!lictvL - ' Exekuce na služební platy verejných 

~zamestnancu. - Sepisování smenečných protestu. 

c) nem e c k Ý ch: 

Zeitschrift der Akademie iiir deutsches Recht, Berlin, IX. Jahrg. Heft 1: 
'Dr. Hans Frank: Dar Recht im neuen Jahr. - F. X. Schwarz: Die VeÍ:
-waltung der NSDAP im Kriege. - Prof. Dr. C. A. Reuterskiäld: Klassische 
' und modeme Neutralität. - Prof. Dr. Miguel Fenech: Neue Gedanken zum 
' Gewohnheitsrecht. - Dr. Josef v. Hegediis: Uber den Geist des unga
' rischen Privatrechts. - Erich Hilgenfeldt: Recht und Volkspflege. - Heft 2: 
Hermann Reuss: Das Reichsverwaltungsgericht. - Prof. Dr. Paul Bockel

__ mann: Zum Begriff »Gewaltverbrecher«. - Dr. Hans Miithling: Gedanken 
· zur Wertzuwachssteuerreform. - Heinrich Clasen: Vergiitungsanspruch 
bei verbotswirdriger Uberarbeit. - Dr. Alois Thurmayer: Die Rechts

,stellung des unehelichen Kindes im neuen italienischen Zivilgesetzbuch. -
Heft 3.: Kleinmann: Die Reichsbahn in der Hand des Reichs. - E. Kaem

'mel: Die Kartell-Steuerverordnung. - Stamm: Sozialversicherung im Ge
neralgouvernement. - Dr. Karl Heidrich: Der Jugendliche im Strafrecht. 
- Dr. Wilhelm Wengler: Anwendungsbereich deutschen Erbrechts, -
Prof. Dr. Teodor Siiss: Zum Begriff der Schenkung. - Heft 4.: Dr. Baum-

~ bach: Zur Zivilprozessreform. - Wolany: Biirgerliches Recht und Rechts
'pflege in den eingeglíederten Ostgebieten. - Dr. Kiimmerlein: Unbéstimmte 
' Verurteilung Jugendli,cher. - Prof. Dr. Johann Nagler: Willensproblem 
lund fortgesetztes Verbrechen. - Heft 5.: Prof. Dr. Graf von Gleispach : 
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Zur Erneuerung des Auslieferungsgesetzes. - Dr. Kessler: Rechtspädago-
' ~ik als Neuaufgabe nationalsozialistischer Rechtsgestaltung. - Bahlmann ~ 
Erw~iterte Haftung hir Versorgungsberechtigte IAngehärige eines Unfall--

· getäteten. - R. . 1?eine: Zuständigkeit des Treuhänders der Arbeit nach_ 
§ 18 Abs. 2 Kriegswirtschaftsverordnung. - Prof. Dr. Gieseke: Hächst
richterliche Grundsätze hir die Schätzung des Unternehmenswertes. -
Prof . . Dr. ' Wilhelm Herschel': Schadenersatzpflicht des ,unvereidigten Zeu- · 
gen. ' - Heft 6.: Graf Schwerin v. Krosigk: Reichsfinanzwirtschaft unď 

· deutscher Osten. - Prof. Dr. Gerhard Wacke: Zur Arbeit an der Ver-
· waltungswissenschaft. - Dr. 'Georg Freudenberger: Vom Geist des geIten
den Zwangsversteigerungsrechts . - Dr. Blasendorff: Schutz der Kon
struktion. ...:...... PÚ?f. Dr. Theodor Suss: Zur Schadenverhutungspflicht des ' 
Versicherungsnehmers . - Heft 7.: Reichsfrei - reichsunmittelbar. - ProL 
Dr. G: A.. Walz: Ius privatum oder ius arcanum? - E. Kaemmel: Die Ein-
koinmensteuer~Richtlinien hit 194ľ. - Prof. 'Fritz v. Hippel: Unterschrift . 

