
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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jednotlivcu v systém, roztľíditi je a nalézti možnost zvážiti je vlastním 
úsudkem. Vyšla v nakladatelství »ORBIS«, Praha XI}- a te za K~ 2? - ; 

Mezinárodní rozsudek. Napsal s. doc. Dr. Bohumu Kucera. Pravl11cke 
verejnosti dostává se tu první československé studie venované soudnímu 
procesu mezinárodnímu. Autor včleňuje mezinárodní rozsudek do systému 
práva mezinárodního, ~ozvinuje ožehavý. probl~m právní moci

v 
m~zi: 

národního rozsudku, a Jeho vykonatelnostI, ktera tohk dnes zamestnava 
mezinárodní politiku. V záveru pojednává o velmi aktuálním problému 
vadnosti mezinárodního rozsudku a opravných prostfedku. Kniha se 
všude opírá o bohatou mezinárodní dokumentaci: Vyšla jako LXXVII 
svazek »Sbírky spisu právnických a národohospodárských«, vydávané K. 
Englišem a F. Weyrem v nakladatelství ORBIS {Praha XII.) Brož. 
je Zia Kč 25.- . 

Hliad~a čaSopiSoy .. 
~ československých: 

. Hlas Slovenskej samosprávy, roč. IV., Čís. 1.: štátna pocta prvému 
prezidentovi čSR. T . G. Masarykovi. - Dr. A. Vašek: Do nového, roku. 
- K návrhom na úpravu štátnej podpory sústavnej elektrizácie vidieka. 
- J. ' Bernát: Potreba spolupráce notárov na dobudovaní Slovenského 
krajinského sväzu obcí a miest. - J. Šauša: Reforma daňovníctva. -
čÍs. 2.: Michal Telepovský: Časové námety pre slovenskú samosprávu. -
Jozef Bernát: Akú nápravu prinesie unifikácia práva. 

Odborové sdružení československé, roč. XL., čÍs. 2.: Bedfich Belík : 
N a ceste z krise. - S. Švarc: Hnutí Stachanovcu v Rusku. - Dr. A . Zelen
ka: ,O záchranu hornického pojištení. - Jaromír Hlaváček: Návrhy a 
pripomínky odborové ústfedny k položkám státního rozpočtu, týkajícím 
se pracovního práva. - Ing. F. štefka: Urychlení verejných prací a státní 
administrativa. - Miloslav Plzeňský: úprava pracovní doby a odpo
činku fidiču motorových vozidel v ruzných státech. - Zastupitelstvo spo
lečné ústfedny odborové o sjednocení odborového hnutí, nezamestna~osti 
a naléhavých hospodárských otázkách. ' , ' 

, Národní rada, roč. XV." ' Čís. 9.: 17. výročí · obnovy č~. státní samo
statnosti dne 28. ríjna 1935. - CÍs. 10.: Volba presidenta republiky. - Ná
rodní organisace;. =-- Národní obzor československý. 

Tisk a politika, roč. X., Čís. 4.: Joachim: Dr. Beneš nástupcom Masa
rykovým. K. Z. Klíma': Dr. 'Edvard ' Beneš v novinách a s novinami. -
F. Sobota: Zmena na presidentském stolci a naše ústava. ~ K. Traub: 
Hlavní ínezník v dejinách české žurnalistiky. - K. Radnitzer: O'pper-Blo
witz. - E. Chahipný: »'Na ' tý louce zelený«. - Cís. 5.: Chotek: Tešínská 
otázka. ~ H. Traub: Hlavní mezník v dejinách české žurnalistiky. -
E. Muller: Otázky pfíštím novinárum III. ríše. - J. Hrabánek: O po
rádek ve ' vecech tiskových. - Novinár a moderní technika. - A Černík: 
Fotografie K. Hájka. - První novinárský večer na počést ·predsedY vlády 
Dr. Milana Hodži. , " , - , " . ,. 

'Delnická osveta, toč. XXII., Čís. i.: Jozéf Martínelc Poznámky ,k tak
tíce socialistických stran. _~ Marie Majerová: Prameny k Siréne? - V . 
Friedrich: Nová etapa v SSSR. - Socialismus ·v cizine. 

