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HliadKa linihopisná .. 
K 60 narozeninám dr. Kamila KroHy, ministra zahraničních vecí, vy

dalo nakladatelství »ORBIS« (ľraha XII.) obsáhlý soqbor jeho historicko
politických úvah pod názvem »B y l i j sme z a Ra k o u s k a«. Dílo 
obsahuje práce, jež po rozličných stránkách objasňuje hlavní složky na
šeho státniho a národního živorta v dobé, kdy se nad nimi klenul cizí krov 
staré habsburské fíše . Jsou tu jednak studie historické, pokoušející se o 
prehledný a obecne srozumitelný souhrn poznatku, uložených v odborll.1é 
liter,ature, jednak politické úvahy, vyjadfující osobní názor autoruv na 
rozličné otázky politické. Toto Kroftovo dí10 patrí k nejzávažnejším po
liticko-historickým publikacím poslední dobyamelo by být čteno kaž
dým občanem republiky. 

Dr. Fed o r Jes ens k ý: Nemocenské a starobno-invalidné poiste
nie. Knižka určená je predovšetkým pre širokú verejnosť. Obsah zákonov 
je v nej populárne rozobratý dľa hesiel a objasnený bežnými príkladmi. 
Vyšla ako 4. sväzok Ľudovej knižnice Matice slovenskej v Turč. Sv. 
Martine. Str. 94 Cena Kč 9.90. 

Prehl'ad Časopisov. 
a) č e s k o s love n s k Ý ch: 

Sociální revue. Roč. XVI!., Čís. 3.: Slavnos,tní otevrení Masa;rykovy 
státní školy zdravotní a sociální péče. - Frant. Modráček: Stavební 
družstva v dobe hospodárské krise. - Jaroslav Koudelka: Otázka tfice
tihodinového pracovního týdne v USA. - Dr. Josef Nechamkis: vývoj 
evropské nezame·stnanosrti ve státech s volnou menou a ve státech s pev
nou ·paritou. - Čís. 4.: Pavel Urbánek: Odborne školený delník v čsL 
hospodárství. - Dr. Stanislav Brandejs: Príspevek k de,jinám čsl. vy
stehovaleckého problému. - Dr. Kamil šlapák: Zdraví lidé nemocným. 

Soutež a Tvorba, roč. VIII., Čís. 11.-12.: In memoriam Dr. Ervína 
Hiittnera. - Dr. Qtto Gel1ner: Čl án ek 6. madridské dohody o mezinárod
ní registraci známek. - Dr. Ing. Jan Vojáček: Zmena jugoslávského zá
kona o živnostenském vlastnictví. - Ing. Jaroslav Kubeš: Upozornení na 
podobnost známek. ~ Dr. Ing. Jan Vojáček: K otázce volné p,r·evoditel
nosti známek. - Dr. Jaroslav Drábek: Maximáiní hranice právní ochra
ny podle zákona proti nekalé souteži. - JUDr. Leopold Hamann:. K otáz
ce t. zv. Verwirkung dIe zákona proti nekalé souteži. 

Bratislava (časopis pro výzkum Slovenska a Podle Rusi), roč. IX., 
Čís. 4.: Vratislav Bušek: Monogamie, big'amie, polygamie. - Rudolf Rau
scher: Príspevky k dejinám t. zv. svodu práva českého a uherského. -
Alexander Huščava: Zvolenský župan Donč zradcom Matúša Trenčian
skeho? - štefan Tóbik: Charakteristiké zjavy hláskoslovné v nárečiach 
juhozápadného Gemera. - Jozef ' štole: Niektoré zvláštnosti spišských 
slovies. - Eugen Pauliny: Príspevok k určeniu niektorých významn)Tch 
izoglós, týkajúcich sa nárečia detvianskeho. - K. Goláň: Slovenské po
vstanie r. 1848 v deníku A udriju Torikvata Brlisa. - J . šuf: Nástin geolo
gických pomeru severního svahu Plešivecké Planiny v oblasti mezi Rož
ňavou a Štítníkem na Slovensku. - Ján Eisner: Archeologické vykopáv
ky. - Václav Mencl: Rímská stanice na Devíne. - Vojtech Ondrouch: 
Numismatické nálezy. 

Finanční právnik, roč. 1., čÍs. 8.: Josef Vosiar: Prevzetí majetku a 
§ 344 z. o pf. d. - Dr. J. Wegwart: Odčítateln,ost dané z obratu pfi 
zjištení základu zvláštní ' dane výdelkové. - Dr. Ján Paulo: Oslobo,denie 
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-prevodov nemovitostí od prevod. poplatkov pri vyvlastnení. - Dr. Ján 
.. ,semerád: Rozbor a výklad nekterých ustanovení o vecném ručení v po
platkovém právu. 

Obzor Národohospodáfský, roč. XLI., čÍs. 4.: Jindfich Mayer: Ho
spodárské základy obrany státu. - Jaromír Berák: Nová úprava vracení 
dane. z obratu. - St. I<.ežný: Devisová politika a omezení vývozu do 

·· vleariIllgových zemí. - Frant. Valina : Nekolik poznámek k zásadám hy
- 'Potekárního úveru. 

Hospodárske rozhľady, roč. XI., čÍs. 1.: Dr. O. Vitovský: Exekúcia 
11a podniky. - Dr. Frant. Bečvár: Jednotkové obchody. - jpl.: Námet 
ila úpravu a výpočet úrokov z priamych daní a dane z ·obratu. - Dr. E. 
Okályi: Priemyselná výr/oba na celom Slovensku v januári 1920. 

