
Prehlad kníh. 
, Zverolekársky poradca pri chorobách a pri obchode s dobytkom. Na

písal MUDr. Martin Kvetko . - Obsah: 1. Kúpa a predaj so stanoviska 
právneho (so zreteľom na kúpu a 'predaj dobytka). - II. Prehliadka zvie
rat pri kúpe a povinnosti pred domáhaním sa ručenia . - III. Prvá pomoc 
pri chorobách domácich zvierat. - IV. Všeobecne o chorobe. - V . Ná
kazlivé choroby, ich príznaky, opatrenia a pripomienky v súdnych spo
roch . - VI. Právne choroby a vady domácich zvierat. - VII. Necnosti 
II domácich zvierat a ich posudzovanie v obchode s dobytkom. - VIII. 
Pripomienky pre ob~cJlé predsta~enstvo. - Autor, vychádzajúc zo zá
sady, že veda a jej poznatky majú slúžiť človeku pri obs,tarávaní jeho 
životných potrieb, snaží sa v knihe vedecké poznatky sprístupniť i naj
širšej verejnosti, aby m'ohla z nich brať poučenie a prakticky si nimi 
pomáhať. - Strán 245, formát 16°, cena broš. ex. 24.- Ks. - Kniha výšIa 
ako sväz ok Č. 1. »Knižnice slovenskej dediny«, vydávanej Vydavateľ
ským a kníhk. spolkom »Tranoscius« v Lipt. Sv. Mikuláši. 

Prehlad časopisov 
a) s l o v ens k Ý ch: 

Vestník Ministerstva pravosúdia, roč. III., Čís. 7-8.: Úprava ministra 
pravosúdia zo dňa 17. VI. 1941, Č . 9736/1941-6 o splnení slovensko-nemec~ 
kej dohody o výmene súdnych depozitov Č. 103/ 1941 Sl. z.- Úprava mi
nistra pravosúdia zo dňa 23. VII. 1941, Č. 13.394/ 1941-5 o vykonaní naria
denia s mocou zákona Č. 138/ 1941 Sl. z. o premene niektorých záväzkov 
tuzemských dlžníkov voči protektorátnym veriteľom. - Príloha: Rozhod
nutie Komisie pre právnu terminologiu . 

. Administratívny vestník, Piešťany, roč. XX" čÍs. 10.: Ľudo Fuzák: Cin
torín. - Rudolf Prekopp: Poznámky k administratívnej exekúcii, - Ľudo 
Fuzák: Domovské právo uzákonených detí. - Július Čenčarik: Návrh na 
kancelársky poriadok pre obecné a obvodné notárske úrady. Zmeny 
v stave obecných a obvodných notárov. 

b) č e s k Ý ch: 

Právní prakse, Praha, roč. VI., čÍs. 1.: Dr. Jaromír Sedláček: O neplat
ností spoločenských smIuv. - Dr. Edwin Loebenstein: Právo na ochranu 
krve V ' Protektorátu Čechy a Morava a jeho praktická aplikace, zejména 
na protektorátní príslušníky. - Dr. Josef Fiala: Odklad exekuce podle 
§ 7' vl. nar. Č . 44/ 1940 Sb. a podle vlád., naŤÍzení Č. 230/ 1941 Sb. - Z ne
sporné rozlukové prakse. - výpoveď pojistky. - PŤÍpustnost exekuce 
podle nových exekučních titulu ze Slovenska. - Jak postupovati ph draž
bách nemovitostí vzhledem k cenovým predpisum. - Jsou úmluvy o od
stupném za uvolnení bytu prípustné? - Nicotnosti ujednání odporujícího 
cenovým pfedpisum . 

Soudcovské listy, Praha, roč. XXII., čÍs. 11.: Významné události váleč
né a hospodárské za uplynulý mesía. - Dr. Eduard Eysselt: Kde je hra-
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nice mezi skutkovými podstatami §§ 101 a 181 tr. z.? - Dr. Jifí Cerman: 
Vady i-Ízení pfi stanovení roku v civilním sporu. - Dr. Mirko Rosenbaum: 
Skutkové zjištení a právní posouzení. - Dr. J. Pochobradský: Vztahují 
se normální tarify i na notáfe? - ' Dr. Jaroslav Zettl: Nové odklady exekucí 
podle § 7 vl. naf. č. 44/40 Sb . . v pra~si. -.: Dr. Erwin Riedel: Právní účinek 
c;:lep-uračního závazku a disposi~ního omezení v pozemkovém fízení. - Dr. 
Slezák: Odvolání akceptu. . 