Prúdy, roč. XX., Čís. 1.: Roky, 1935- 1936 rozhodujúce. - Národný 
majetok Slovenska. · - O tej maďarskej »ku1túrnej povahe«. - Rasové 
šialenstvo. Rozpomienky 'na štefana Fajnora. 

Živnostenská Akademie, Čís. 7., roč. X.: Prof. Dr. Alex. Sommer-Ba
tek: O 'svetovém významu stavu živnostenského. '- Odbo rada Dr. Viktor 
FJker: Živnostnictvo na prahu nového roku.- Zem. · živn. rada Vtad. 
Hatlák: Problé-m rovnováhy živnostenské v hospódáľském vývoJ i~ - Cís. 
8.: JUDr. Jan Krákora: Nové snahy· distribuční. - JUBr. Jozef ' Dvoľák: 
K úprave dovozu drahokamu. - -Zemský živnost: ' rada V. Hitlák :' So
ciální ' p~oblémy živnostenské. ' 
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b) bulharských: 

Sädijski vestnik, god. XVII broj 5.: Prokur.or~kata konfe.re~~íja .. . -
Al. Kamburov: Podhor na sadiite. - Prof. LU! Zosran: JunsdICeskljat 
prohlem za razvaljaneto na ,godežite. -:- Vasil. B: ~?rfov: ~a avtorskoto 
pravo na architekta. - Hr. Konstantmov: PnvIlegllte po ~~. 782 ot za
kona za graždanskoto sadoproizvodstvo. - St. ~r .. Hal,:"~dzle.v: ~a~.aza
telnite zapovedi po čl. 71 i 72 ot zakona vza admlmstraClj~ta 1 pOhCljata. 
- Spas Kapelkov: Za otkazvaneto ot ohzalvane. - lv. Nikolov: Za de
janieto po čl. 11 ot zakona za voennija danak. - Todor Milušev: Trudo
vijat dogovor u nas. - Mirovoj sudija: lz zahravenoto· minalo. - Dve 
du mi po naredhata-zakon za ohlekčenie na dlažnicite i zazdravjavane na 
kre dita. 

Advokatski pregled, god. XVI., broj 9.: Konferencija na prokurorite. 
- Nepalnoti v ' Naredhata-zakon. za etažnata sohstvenost. - Dr. Ivan G. 
Klinčarov: Dvukratna razmena na knižata v duchovnija sad. - Broj 10: 
Januarij 1936 g. Stefan lv. Huhanov: Podleži li ohžalvane razdelitelnija 
protokol na okolijskija sadija po delata za nasledstvo. - Stefan Ilčev: 
Pravnoto položenie na fahričnite rahotnici pri uvolnenie bez preduprež
denie. - Broj 11. : Zakon i pravosadie. - Sotir Brankov: Dohrosavest
nostta v čl. 80, 81 i 83 ziss .. - Dikij Barin: Svohdna Trihuna: - Na
redha-zakon za dopalnenie na zakona za advokatite. - P. S.: Praktika 
na visšija advokatski savet. - Pravilnik za služhata na služitelite pri 
advokatite. . 

~ juhoslo~anských : 
Mjesečnik, god. LXI., br. 11. i 12.: Dr. Andrassy Juraj: Abesinija, 

