
Všetky tieto prednosti knihy ďaleko zatieňujú prípadné ne
,dostatky a vedú k .záveru, že Luby dal našim právnikom-štu
dentom opravdu na výške stojacu učebnicu a zároveň právni

-kom-praktikom veľmi vítanú príručku platného všeobecného 
práva súkromného. Toho si je aj nesporne právnická verej-

-nosť dobre vedomá a je preto len prirodzené, keď k úprimnej 
radosti z autorovho diela a úspechu pripojuje prianie, aby čo
skoro mohla mať- v rukách dielo úplné s obG'ma ďalšími sväzky,.. 

-určenými zvláštnej časti súkromného práva. 

Dr. Reb r o . 

. Prehlad kníh. 
Zmenkový poplatok (komentár k zá.konu č . 15/ 1942 Sl. z. z dôvodo-

'vými zprávami, poznámkami, výnosmi a judikatúrou). Sostavil Df . Alexan·· 
der Hrnčár, min. radca Min. financií. - Príručka je rozdelená na tri časti. 
Časť prvá obsahuje súvislé znenie zákona o zmenkovom poplatku č . 15/ 
1942 Sl. z., spolu so všeobecnými časťmi dôvodových zpráv Min. financií 

·a zprávy Snemových výborov. - Druhá časť podáva komentované zne
nie jednotlivých paragrafov zákona o zmenko,vom poplatku s podrobnými 
vysvetlivkami a s poukazmi na príslušné ustanovenia zmenkového a še
kového zákona č . 255 a 256/ 1941 Sl. z. (dôležitejšie ustanovenia sú tu ci
tované doslovne s vysvetlivkami), ako aj obchodného a občianskeho, prá
'va; podáva ďalej zvláštne časti dôvodových zpráv k jednotlivým para
grafom zákona č . 15/42 Sl. z. a zákona č. 48/1928 Sb. z. a n. o zmenko-

'vom poplatku, judikatúru najvyšších súdnych stolíc, najmä Najv. správ. 
súd.u, a to nielen býv. č.-sl., ale aj býv. rakúskeho i uho-rského správ. 
súdu a ďalej normatívne "výnosy Min. financií a praktické príklady z pra
xe. - Tretia časť komentára obsahuje pre umožnenie rýchlej orientácie 

-v zmenkovom práve a pre ľahšie zapamätanie si názvoslovia zmenkového 
styku, najmä pre laikov, príklad cudzej zmenky a soznam cudzích názvo
sloví zmenkového styku s vysvetlivkami. - Komentár doplňuje abeced
'ný a heslový ukazovateľ. - Príručka má 167 strán, formát 8°, cena 50,"":'" 
Ks. Vydal ju autor (Bratislava, Rašínova cesta 2) vlastným nákladom. 

Daňové úľavy na investície. Sostavil Vladimír Stripský, hl. odbo radca 
'Min. financií. - Brošúra obsahuje tieto' časti: I. Zákon zo' dňa 26. XI. 1940, 
. Č. 307 Sl. ' Z. o daňových úľavách pre investície. - II. Vysvetlivky k zá
konu č. 307/40 Sl. Z . - III. Zákon zo dňa 2. VII. 1942, Č . 136 Sl. z., ktorým 

'sa mení a doplňuje zákon o daňových úľavách pre investície. - IV. Dô
'vodová zpráva k novele č. 136 /1942 Sl. z. - V . Vysvetlivky k novele ClS . 

136/1942 Sl. z. - Strán 24, formát 8°. - Vydalo Ústredné sdruženie slo-
venského priemyslu v Bratislave. . 

Praktická kolk9Vá a poplatková príručka, so zvláštnym zreteľom na 
zákon Č. 14/ 1942 Sl. z. - Sostavil M: Gorek. Na správnosť a úplnosť prí

-ručky dozeral Rudolf Jurčacko, min. komisár min. financií. 01')P ŕlh: 
I. Spôsoby platenia poplatkov. - II. Všeobecná časť 'poplatková . Táto, 
lléijob~. ažnejšia časť knihy, o,bsahuje abecedárne usporiadané heslá; pri 
každom hesle uverlená je príslušná sadzba poplatku, zákonný podklad 
a stručné poučenie. - III. Zvláštna časť (poplatky v súdnom pokračovaní) : 
Pokračovanie sporné. - Pokračovanie mimosporné. - IV. Text zákona 
č. 14/42 Sl. z . o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov o poplat
koch. - Knižka pridržiava sa výlučne úradného ' stanoviska, zastávaného 
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t. č. ' Min. financií a pre orientáciu úradníctva pnnasa aj tie osobitné zá
"konné ' predpisy česko-slOvenské a slovenské, ktoré obsahujú ' výnimky,
' z'o všeobecných poplatkových predpisova ' ktoré dosiaľ neboly súborne 
spracované. - Formát 16°, strán 163,. cena 40.- Ks. "Nákladom autQŕa i 
(Bratislava, Špitálska 46). . 

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. 

17,3." 