Soutež a tvorba, roč. IX., ČÍs. 3.-4.: Prof. Dr. Karel Hermann-Otav
ský. - JUDr. Otto Gel1ner: Nekolik trestne právních a trestne proces
ních poznámek k zákonu o hospodáfském vyzvedačství. - Dr. ing. Jan 
Vojácek: Nebezpečné patenty. - JUDr. Leopold Hamann: Užívání cizí
ho jména nebo cizí značky pfi prodávání náhradních dílu .pro stroje a 

. pnstroje. - JUDr; Karel Skála: Zásahy verejné autority do autonomie 
soutežní. - Dr. Ing. Jan Vojáček: Nynejší stav reformy patentového 
.zákona v Nemecku. -:- JUDr. Leopold Hamann: Odlévání strojových sou
.částek a tovární výroba totožných náhradních dílU. - Ing. Dr. František 
Fischmann : Následky neužívání zapsané známky a reforma známkového 
práva. - Dr. Rudolf Wawreczka: Meze podbízení cen. 

Hospodárstvo a právo, roč. III., ČÍs. 6.- 7.: Dr. F. Tománek: Problém 
unifikácie v RčS. - Pojem »predajne« podľa zákona o prirážkach k dani 
.z obratu. ~ Výťah zo zápisnice o riadnom valnom shromaždení ústred-
11ého sdruženia slovenského priemyslu, ktoré sa konalo dňa 27. januára 
1936. - ČÍs. 8.: Fr. Hufnagel: Podlieha družstvo na Slovensku, ktoré zria
,dilo pre svojich členov rafineriu min. olejov a dodáva svoje výrobky 
len svojim členom, predpisom živnostenského zákona? - Doc. dr. Jifí 
Havelka: Dôsledky zrušova~ích nálezov najv. spr. súdu. 

Zahraniční politika, roč. XV., čÍs. 3.: Min. z. v. dr. Krofta: Česko
.slovensko a obsazení demilitarisovaného pásma Nemeckem. - Jaroslav 
Nebeský: polská menšina na čsl. Tešínsku. - JUDr. J, Kopecký: Vnitr
·ní a zahraniční z Balkánu. - Ský: Hospodárské aktuality. 

Živnostenská akademia, roč. 10., čÍs. 10.: , Schuze výboru Zemské jed
noty společenstev v Čechách. - Sekč . šéf min. obch. JUDr. Jos. Dvorák: 
Proclívání drahokamu. Gen. sekretár J. Tvrzník: Vzpomínky na prvé 
.zápasy. 

Hlas Slovenskej samosprávy, roč. IV., elS. 4.: Dr: Eugen Savojský: 
Nový stavebný zákon a ochrana nájomníkov. - Dr. Fr. Kraus: Ideálne 
.štáty. - Vojtech Seemann: Daňová morálka. - V ladimír štefanovič: 
Produktívna pečhvosť o mladoletých nezamestnaných. - Michal Tele
-povský: PovIZnesenie cudzineckého ruchu. 

Odborové sdružení Československé, roč. XL.,čÍs. 4.: Povolání Mezl
národního svazu odborového a společné ústredny Odborového sdružení 
·čsl. k 1. ·kvetnu 1936. - Ing. arch. Jaroslav Lorenc: Nový zákon o sta
vebním ruchu. - Jar. Koudelka: Americké delnictvo po »obrode(. -:
~,7. K. Barvínek: Kam speje vývoj delnických mezd. - Harry Mach: 
Z činnosti Mezinárodní organisace práce v r. 1935. - Josef Linhart: Ze
medelství v sovetském Rusku. 

Právo Československé, roč. II., čÍs. 16.: Judikatúra nejvyššího sprá\'
ního soudu ve vecech finančních. - Judikatura nej vyšších soudu ve v~
cech civilních. - Roč. III., ·Čís. 3.: Komentár k zákonu o dani z ·obratu 
a dani prepychové. Napsal JUDr. Richard Hégr a JUDr. K. Straschnov. 

~ - čÍs. 4.: Zemedelské vyrovnací fízení (Vl. nafízení Č. 76/1936 s komen-
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K. Straschnov. 
5/1936 s komen-

táfem Dr. K. Louly). -- Dočasná opatrení v ·ľizení exekučním a konkurs-
· ním proti nezamestnaným. - Zákon o prodeji z~oží ~~ j~dnotné ce~y. -
· ProvádeCÍ nafízení k zákonu č. 266/1934 o brannem pnsp~vku. - Vynosy 
minjsterstva financí. 

Sporiteiní Obzor, roč. XXXV., čÍs. 1.: Do XXXV. ročníku Sporitel
ního Obzoru. - Na okraj posledních hospodárských zákonu a vládních 
narízení. - JUDr. Ant. Jerábek: Nová úprava úrokových sazeb. - Sta
nislav Plocek: Ztížená technika obchodu s cennými papíry. - P. Kollin ~ 
1:. § 27 nafízení o nových úrokových sazbách. - Ing. Mužák: Dávky za 
úfední výkony ve vecech správních. - ČÍs. 2.: Ferdinand Menger: Vy
hlidka do jara. - Dr. Vladimír Kubeš: Spory a exekuce podle vládních 
naríze!lí Č. 2.50 a 251. - Ing. A. Mužák: Daňové úleyy na stavební _práce. 
- Dr. Vladimír Piskač: Zástavní právo na výnos nemovitosti. -- Cís. 3.: 
ústrední výbor Svazu čsl. spofitelen o aktuálních otázkách hospodáf
ských. - Doc. Albín Žák: Evidence zadržených platu a jich postup
ného splácení ve smyslu § 5 vl. nar. č. 2'50/1935 Sb. a Č. 251/1935 Sb_- -
Čís. 4.: Dr. Ján Srb: Zemede1ské vyrovnací fízení. - Doc. Albín Zák: 
Evidence zadržených platu a jejieh postupného splácení ve smyslu § S 
vl. nar. 2501/1935 a č. 251/1935. - Dr. Vladimír Kubeš: Vliv vládních 
nafízení Čís. 76 a 77 z r. 19\36 na spory a exekuce. - Stanislav Plocek: 
Ješte ke stížené techniee obchodu' íl- cennými' papíry. 