njezino državno uredjenje i medjunarodni položaj. - Dr. Tomašié Dinko: 
Predmet i metoda sociolO'gije. - Dr. Pavlovič Gjoka: Pojam parnice. -
Dr. Bogdanovié August: Postup ak protiv mladjih maloljetnika. -- Dr. 
Fischer Alfred: Prijedlag za uredjenje imovinskih odnosa hračnih dru
goya u novom opčem gradjanskom zakoniku. - Dr. Signjar Rudolf: Lam
hert Quetelet: »Sur lhomme« - 1835. - Miličié Ante: Kako se ima po
bijati odluka, koja odhíja sprečavajuée prigovore, kada je unesena u 
presudu. - God. LXII., broj 1.: Plemenska kultura i njeni ostaci. -- Dr . 
Tomašié Dinko-Dr. Mudrovéié Josip : Osnov za ulaganje u činovnički pen
zioni fond. - Timoškin Vladimir: Kolizija zakona. - Dr. Schwarz Vladi
mir: Kako treha da se tumači i premjenjue odredha § ~9 k. z.? - Dr. 
Bra.:ša Stojan: Da li je za višak tražhine nakon poravnanja van sterajq 
potrehita tužha? - Dr. Muha Miroslav: Značenje § 6 grpp. s ohzirom na 
propise §§ 47 I. i 48 st. l. grpp. - Su dac pojedinac ili viječe. - Broj. 2.: 
Dr. Tomašié Dinko : Plemen ska kultura i njeni današnji ostaci. - Dr. 
Rucner Josip: Pravni život hrvatsko,ga Zagorja. - Dr. Sokolié Milan: 
Potreba zakona o moratoriju i valorizadji. - Kalinkov Ivan: Kada se mo
že donijeti osudjujuča presuda radi prestupa pijanstva iz § 166. k . z.? -
Veček P. Eugenij: Pravo na naknadu troškova liječnika, kojí su državni i 
samoupravni činovnici prema § 316, odj. IV. k . z. - Golubovič Mato: 
Nekoliko pitanja, tičuéich se novčanih zavoda pod zaštitem. - Gjurko
vič Makso: Može li šumski akordant hiti poslodavac u smislu I§ 18. zak. 
o osiguranju radnika. - Dr. Steiner Ivan: Pogrješna sudska praksa. 

Policija, god. XXIII., br. 1.-2.: Dr. Mih. P. čubinski: Povodom šes
desetogodišnjice Dra Metoda Dolenea prof. Univerziteta. - Milan L. Po
povič: Komunistička akcija u nas. - Dr. Franje Goršié: Oko pravnog 
osnova našich političkich konfinacija. - Mila Pavlovié: Za spas dece. -
Katarina Haug: Tajna koncentracionih logora. - Dragoljub Savié: Da 
li se može utvrditi starost jednog rukopisa na osnovu oksidacije mastila. 
- Vlade Miličevié: Moderna policija. - Dr . . Juraj Kulaš: Lišenje života 
uz pristanak i navadjanje na samoubistvo. - Ljubiš P. Stokié: Legaliza
cija pobačaja. - Dj: Razvitak obaveštajne službe i njeni novi pravci. -
Pronalasci četvrte deka de XX. veka u služb i policije. - Ivan M. Tkal-
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čev1c: Pet godina rada Centralne polic. škole. - Negoslav Ocokoljié: 
Projekt zakona o istupima. - Dr. Aleksander Franié: Da li je sreski 
načelnik dužan da sprovede sudski osudjeno líce iz sudskor istražnog 
zatvora u kazneni zavod po nalogu suda? Br. 3.-4.: A: Nova nacionalna 
svest i nov ideal. - L: šta znač i Gangsterizam. - Reportaža o uredjen
ju američke policije. - Radivoj V. Djisalovié: Najmanja mera kazni li
šenja slobode prema krivičnom zakoniku od 1929 god. - Vlade Miličevié: 
Moderna policija. - Sek. N. Kecoj~vié: Istražni zatvor. - Dr. Bor. D. 

'Petľovié: Odgovornost krivca saučesnika prema vojnom kriv. zakoniku. -
Dr. Paul: Policija kao desna ruka sudske medicine. - Dra·goljub Savié: 
Dali se može utvrditi starost jednog rukopisa na osnovu oksidacije. ma
stila. - Katarina Haug: Tajna koncentracionih logora. - Petar Zorž: 
Dom za popravno vaspitanje maloletnika u Čehoslovaškoj. - Ivan Tkal
čevié: Pet godina rada Centralne polic. škole. - Pregled o stanju javne 
bezdetnosti na teritorii pojedinih žandarmer . . pukova za celu 1935 godinu. 
- Jevto M. Popovié: Utaja ili prevara, ili gradjanska obaveza. - H . 
H adzié: O administrativno-pravnom procesu uopšte, njegova bytnost, 
ustrojstvo. 

