
Vo filozofickom pohľade na národ skúma autor poslanie· 
a smysel národa, jeho existencie sub specie aeternitatis a sub 
specie temporis . Poslanie národa vidí v poslaní kultúrnom 
a nie politickom, čím sa líši od moderných teoretikov o po
slaní národa najmä v autoritatívnych štátoch. Pomer jedno~ 
tlivca k národu a význam národa pre jednotlivca chápe v smy
sIe Spannovho univerzalizmu. Ďalej dotýka sa národnostného, 
princípu, kde tiež zastáva smelé stanovisko, ktoré je nepopu
lárnym medzi etikmi a moralistami. O právach národa tvrdí , 
že národ má právo »povstať hoc so zbraňou v ruke a odtrhnúf 
sa vtedy, ak v doterajšom štáte je jeho národný život syste-
,maticky ničený, takže mu ako národnosti hrozí úplný zánik,(. 

Štúdia Chladného doniesla kladný prínos a problémy, ktoré. 
si .nastolili, riešila dobre. 

JUC. Laco Sch m i d t.. 

Prehlad kníh. 
Príspevok k vymedzeniu pojmu práva správneho. Napísal Dr. Gejza 

Riedler, odbo radca Min. hospodárstva v Bratislave. - Obsah: Úvod. - 
Kritická časť: Predmet náuky správnej a práva správneho. - Obsah nor
my podľa teórií tradičnej náuky. - Právo národnosocialistické. - Syste
matický pojem. - Učenie Merklovo. - K o n š t r u k t í v n a č a sť : Vzťah. 
práva správneho k právu verejnému. - Východisko pri revízii pojmu ' 
správy. - Správa ako súbor poznatkov normatívnych. - Záver. - Soznam. 
literatúry. - Nemecké resumé. 

Po rozbore námietok proti vymedzeniu práva správneho tradičnou. 
náukou a po rozbore pozitívnej definície Merklovej pokúša sa autor v tej -o 
to knihe o vlastnú konštrukciu práva správneho. - Strán 96, formát 8f) .. 
cena 30.- Ks . Vyšlo nákladom autora. 

Slovenské štátne občianstvo. Sostavili Alexander Bartáky, hl. ak-o 
tuár. tajomník na Min. vnútra a Imrich LaIka, komisár v . S . v . na Min .. 
vnútra. 

Kniha obsahuje okrem ústavného zákona č. 255/ 1939 Sl. z. o štátnom. 
občianstve a ústav. zákona Čís. 160/1941 Sl. z., ktorým sa tento zákon do
plňuje, tfež výňatky z dôvodovej zprávy ústavne-právneho výboru, Ústav
ný zákon č. 325/1939 Sl. Z. o inkorporácii územia z Poľskej republiky" 
smluvu medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o úprave štátnej 
príslušnosti národných príslušníkov obidvoch štátov, č. 71/1941 Sl. z., dodat
kovú smluvu k tejto smluve, smluvu medzi Slovenskou republikou a Ma-
ďarským kráľovstvom o vzájomnom usporiadaní jednotlivých štátoobčian
skych otázok zo dňa 5. II. 1941 a všetky vyhlášky, obežníky a výnosy
ministerstva vnútra, obsahujúce smernice k prevádzaniu jednotlivých pred
pisov, vyhlášky ministra zahraničných vecí Čís. 89/1941 a č. 90/1941, ako ar 
výnos Ministerstva financií č. 18.127/1940-V/14 zo dňa 30. VIII. 1940 o kol-
koch a poplatkoch pri vystavení dokladov občanom, bývajúcim mimo štát-
neho územia. . 

Autori, na základe svojich mnohoročných skúseností vysvetľujú tu: 
prístupným spôsobom každý zákon, predpis a nariadenie v snahe, aby sa 
kniha stala dobrou pomôckou nielen pre odborníkov a úrady, ale i pre~ 
laikov. - Kniha vyšla nákladom autorov. Formát 8°, strán 159, cena broš. 
ex. 30.-. Ks. 