»UčetnÍ Listy«, čÍs. 8.: Nedostatky a náprava verejné správy v čSR 
(Ing. Soušek). - Bezúročné vratky na celní úver (Dejmek). - Mešťan
ské právorečné společnosti {Ing. Ducháček). - Záruky za vypujčené 
obaly (Ing'. Rada). - Cenné papíry pfi unifikaci (Jurek). - Stabilisační 
bilance. - Daňové a bilanční delikty. - ČÍs. 8.: provádení zákona o sta
bilisačních bilancích. - Komora účetních konsulentu. - účtování o oba
lech {Ing. Rada). - účtování v cukrovarech (Ing. Michl). - Zkracování 
výnosu neprovedenými odpisy. únik zdanení výberu společníku. - čÍs. 
10.: Stabilisace a restabilisace bilanci. - Obchody násobné (Dr. Ježek). 
- Restabilisace bez stabilisačního fondu (Dr. Be.). 

Právník, roč. LXXV., seš. 5.: Univ. prof. JUDr. Arnošt Wenig: Po
kus o vedecký profil Karla Hermanna-Otavského - JUDr. Josef Pražák: 
Sedmdesát let života prof. Dr. Karla Hermanna-Otavského. - JUDr. 
Vratislav Kalousek: O vyhlašovaní predprevratových norem v jazyce 
státním. - Docent dr. Bohumil Kučera: Revise mezinárodních smluv 
v systému Společnosti národu. 

Časopis pro právnÍ a státní vedu, roč. XIX., Čís. III.-IV.: Univ. proL 
dr. Kizlink: K sedmdesátinám Karla Hermanna-Otavského. - Doc. dr. 

· Karel Gerlich: K problému konstrukce soudního procesu. - Dr. Jar. 
Vlk: Pfíspevky ke kritice sociologické nauky hospodárské. - Doc. dr. 
Josef Grňa: Prezvédná osoba podle zákona o pfímých daních (dokonč.). 
- Doc. dr. Frant. Vážný: Základy obchO'dních společností a společen-
stev {.pokrač.). . 

Všehrd, roč. XVII., ČÍS. 9.- 10.: Dr. J. Šiule: Knihovní zaplsy v po
zemkové reforme. - Dr. B. V. černý: Emfyteutieké smlouvy v Trenč. 
Teplicích. - Dr. J. Suchánek: Sjednocení predpisu mezinár. smlouvy. -
Dr. Jindfich: O sociální pojištení advokátu. - -ý: Osud Habeše. 

Soudcovské Listy, roč. XVII., ČÍs. 6.: JUDr. V. Bernášek: Poznámky 
k zamýšlené zmene a doplení zákona na ochranu republiky o vojenské 
zrade. - Adv. Dr. B. Piek: Ješte o žalobách proti zemedelcum. - Dr. 
Alex. Roth: Niektoré novoty o osnove jednotného zákona exekučného. 
- Dr. J . Havelka: Úlevy pfi splácení pohledávek za zemedelci. - Dr. E. 
Jelínek: Zmocnení v zákone o ochrane cti. 

Moderní Stát, roč. IX., ČÍS. 5.: Dr. Konstantin Jelínek: Korporatis
mus a verejný zájem. - V. Gutwirth a Dr. R. Pro'cházka: Vnitrní a za
hraniční politika. - Dr. V. Písecký: Hospodárství ' vnitrní a zahraničnÍ. 
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Verejná správa, roč. XI., CIS. 5.: Kom. pol. ' spr. dr. T. Smerek: 
K otázke štatutárneho práva na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. -
Konc. pol. spr: dr. L. ~vatuška: Výrok obce jako prohlášení strany. -
Konc. pol. spr. dr. Jan Slováček: úvahy k zákonu o újezdných mešťan
ských školách. 

Čes~é právo, roč. XVIII., ČÍs. 6.: Dr. Josef Možuta: O výmenku 
se zvláštním zretelem na osnovu nového občanského zákona (pokrač.) . 

Dr. Tomäš Soukup: Jaké odchylky byly zavedeny od všeobecného 
vyrovnacího fádu v zemedelském vyrovnacím fízení. - Vrch. soud. rada 
K. Wandas: Kdy lze vydati odevzdací listinu? Stylisace odevzdací listiny. 

Časopis pro železniční právo a polWku, roč. XV!., čÍs. 5.: Soukr. doc. 
dr. Jifí Havelka: Železnice a plány polohy (regulační) podle stavebních 
fádu. - Dr. Bohumil Koláf: .hnanční soustava verejné správy a správy 
podnikové. - Bohumil Zaoral: O závazku k náhrade škody podle § 33 
sl. Ir. pro zamestnance Čsl. st. drah. 