České právo, Praha, roč. XXIII., čÍs. 8.: Dr. Karel Suchopárek: Dávka 
z pfírustkuhodnoty nemovitostí a správce k ' verné ruce. - Dr. Jindfich 
Procházka: Nové 8menečné právo. - Dr. Vlastimil Sobota: O fešení pfed
urc'ujících Otázelc v nesporném fízení. - Dr. Ant. Blaha: Dílčí smlouva -
pfevodní . poplatek a dávka z pfírustku hodnoty. - ČÍs. 9.: Dr. Josef 
Mbžuta : OddélenÍ pozustalosti podle § 812 obč. zák. --...: Dr. František Ja
natka:: Protest šeku pcdle jed.notného šekového fádu. - Dr. Š.: Penežitá 
náhrada za ' naturáIní plnení. - Dr. F. J.: Jednotný smenečný rád. 

Moderní stát, Praha, TOČ. XiV., čÍs. 11.: Ing. E. S. Hokeš : vývoz a 
psychologie narodu. - Dr. Ladislav Svatuška: Prehled právních pfedpisu 
o židech v Protektorá tu Čechy a Morava. - Teorie plánovitého hospo
dáfství. - Prumysl po válce. - Ústav pro koloniální hospodáfství. 

FihančnÍ právnik, Praha, roč. VII., čÍs. 2.: Dr. Jaroslav Bíža: O záznam
ních p"ovinnostech pro účely daňové podle vl. naf. č. 297/ 1941 Sb. - Dr. 
Fi-ant. Rozhoň: Placenía vymáhání daní ze židovského majetku. - Opra
cování a zpracování u výhod pro obchod ve velkém a u náhrad vývozcum
ob ch,odníkúm. - PIíjezdne, cestné a ubytovné stavebních . délníkú, daň 

dúchodová. _ . Význam déiky výpovední lhú'ty ph konversních (llevách 
poplatkových. - Pfedčasný pfevod jmení omezen0ho ·svéfenským nástup
nictvfm. - ~oplatky a fízené hospodáfství. 

Daňová il bilanční revue, Praha, roč. XX., elS. 9.: Dr. Rudolf Svoboda : 
O záznamních povinnostech pro účely daúové. - Dr. František Rozhoň: 

Výpočet poplatku z. prodIení a dobropisu u daní pfímých. - Číslo 10:: 
Dr. Rudolf Kfemen: O obnove trestního daúového Í'Ízení. - Karel Šatka; 
Reservy a reservní fondy - podstata a rozlišení nekterých bilančních po
ložek: - Fr. Janout: Zdaňování »jiných« pfíjmu daní duchodovou podle 
§ 34 zák. o pf.d. - Zánik závazku Zemské banky v Praze pfi· provádení 
likvidace Sluknovské spohtelny. - Daň z obratu u _ stavitc lú a stavebních 
.ko.nsorcií. 

Soutež a ·tvorba, Praha, roč. XIV., čÍs. 8.: Dr. Leopold Hamann: Ne
která označení púvodu zboží. - Dr. J. Zenkl: Snemování o značkovém 
zboží. - Ing. Bohdan Jarkovský: Označování ochranných práv v Protek
toráte Čechy a Morava . 

. Časopis pro účetnidví a lwntrolu, Praha, roč. XIX., čÍs . 5.: Dr. Václay 
Urbánek: Všeobecné a zvláštní podmínky pro ustanovení úfedníkem, POV}T
šení Medníka', výcvik úfedníkú, zkoušky a úfednícké dráhy podle fíšsko
!.lemeckého služebního a platového práva civilních státních zamestnan
cú. - Dr. Bfetislav Jurček : Jak musí býti vedeny obchodní knihy v Ríši. 