Pravni pregled, godina II., broj 1. : Ukaz o amnestiji. - Stanoje 
Lalošovié: Naknada štete , po krivičnom delu za povredjenu čast. - Vu
kašin Savié: Formalne potrepštine zemljišnoknjižne molbe. - Broj 2.: Dr. 
Mag1ič Cveta: Bolnica zaklade Stevana Semzo u Somboru. - Zoran I. 
Galkovič: O troškovima sudskog izvršitelja. - L. S. : Rok za podnošenje 
utoka i ovršnim stvarima. - Ivaniševié Nikola: Razlika izmedju izvidjaja 
i istrage. - Gradjanska praksa. Okružnog suda aSombaru. 

d) p o l s k Ý ch: 
Przegl~d prawa Handlowego, rok XII., Nr. 3.: M. Allerhand: Utrzy 

,nanie upadIego z maj~tku masy upadlšéi. - St. Machalski: Stanowisko 
prokurenta wedlug K. P. C. z uwzglťtdnieniem prawa upadlosciowego. 

Przegl~d Notarjalny, rok XV., Nr. 1.: Zmiany w Ustaleniu stanowisk 
notarjuszów. - Dr. Viktor Natanson: Przyczynki Interpretacyjne. - Ja
kub Glass: O nominacjach Notarjalnych. - P . Zubowicz: O ustalenie 
norm szacunku prawnego. - Nr. 2.: Roznowski. - Ludwik Summer 
Brason. - Dr. Wiktor Natanson: Przyczynski interpretacyjne. - Nr. 
3.-4.: Dr. Stanislaw Stein: Prawo onotarjacie. - Rzepecki: Akty i proto
kóly.- Dr. Stanislaw Jurkiewicz: Sprawa ubezpieczenia notarjuszÓw. -
Jakub Glass : Wykladnia § 28 rozporz~dzenia o wynagrodzeniu notarju .,r 
szów. - P. Zubowicz: Regulovanie stosunk6w miťtdzi notarjuszami. -
Mgr. Szymon Zemel: Obr6t nieruchomosciami ziemskiemi w granicach 
administracyjnych miast na ziemiach zachodnich. - Józef Lukasziewicz: 
Pelnomocnictwa zagraniczne wobec Art. 82 § 3. Pr. o not. - Dr. St. 
Warmski: Stwierdzenie zgodnosci wypisu z originalern. - Mgr.: Lucjan 
Szulkin: Kupiec pozorny w ujeciu kodekcu handlowego. 

Hliad:ka osobná .. 
a) sudoov: 

Minist. spravedlnosti propujčil auskultan
tu rn Janu Gerhardovi a Ladislavu Ličko'l'i slož. 
mfsta soudcu II. sk. oro obv. vrch. 8. v Koši
c ích s úf. titulem .soudce«. 

e) pl'Omoce: 
Na univerzite Komenského v Bratislave 

boli promovani na doktory práv dňa 28. marca 
1936 Joze! Baar z Brna, Helena Černoková 
z Detvy, F;ugen Feldmann z Bánoviec n jBebr. 
T ibor Gallo z Treutína • Veronika Herzová 
z Plavnice, Mikuláš Horváth z Šaly n lVáh. 
Vincenc Horváth z Farkašfna , Juraj Kemény 

z Budapeštu, Olga Novomeská zŠaš!íoa, Nikolaj 
Popovič z Kosovské Poljany, Maria Višňovská 
z Padinej, Tibor Bársony z Nitry, Kurt Ebren
stein z Bratislavy, Edmund Frisch zo Starej 
Lubovne, Ján Kempny zo Žilin'y, Juraj Piljau 
z Mokrej Lúky, J~ zef Ruščak z Volového. 

. Dňa 31. marca J936: Karol Dókus z Rož
nav!, Pavel Jendraššál z Trstenej, Ján Kempny 
zo Ziliny, Aloiz Kočár z Lfšne, Mikuláš Lust
bader, Ružena Martinyová z Bndapeštu, Jozef 
~ráz z Erusnlka, Jozef Sziics z Chustu, .Pavel 
Tavoda zo Zvolena , a dňa 4. aDrII a 1936 : Stefan 
Jakubik z Klatovej Novej .Vsi, Jozef Liday 
z Chynoran, Ján Mikula z Valče, Karol Pavel 
Viest z Častkova. 
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