Obzor Národohospodáfský, roč. XL!., čÍs. 5.: Karel Engliš: Vedecké 
fízení práce. - Jifí Havelka: Zelezniční zákon. - úlevy československé
mu automobilismu. - Ant. Houdek: Vlastnictví v Sovetském svazu. 

Zdravotnická revue, roč. XVII!., ČÍS. 5.: JUDr. Richard Bébr: Nový 
zákon nemocničnÍ. - Prof. MUDr. Oskar Fischer : Duševní hygiena a 
prumyslová krise. - Doc. MUDr. Theodor Gruschka: Zdravotní sociál
ní péče. - MUDr. Jan Tuma: Boj proti nemocnosti a úmrtnosti matek. 
- MUDr. Josef Veselý: Zákonodárství péče o mládež v nekterých cizích 
státech. - MUDr. A. Mikiska: Hygiena pracovních místnostL 

Vestník ministerstva prumyslu, obchodu a živnosti, roč. XVII., čÍs. 5.: 
Projev ministra obchodu J. V. Najmana na valném shromáždení Ústred
ného sdruženia slovenského priemyslu v Bratislave dne 16. V. 1936. ~ 
Projev ministra obchodu J. V. Najmana v 32. plenární schuzi ústfedny 
čs. obchodních a živnostenských komor v Praze dne 20. V . 1936. - Dr. 
Jaroslav Piskáček: Program XX. Mezinárodní konference práce. 

Živnostenská Akademie, roč. X., čÍs. 8.: Schuze výboru Zemské jed
noty společenstév v Čechách (pokrač.). 

Hlas slovenskej samosprávy, roč. IV., Čís. 5.: Dr. inž. Karel Kfiva
nec: Cesty a cudzinecký ruoh. - Dr Andrej Savojský: Sto rokov anglic
kej sainosprávy. - Slovensko manifestuje za slovenskú techniku. 

Česká Mysl, roč. XXX!., Čís. 3.-4.: Rolf Katany: Psychologie a de
mokracie. - Blahoslav Zboril: Co je mravnost? - Ladislav Rieger: Na 
okraj fenomenologie. ' 

Právo československé, roč. III., čÍs. 5.: Judibtura nejvyššího soudu 
ve vecech civilních. - Judikatura Nejvyššího správního soudu ve ve
cech finanční ch. - ČÍs. 6.: Novela k advokátnímu ,rádu (zák. č. 144/1936 
s pozn. JUDra J. Koneczného) . - Pujčka na obranu státu (zák. Č. 142i 
1936 s prov_ výno min. fin. a s pozn. JUDra .J . Winternitze). - Novela 
k zákonu o autorském právu (zák. Č. 120/1936 s vysvetI. JUDra O. Gell
nera). - Výmena dluhopisu vnitfního státního' dluhu {zák. č . 128/1936 
a vyhL min.. fin . Č . 138/1936). - úprava obchodu se zlatem (vl. nar. Č • 

. 122/1936 s vyhl. min. fin. Č. 123/1936 a Č . 137/1936 a s pozn. inž. Josefa 
.Malíka). - Nakládání se zahraničními pohledávkami {vl. nar. Č. 135/1936 
s vyhl. min. fin. č. 136/1936 a s pozn. JUDra Jana Kozáka) . - Zákon o 
ochrane nájemníku v novém znení (zák. Č. 44/1928 ve znení zák. 66N936 
s koment. JUDra J . Vujtecha a .JUDra K. Straschnova). 

, SOCÍl!tní reyue, roč. XVII., ČÍs. 5.: Prof. dr. E. Schoenbaum: Neza
rriestnai10st mladých a starých. - Ing. Jaroslav Vacek: Financování ve
Ťt:jných prací: ,- JUDr., Ferdinand Tlustý: Potfeba vhodných zákonných 
opatfení na poli sociálne-pojišťovacím pro prípad obrany státu. 
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Bezp'ečnostní Služba, roč. VI., Čís. 6.: Generalleutnant DaIJle,ge: Or
ganisace policie v národne socialistick~m státe. - Pro. dr. Otto Fanta: 
Soudní .grafologie. - Pr,of. dr. Bohum.ír Petr:' Podmínky úsp.echu bezpeč-o 
nosthí služby. - Rober-t Váňa: Letectvo - speciáiní prostfedek čet
nické služby. 

Zprávy Zpravodajského ústavu obchodního ško1ství, roč. , VI~., elS. 

2.: Dr. J. Muller: Vzdelávací kursy na Slovellsku. --:- L. Mucha: Cesko
slovensko, jak je videli a jak na ne vzpomínají naši , ~ahraniční hostt 
1935. - J. Čada, L. Kopeckij, Zd. Vančura:' Teoretické základy studia 
dzích jazyku na obchodních školách. 

Odborové sdružení československé, roč. XI., Čís. 5.: Program a návrhy 
XX. mezinárodníkonference práce. - Jaroslav Macer: Spolupdce del
nické telovýchovy s odborovými organisacemi. - Jar. Hlaváček: Obrana 
státu a odborové organisace. - V. Stočes: Nezamestnanost v odborových 
svazech v r. 1935. - Jar-om. Hlaváček: Návrhy a pripomínky odborové 
ústfedny k položkám stát. rozp0čtu, týkajícím se pracovního práva. 