- Jan Soukup: Roční vyúčtování okr.esních pfiráežk berními úfady. - Je 
Dvhnal: Potravní d.aň na čáfe v Praze. ČÍs. 6. a 7.: -ch: výpočty 
proti činum . Dr. Václav Urbánek: Všeobecné a zvláštní pod-
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mínky pro stanovení úredníkem, povysení Medníka, výcvik Medníku, 
zkoušky a úrednické dráhy podle ríšskonemeckého služebního a platového 
právao civilních státnich zame'3tnancu. - Jos. o Jené: Zvláštní postavení obcí 
a okresu pfi placení 1/'2% paušálu ze služebnÍch smIuv. - Jan Soukup: 
Výkazy berných úradu o pfirážkových základnách pro rozpočtové účely 
obcí a okresu. -ch: Osvobozená Evropa: - Jos. Jenč: Poplatky placené 
pred vyčkáním úfedního vymetení. - Z. V\Tinter : O mestské komore v XV. 
hoa XVI. veku vubec. - Čis. 8.: Prof. Dr. Drachovský: Soustredení statusu 
samosprávnych zamestnancu a jejich pensijního zaopatfení. - Eduard 
Vopička: Podnikové srovnávání. J . Dohnal: Provádení kompensací 
v príjmových odvetvích. - Jan Soukup: Podzimní lhlity a aktuality obec
nich prirážek k prímým daním. - Jos. Jenč: Poplatky placené pred vyčká
ním úredního vymerení. - Poznámky k návrhu pracovní okornise účetních 
Medníku obcí a mest na všeobecnou instrukci pro službu pokladní a účet
ní v obcích. Čis. 9.: Dr. Ing. JoseÍ Mancl: Struktura nákladu a 
kontrola hospodarení u mestské verejné dcpravy. - Josef Jenč ' Kamerál
né účtování dávek, vybíraných komisiémelne. - Jednotný rozpočet obecní. 

Účetní listy, č. 3.: Snížení akciového kapitálu (Dr. Janďourek). _. 
Zmeny v zákone o pfímých daních (Dr. Rozhoň). ~ Zápis společnosti 
s r. o. do obchodního rejstfíku (Dr. Janďourek). -- Neprípustný postup pfi 
propagací účetnictví. - Odčitatelnost dane z obratu. - Náhrada (odmena) 
za nedodání repy (Dr. Jurček) . - Bilanční odmena. - Odpis dvanáctin 
dane. - Účet ztráty a zisku (Ing. Kreysa). - Čís. 4.: Možnosti zjišťování 
výsledku pfi účtová ní podle účtových osnov (Dr. ing. Jar. Kubeša). -
Zaznamenávání výdeje zboží podle vl. nar. Č. 297/1941 Sb. (Dr. SL). -
Zkráceni učební doby absolventu stfedních škol a škol jim na roveň po
stavených, - Smernice pro vrácení dane z obratu a dane prepychové 
ph vývozu. Čis. 5.: Možnosti zjišťování výsledku pri účtování podle účto
vých osnov (Dr. ing. Jar. Kubeša). - Odčitatelnost dané z obratu u zá
kladu daní výdelkových (Karel Šafka). - Úlevy pfi obchodování s cen .. 
nými papíry. - Hlášení kuponu a talonu tuzemských cenných papír u 
pro číselnou kontrolu. - Príjezdné, cestné, odlučné a ubytovné staveb
ních delníku. - Odmena za mimorádné pracovní vype~í. - Nár_ok na 
amortisaci domu pfi užívacím právu (Dr. Jar. Halovský). - Smlu'vní 
poplatky (Po). - Prípravy v podnicích pro účtování podle jednotné osno
vy ·(Ing. O. Jebavý).· Čís. 6.: Dr. Ing. Jaľ. Kubeša: Možnosti zjišťování vý
sledku pri účtování podle účtových osnov, - Karel Šafka: Nové zmeny 
zákona o daních prímých. - Dr. Stanislav Janďourek: Jazyková úprava 
cenných papíru akciových spolE:.čnostL - Železná úsporná konta. - Pro
vozne investiční dobropisy. - OdbtateJnos ~o náhrcd hotových výloh u so
cietérních orgánu pfi vyméfování zvláštní dané výdélkové (Dr. Bfetisla v 
Jurček). - Krátkodobé biJancování (Karel Maleček). 

Spofitelni obzor, Praha, roč. XL., čis. 10.: Min. r. von Wedelstädt: 
Spofivost. - F. Menger: Myšlenky k 30. nJnu. - o Dr. Konrad Welte: 
Zvlášté dnes je tfeba sporiti. - Dr. J . Wild: Novými cestami ke zvýšení 
úspor. -- Dr. K. Svatoň: Sporení - príkazem doby. - Nález sporiteIní 
knižky - nálezné. o 
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