· des eigenhändigen Testaments. - Heft 8.: Hans Pfundtner: BeamtenpoJiÚk. 
im Grossdeutschen Reich. - Dr. Oskar Mähring :.· ReichsvereÍnigungen, 
neue Instrumente der Wirtschaftslenkung. - Dr. Rudolf Miehe: Berech
nung der Beurkundungsgebuhr hir den auf Beanstandung der Preisbehärde · 

· abgeänderten Grundstuckskaufvertrag. - Prof. Dr. -Darísauer: - Zum Be-
· griff des ursächlichen Zusammenhangs. - Heft 9.: Dr. Eberhard Pinzger ~ 
· .Patentberuhmung und Beruhmung mit Anspruchen aus Patentrecht. 
Doc. Dr. Karl Satter: Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen in 
Ehesachen. - Dr. Hans A. Bischoff: Rechtsfriede und Rechtssicherheit. 
Heft 10.: Dr. Besselmann: Deutsches interlokales Ehescheidungsrecht. 
Reitzsch: Zuruckhalten von in der Vorkriegszeit erworbenen War en ·und. 
Hamstern im Kriege. - Donaubauer: Privatklage und . Mietaufhebungs- · 
yerfal].ren. - Heft 11.: Dr. Hans Rupp: Die Behandlung des ausländischen 
Vermäg~ns in den Vereinigten Staaten im Kriege. - Dr. Bull: Neuge- · 
staltung des Verfahrensrechts vom sachlichen Recht her. - Prof. Dr. 
Wurtenberger: Zur Kausalität der Unterlassung. - Prof. Dr. Wilhelm Her
schel: Rechtliche Bedeutung der . bäuerlichen Schollenverbundenheit. _ . 
Heft 12.: Dr. Friemann: Preisrecht und Vertrag. - Dr. Baumbach: Die 
neueE:.te Vereinfachung des Zivilprozesses. - Prof. Dr. Heinrich Titze: Zur 
Lehre vom Kausalzusammenhang. - Obermeier: Ertragswert und Kapitali-· 
sierungssatz bei der Gebäudebewertung. - Heft 1'3.: Prof. Dr. Erich Bley: 
Dinglicher Arrest zur Sicherung von Steuerstrafen. - Prof. Dr. Nagler: ' 
Der »selbständige Straftatbestand« des § 4 der Volksschädlingsverordnung. 
- Dr. v. d. Trende Grenzen der Formlosigkeit im sachlichen und Ver
fahrensrecht. - Prof. Dr. W. Wilburg: Haftung fur mit einem Dienstwagen 
unternommene Schwarzfahrten. - Heft 14.-15.: Dr. Schwarz: Wandlung 
des Strafrechts im Kriege. - Prof. Dr. Hans Spanner: Die Dezentralisierung 
und der Neubau in der Verwaltung. - Dr. Sprey: Zum Zusammentreffen 
von Lohnabtr.etung und Lohnpfändung. - Heft 16.: Dr. Friemann: Der 
unzulässige . Grundstuckspreis . Prof. Dr. Nagler: Der »selbständige 
Straftatbestand« des § 4 der Volksschädlings Verordnung. - Dr. Th,eodor 
Steimle : Das Verhältnis von Verwaltung und. Fuh,.rung als verwaltungs
wissenschaftliches Grundproblem. - Dr. Meyer-Collings: Aufrechnung unď 
internationales Privatrecht. - Heft 17.: Dr. H. Mullensiefen: Zum Aufga
ben- linď Strukturwandel der Kartelle in der gelenkten Wirtschaft. - , 
Prof. Dr. Friedrich Lent: Zur Neuregelung der prozesshindernden Ein
reden. - Dr Karl Heidrich: Die Bedeutung der Familie im Strafrecht. -
Dr. Schwarz: Anderungen im Strafrecht der Kriegsverbrauchsregelung und 
der Kriegswirtschaft. - Prof. Dr. Edm. Mezger : Das Zeichnen mit fremdem. 
Namen. - Dr. Kalberlach: Ostmärkische Abfertigungen und Abgangs-· 
entschädigung nach § 56 AOG. 
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