Statistický Obzor, roč. XVII., seš. 1.- 4.: Dr. J. Auerhan: Morav
ské kmenové oblasti ve svetle výsledku statistiky trestní za rok 1931. -
Dr. G. Reif: K metode statistiky nezamestnansti u nás. - Prof. Dr. Vla
dimír Koľínek : úmrtnost v Československé republice, jak se jeví podle 
nových tabulek úmrtních. - Dr. Karel Maiwald: vývoj a skladba úvero
vých vztahô. - Soukr. doc. Petr Rastokin: Kohnova studie o pracovní 
intensite a produktivite zemedelsk)"ch zá.vodu v Čechách. - B. Tumlíf: 
Statistická mapa o rozšírení pšenice v ČSR. - JUDr. a Ing. Leopold 
Šauer a JUDr. Stan. Režný: Chyby a nepresnosti v indexu velkoobchod
ních cen. 

b) hulharských: 
Sädijski ' Vestnik, god. XVII., br. 9.: Ljubomir Marinov: Materialnite 

i duhovni predpostavki na edno nezavisimo pravosadie. - M. Iv. Kanev: 
Upravitelnijat savet na kooperacijata može li da izključva členovete na 
na saveta ot členstvo v kooperacijata dokato trae mandata imu. - So
tir Brankov: Dobrosavestnostta pri upražnenieto na advokatskata pro
fesija. - čoveškata maka ostava zavinagi bez zaštitnik. - Dobri Dobrev : 
Po delbenite proizvodstva na obštinskija sad i reda na obžalvane opre
delenijata im. - Iv. P. Bonev: Za uslovnoto osaždane. - Svetloslav 
Todorov: Pak za čl. 9>1 ot naredbata-zakon za ustrojstvoto na sadilištata. 

- Spas Kapelkov: Za noža-kato hladno oräžije. 
Advokatski pregled, god. ,XVI., br. 17.: Novoto danačno oblagane 

na advokatite. - V. N. M. : Posledstvija, koito trebva da se premahnat. 
Dr. ' Iv. G. Klinčarov: Zadači na procedurata pred duhovnite sadi

lišta. - Br. 18.: Starite väprosi. - Al. Dojčinov : Oprosjavane načina za 
\"pisvaneto, 

c) juhoslovanských: 
Arhiv za pravne i društvene nauke, god. XXVI., broj 4.: Dr., Drago

ljub Arandjelovié: O odgovornosti za naknadu štete po novom poljskom 
zakoniku o obligacijama od 1934 g. - Aleksandar Maklecov: Mere bez
bednosti u novom nemačkom zakonodavstvu i u jug oslov enskom Krivič
pom zakoniku. - Dr. Djorqje Ž. Mirkovié: Priroda odnosa koji vezuju 
organe za zajednicu kojoj pripadaju, sa 'gledišta učenja o punómoéstvu, 
'Sociološkog i pravnOig organsko,g shovatanja .. - Dr. Branislav M. Ne
deljkovié: Oprimeni novoga Gradjanskog parničnog postupka. - Leon 
A. Amar: O jeziku i ' pravopisu . u sudskim spisima, u zakonima uopšte 
i u pravnoj literaturi. broj 5.: Dr. Ivo Krbek: Diskrecio
na ocena spram drugih oblika slabije vezanosti pravnom nor
mom. - Dr. Djordje Ž. Mirkovié: Priroda odnosa koji vezuju organe 
za zajednicu kojo pripadaju sa gledišta učenja o punomoéstvu sociološ
kog i pravnog or,ganskog shvat anja. - Dr. Vidan V . Bla~ojevié: Nebla
govremeni odgovor na tužbu. - Ivan D. Petk9vié Povreda stvarne nad
]ežnosti kao razlog za ništavost presude po § 336 t. 7 Ksp. - Nikola 
Tintié,: Princip slobodne štampe u novijim evropskim ustavirna. - Dr. 
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Borislav Blagojevié: Greške pri publikaeiji zakona i uredaba. - D~·. Mijo 
Mirkovié: Utieaj seljaka na cene. - Milan K. Ivanovié: Odgovornost, 
carinskih posrednika kao komisionara stranaka. - Br. 6.: Dr. Petar. 
Struve: Predmet sociolo.gije. - Dr. Ivo Krbek: Diskreciona oeena spram 
drugih oklika slabije vezanosti pravnom normom. Vojislav Nikolié: Je
dan kritički pogled na psihoanalitičko posmatranje kriminologije i na 
psihoanalitizu upošte. - Emil Sika: Osnovni elementi jugoslovenske po
rodične zadruge. - Dušan Ž. Jankovié: Gubitak časnih prava - Sveto
zar Adžié: Otkada se neuspeli praktični učiteljski ispiti računaju u sbir 
ispita za prestanak službe po t. 6. § 14 Č. z. 

Pravosudje, god. V., broj 4.: Dr. J . Politeo: Nihil sine lege! - Ale
ksandar Maklecov: Problem kriminalne politike. - Dr. Juraj Kulaš: Li
šenje života po pristanku. - Lazar Uroševié: Predosnova Gradj'anskog" 
Zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. - Dr. Dušan Lj Pantelié: Na.grada 
sudija u neobaveznim izbranim sudovima. - br. ,5.: , Dr. Vidan O. Blago-: 
jevié: o,ko razumevanja §§ 47. I. i 48 stav 1. gr. p. p. u vezi § 6 istog, 
postupka. - St. Brankovié: Uticaj brakorazvodne presude na dosudje
no privremeno izdržavanje žene. - Novak Perovié: Nadležnost suda 
za rešavanje po molbama za priznanje siromaškOlg prava. - Dr. Dušan 
Lj. Pantevié: N agrada sudija u neobaveznim izbranim sudovima. - Dr. 
Juraj Kulaš: Lišenje života po pristanku. - Vl. Timoškin i Dr. A . Ba
ruch: Savremi ruski kriv. Kodeks. 

Pravni život, god. 1., broj. 1.: Uredba o otuku terena nekad. rud. 
povlastica »Orlov,ae« i »Gavranica« u opštini dubjanskoj i vrnjačkoj. -
Pravilnik o finansijskom poslovanju u opštináma. - Prailnik za izvršenje 
Uredbe okartelima. - Broj 2.: Pravilnik o re.gulisanju odnosa izmedju 
Infektivne klinike Medicinsko,g fakulteta i Bolnice za zarazne bolesti 
Centr. hi'g. zavoda. Uredba o izdavanju blagajničkih zapisa. - Uredba 
kojom se u sedištu Sreskog suda u Zemunu utvrdjuju tri javnobelež
nička mesta. - Pravilnik onačinu registrovanja Kartela i rukovanju 
zbirkom isprava. - pravilnik o radu veča starešina u Ministarstvu grad
jevina. - Uredba o izuzimanju manjih mlinova na motorni pogon iz, 
zznata po t. 61 st. 1 § 23 Zakona o radnjama. - Uredba o izuzimanju 
mlinova na parni ili motorni pogon do 20 K. S. iz odredaba §. 107 Za
kona o radnjama. - Uredba o osnivanju javno-beležničkih komora u 
područjima Apel. sudova u Ljubljani, Splitu i Novom Sadu. - Broj 3.:. 
Pravilnik o ishrani i odevanju osudjenika kaznenih i drugih sličnih za
voda. - Pravilnik o maloprodaji duvanskih preradjevina, cigarpapira. 
žižica itd. - Uredba o primanju kukuruza od zemljoradnika i sitnih 
zanatlija u otplatu zaostaloj drž. poreza i prireza. - Broj 4.: Pravilnik o 
visini nag,rada za advokatske poslove. - Tarifa. - Staleški pr,avilnik le
karske komore za Beo,grad, Zemun i Pančevo. - N aredba o merama 
bezbednosti i redu na vazduhoplovnim javnim pristaništima. - Uredba 
o utvrdjivanju jedinca za meranje izradjene kože u javnom saobraéaju. 

'- Pravilnik o dopuni Pravilnika Penziono,g fonda Advokatske Komore 
u Novom Sadu. - Broj 5.: Pravilnik o specijalnim dodacima po čl. 20" 
21 i 22 Uredbe oNarodnom pozorištu u Beogradu. - Pravilnik o ra
čunovodnoj služb i privrednih grana sudskih zatvora. - Pravilnik o pen
zionom fondu stalnich monopolskich radnika. -'---: Izmena čl. 43 pravilnika 
o unutrašnjoj telefonskoj služb i. - Ispravka 'Pravilnika o ishrani ode
vanju osudenika kaznenih i drugih s1ičnih zavoda. - Broj 6.: Naredba (} 
obaveznoj periodičnoj oceni telesne sposobnosti i spitivanju vida i sluha 
višeg nautičkog i techničkog osoblja. - Izmene idopune rešenja D. R. 
P. v br. 711~0/35 o ličnim i porodičnim dodacima penzionera Direkcije 
reene plovIdbe. - Uredba o unapredjenju turizma. Broj 7 . ...:..-8.: Finan':' 
sijski Zakon za 1936/1937. - Postupak za držanje pod carinskim nad
zorom i upotrebu pokonsko,g materijala za brodove na moru u slobod
noj plovidbi. - Pravilnik o izdavanju pod, zakup restoraeija, bife-a. 
kioska, trafika, brijačniea, menjačnica i · ostalih prostorija na stanicama 
državnih železnica koje služe potrebama putnika. - Naredba o prikupl
Janju dobrovolnih priloga. . 
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d) 'p' o r s k Ý ch .: 
Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok XVl., seš. 3.: 

Prof. Józef Jan Bassowski: Nowe kierunki prawa karnego w Niemczech. 
,-' Prof. Alfred Ohanowicz:· Okreslenie swiadczenia przes osob~ trzeci.'l 
· w. kodeksie zobowiqzan. - prof., Maciej Starzewski: Systematyka ustro
jów politycznych. --,.- Prof. Bohdan Winiar.ski: Co z Ligl:\; Narodów? -
Prof. Jozef Gieysztor: Na marganesie nowej taryfy towarovej P.' K. P.-
Dr. Ing. Gliksman: Ewolucja ubezpieczen spolecznych w Polsce od 191<1 
do 1935 r.- Prof. Jerzy Loth: Abisynja w oswietleniu geogr'afji ekono
micznej. -'-- Prof. Tomasz Lulek: Opodatkowanie t. zw. zysków .sana
cyjnych jako dochodu.-

Rocznik Prawniczy Wile1Íski, rok VIII.: Stanislaw Starzynski: Ana-
· liza Konstytucji Rreczpospolitej Polskiej z 23 kwietna 1935 r. - Fran

ciszek Bossowski: De actione, quae prohibitoria appellatur, et de operis 
·novi nuntiatione. - Franciszek Bossowski: Protest budowlany i po
wództvo zakazowe. - Bronislaw Wróblewski: Czesé, godnosé, honor. -
Stanislaw Šwianiewicz: Szablonowyoraz zracjonalizowany typ gospodar
zenia. - Michal Król: próby kodyfikacji zasad mi~dzynarodowej odpo-

, wiedzialnosci . panstw. - Leon Kurowski: Przeglqd pra~a skarbowego za 
1935 rok. . 

Glos S~downictwa, rok VII!., Nr. 6.: Ludomir Lewandowski: Prawo 
polskie i s~dzia polski. - Emil Stanislaw Rappaport: Prawo karne mi,<
dzynarodowe a p.rojekt wst~pny Kodeksu Karnego Republiki San-Ma
rino. '- W. Chmielarz: Aktualne braki przy uzasadilieniu wyroków kar
ny ch I-ej instancji. - Olgierd Kryczynski: K.. P. K. a przyszla nowe1i-

· zacja. - Tadeusz Kostecki: Zasada Prawdy formalnej w K. P. C. -
Stanislav Szwedowski: Minima i maxima egzekucji sqdowej. - Stanislav 

, Godlewski: Rola przewodniczqcego w procesie cywilnym a unifikacja 
wymiaru sprawiedliwosci. - Ludwik Frenk: W sprawie wykladni art. 3 
Ustawy o Ochronie Lokatorów. - ' Wlodzimierz Dzi~ciolowski: Uwagi 
do projektu polskiego pr~wa opiekunczego w odniesieniu do stanowiska 
i uprawnien dzieci nieslubnych. - Mieczyslaw Buczkowski: Na mar gine
.sie zagadnienia mlodych. - Jerzy Kopera: Za,gadnienie specjalizacji w 
:sl:\;downictwie'. - Wandalin Puciata: Ochrona czci w dawnem ustawo
,dawstvie polskiern. - Stanislav Czajkowski: Moc Obowiqzujqcaprzepi 
sów karnych przedkodeksovych. - Waclaw BIutstein: Przemyt a nie
wlasciwe . zadeklarowanie towaru. 

Gazeta S~dowa Warszawska, rok LXIII.; Nr. 20-25.: Dr. Andrzej 
"Ruszkowski: Utwór filmovy ' a prawo autorskie. - A. Mogilnicki: K. 
. P. K. wymaga zmian. - Ludwik Krajevý,ski: Or,ganizacja Kz'l"'ú 1 Admi
:nistracji RZl:\;dowej wedlug nowej konstytucji. - Jan .Full: mdex 1nha-

· bilis. - W. Nestorowicz: Rocznica procesu karnego. - Dr. Stanislaw 
Ehrlich: Uprawnenie konkubiny do ' ods~kQdowania za nieszc,<sliwy wy
·padek. 

Czasopismo S~dziowskie, rok X., Nr. 3.: Karol Kowalski: Polski ko
,deks karny w dotychczasowyj praktyce. - Jan Hroboni: Aktualne za
-gadnenia proceSQwe. - Kazimierz Sobolewski: Rodzina jako žródlo 

· przest~stwa i jako ochrona przed przest~pstwem. - M:gr. Ludwik ' Gät
ting~r: . M.oratorjum mieszkaniowe w swietle dotychczasowej praktyki 

· J. na}nowsIeg? ustawodawstwa. - Sprostowanie bl~dow. - Dr. Zdzislaw 
papIerkowsb: Sl:\;d karny a k'westja niewaznosci malzienstwa. ' - Wla
dyslavy- Jan .Med~nski: Kilka .luznych uwag o granicach swobodnego 
,uznama . S~dzlOwsklego w prawIe karnem, - Alfred Laniewski: »Adwo
kat -:- popleczp.ikiem przesttťPstwa?« - Dr. G. Luczakowski: Umowy o 
prac~ wedle Kodeksu zobowiqzan. . . " . 

- Przeg!~d ,·. Notarjalny, rok XV., Nr. 11~12.; Marjan Kurman': Izby i rady 
· notarJ.alne po dwu latach pracy. - Dr. Jan .Wasilkowski: Zagadnienia 
'k?dyhkacYJ?~ ' z zab'esu pra~a rzeczowego. Nabycie i utrata praw na 
TIleruchomosclach. - Dr. WItold Prl:\;dzynski: Uwagi do przepisów o 
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wynagrodzeniu notarjuszów. - J. Bekerman: Art. ' 52 prawa budowla
nego. - Mieczyslaw Piekarski: Podpisy rekognoscentów jako warunek 
wazIToSci aktu notarjalne:go. -

Wile1Íski ,Przeglad Prawniczy, rok VII., Nr. 6.: Jozef Zajkowski : 
Wykladnia ,us'taw wedlug Petrazyckiego i' wedlug jego teorji. - Gierc 
Czarny: Zmiana pow6dztwa w swietle orzecznictwa uraz przepisów K. 
P. ' c. - Sz. Miklonowicki: Podz~ganie i Pomocnictwo. 

przegl~d Prawa Handlowego, rok XII.: Nr. 6.: L. Felde: Awarja 
wspólna z ' uwzgl(ťdnienem »Prawidel Yorku i Antwerpji«. - M. Aller
hand: Wierzytelnosci powstale po ogloszeniu upadlosci. 

e) . ru .ských: 

Sovetskoje Gosudarstvo,god. 1936, No. 2.: B. R. P. Problemi isto
ričeskoj nauki i naši za dači. - G. Šostak: Sovetskoje izbiratelnoe pravo 
kak vseobščee izbiratelnoe ,pravo trudjašihsja. - ' 1. Levin: Nacionalnij 
vopro.sv poslevoennych konstitucijah. - G. J. Gurvič: Političeskij stroj 
Irlandii . . - P. Orlovskij: N ekotorie voprosi ~akonoda telstva o nasledo
va,nii. - D. Aleksejev: V zašUtu t. T'elmana. - V. Dogadov: Fašistskaja 
»Teorija« trudovo.go prava v Germanii. L. . Ivanov: Londonskaja 
morskaja konferencija. - S. Silesto: Soedinennie Ameriki i problema 
~éjtraliteta. -

f) nem e c ,k Ý ch: 

Deutsches AnwaltsblaH, roč. II., seš. 6.: Di. Rudolf Klein: Advoki
toya ethika povolani~. - Dr. Rudolf Klein: Stanovenie nového po
jednávania pri zameškaní termínu advokátom. - Dr. Frankfurter: Za

' ujímavosti z platného devizového práva nemeckého. - Dr. Frankfurter: 
· Boj proti koncipientskému roku. -

Osobné zprávy .. 
a) sudcov: 

Ministr spravedlnosti propfijčil soudc. 
, čekateli Dr. Zoltánu Kraj číkovi· služ. 
· mísio soudce II. sk. pro obv. vrch. s. ' 
v Bratislave s úr'. titulem »soudce«. 

Vláda ROS propfijčila služ. mist'a:. 
1.) V VI. stupuici funkč. služnpho vrcb . 

s . r. a pí·edn. okr. s. v Trnave Dr. Janu 
Donáthovi u kraj. s. v Bratislave s úr. 
titulem »vrchní Roudní rada«, št. zást. 
v Nitre Blažeji KrtOVI u kraj, Š. v Niti'e 
a okr. soudcfim Dru Janu ,Ki-ivánkovi 

· v Nové Bani .1;1 . kľaj. s. y B. BYRti-ici 
a ' Dru Vasilu V.asilkivu v N'ámestove 
u kraj . s. v 'Ružomberkus Úí'. titulem 
»soudní rada«; 

.2.) v VII. st. funkč. služ. s úr' . titulem 
»okresní soudce« okr. soudci v H lohovci 

, Janu Maékovi u okr. s.naMyjave asoud
cum II. skupiny Dr. Ladislavu Malému 
II kraj. s. v Niti'e, Dru Herbertu Simo
novi u okres. soudu v B. Štiavnici, 'Dru 

· Ladislavu Oorbovi u okres. sou du v 
Píšťanech, Dru J uliu Viktorymu u okres. 
sou du v Nové Bani, Dru Llldmile Fan
tové, u okrps, soudu v Turč . Sv. Martine, 
Midhalu Mokrému, u okres. soudu v 
Hlohovci, Dru Gerhardu Bergerovi u o
kres. soudu v Krupine 'a Dr. JozefuBlaž
kovi u okres. H. 'v Kežmarku. 

b) promócie: 
Na univerzite Komenského v Brati

slave ,boli 'promo.vaníza doktorov práv 
, dňa 19. v.I. 19116: Ján Beňko z VeľkÝ.ch 
·Zalužic, Arnošt, Gally z Vrútok, Vojtech 
Guttmann z Vranova n. Topľou, Oldi-ich 
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,Komurka zo Skutče, Michal Múdry z 
Drietoma, Štefan Ňukovič z R .)venska. 
Eugen Schänberger zo Zábroda a Pavel 
Špitka z Lubiny:; dňa 24. v.r. 1936: Marie 
Oechnerová z Prahy, Zoltán Kohn z Bze
nice, Štefan Anton Polják z Banskej 
Štiavnice, Alfred Sonnenfeld z Bábone, 
Jozef Imrich Šoltész z Vranova n. Top
ľou, Vojtech 'Weis z Bánoviec n. Bebl'., . 
Pavel Winkler zo Zvolena; dňa 26. VI. 
1936: Boris Bálent z Gornej Mitropolje. 
Magdalena Blumbergel'ová z Mezocsát, 
Oskar Blumenthal z Hatvan, JO'zefBuzna. 
z Myjavy, Štefan Galvanek z Kys. N. 
Mesta, .TozefinaJanovitsová zo Slepčian . 
Richard Jelínek z Kolina, Vojtech Klop· 
stock z Turč . Sv. Martina, Lenka Ko
raušová z Broniste, František Kuchár 
zo Slov .. Medera, Viliam Lovásik z Vrú
tok, Ján Párička z Ružomberka, Vladi
mír Procházka z Hroznovej ,Lhoty , Alex. 
Richter z Kluže, Juraj Skrbek z Užho
rodu, Zoltán Balogh zo Zl. Moraviec, 
Jaroslav Bíža z Mostu, 'Zoltán Braun 
zo Zvolena, Vojtech Brogyányi ,zo Gbel , 
Moric Daks zo Sabínova, Emil Heitler 
z Nových Zámkov, Jozef Kosorin z Kla
čian"Ľude:v,ít Kramarik z Pandorfu, Ka
rol Kubik z Dun. Stredy, Ladislav Le
winger zo Spišskej Novej Vsi, Gejza 
Majeský z Dolných Lefantoviec, Károl 
Murin Z ' 2abokl1iek n. Nitrou-, Viktor 

. Ondrejíčka .z Ivanoviec, Vlado Schneider 
z Olomouca a Arpád Stelczer .z Eisen
staé:ltu; dňa 27: 'ví. 1936: Bedriob. A:rken
berg z Nového Mesta .n. V4hom. Gustav 
Hilbert z Lipt. Sv, Jána a 'Vladimír 
Houdek z Ružomberka, 
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