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Poslední kapitola je venována 'otázce vy r o v n á v a·c í h o -fo n ,d u 
pro financování hospodáfsky a kulturne zaostalých, finančne pasivních 
zemí. Autor končí svuj ceJ?ný horoucným , v,1astenectyírn .a ,citem zodpo
vednosti za hudoucnost státu pr6niknutý článek výzvou , k jugoslavské 
inteligenci, aby tato venovala zvýšenou pozornóst té to otázce, od jejíž 
.správneho fešení závisí vnitrní, sna, štestí ', a bu'doucnost jugoslavského 
národního státu. (jm.) 

Prehl'ad li:níh .. 
Zákon o stavehním ruchu. Komentáf k nemu vydal ve sbírce Komen

tované zákony ČSR. jako svazek ' 45. JUDr. Ad b l f št a.'f 1. Ceria knihy 
vázané v celoplátne 30 Kč. Hlavní ustanovení zákona o sťavebním ruchu 
jsou doprovozena podrobným výkladem a jednotlivé paragrafy judika
turou nejvyššího správního soudu. Vládní nafízení o daňových úlevách a 
daňové amnestii. opatreno je rovnež výkladem, jakož i smernicemi pro 
vydávání osvedčení k účelum daňovým a podr.obným provádecím výno
sem ministerstva financí o podmínkách pro dosažení amnestie a jejích 
účincích. Vydal Československý Kompas, tisk. a vydav. akc. společnost 
v Praze, Smíchov, Plzeňská tr. 79. Telefon 41066. ' 

Nájemní ŤÍzení podle civilního fádu soudního. Napsal JUDr. Jindrich 
Hr d l i č k a, s. r . u kraj . s. civilního v Praze. Aut,or, zkušený praktik, 
uvádí a zpracovává i príslušnou judikaturu a pripravil tak pro nynejší 
dobu, která se stále více vrací k pravidelnému, ľízení nájemnímu, doko
nale a do podrobnosti informující dnko. Cena , brožury Kč 8.-. 

Novela k zákonu o právu autorském. Komentár k ní sepsal JUDr. 
J an L o wen b ach, oa vydá ho Československý Kompas na Smíchove 
publikace bude ohsahovati krome textu veškeré materialie, zejména vec
ne usporádané duvodové zpr~vy vlády, senátu a poslanecké snemovny a 
podrobný výklad nových predpisu, jimiž se mení podstatne nekterá zá
kladní ustanovení zákona o právu autorském. 

Doplňky jurisdikční normy, uvoz. zákona k civ. rádu soudnímu a ci
vilního rádu soudního. Upravil JUDr. Václav H ,o r a, univ. prof. v Praze. 
Od doby, kdy vyšlo 3. vydáil1í Horov,a obč. rádu soudního, bylo vyhláše
no nekolik norem, jež mení pľípadne ruší nekterá ustanovení jur. normy, 
uv. zák. k obč. f. s. nebo obč. rádu soudního samého. Ty to »Doplňky« 
jsou upraveny tak, aby si je užívatel mohl ro,zstríhat a vlepit na pľísluš
ná místa. Proto jsou, pokud toho, byla potreba, tišteny po jedné strane. 
Cena tohoto »Doplňku« Kč 5.-. 

Rejstfík československého práva, zpracovali JUDr. Jos. Ho f f m an n, 
vr. odbo r. v min. vnitra a JUDr. Josef Dan ek, odbo r. v témže mi
l1isterstvu. Rejstľík zpracovává celé československé právo v rozsahu sho
ra uveden~m, počínajíc právními normami z doby Marie Terezie, pok,ud 
prešly do československého právního rádu až do ' poslední doby. Rejstľík 
.si vyžádal prá cet f íle t, a pfináší mnoho podstatných novot proti 
,dosavadním rejstľíkovým metodám a seskupuje celou látku v pomerne 

, malý počet hesel. Aby se usnadnilo hledání, je opatren ješte pod rob -
n Ý m h e s lov i tým u k a z o v ate lem. Další nov,otou je vyznačení 
mís t n í p l a t n o s t i každé právní normy a .jejího charakteru (dvorní 
dekret, zákon, nafízení, vyhláška, mezinárodní úmluva a pod.) . Cena vá
zaného výtisku velkého vzorcového formátu Kč 120.-. 

Zákon o finančních prokuraturách a služební instrukce pro fin. pro
kuratury. Zpracoval: Dr. Stanislav Jurášek, vrch. kom. fin. prok. Finanční 
prokuratury jako právní zástupci státu, zemí, okresu a jiných právních 
subjektu uvedených v § 2 služební instrukce, pficházející velmi často do 
styku s verejnosti, ať ve sporu nebo mimo spor a jest proto dobre, že 
si autor vykládá mnohá ustanovení v duchu meziministerských porad, 
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zvlášte, když jde na Slovensku a Podkarpatské Rusy o nové predpisy. 
Cena 40.- Kč brošovaná a 50 Kč v polokuži vázaná. Objednávky mohou 
býti adresovány na JUDr. Stanislav Jurášek, vr. kom. fin. prok., Praha
Strešovice, Na Orechovce Čís. 29. 

Dlužnické 1ílevy v p:aksi shlediska dlužníka i" veritele. Sestavil Dr. 
J. P u ž man a Dr. K. K nap. Príručka obsahující prehled a obsah všech 
zákonných úprav závazku zemedeIcu (včetne zemedelského vyrovnacího 
rízení podle vládního nafízení Č. 76/1936), nezamesetnaných a ne:kterých 
jiný~h dlužníkô podle stavu v dubnu 1936. - Príručka vyšla ve II. roz
šíreném vydání, má 212 stran. Cena brož. Kč 34.-, v celopI. vazbe Kč 44. 
Vydalo ' Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, praha II.,. 
Lutzowova 35. ' 

Prvenstvene terjatve v porovnalnem postopku. Dr. Rudol Sajovic ap. 
s. v Lublani pojednáva zde obšírne a dukladne spornou otázkp, zda dIe 
jugoslovanského práva možno získati ve vyrovnavacím soudním rízenf 
pro prednostní pohledávky právo exekuční a to vzhledem k chorvatsko
slavonskému vyravnacímu nar. z r. 1916 a rakouskému nar. o nu~eném, 
~yrovnání. 

Prehľad časopisov. 
Právník, roč. LXXV., č. 6.: JUDr. Vratislav Kalousek: O vyhlašo

vání predprevratových norem v jazyce státním (dokonč.) . - Ant. Hart
mann: Nekolik poznámek k zákonu o jízde motorovými vozidly. - Dr, 
Fr. Poláček: Bezprávnost zpronevery. 

Moderní stát, roč. IX., č. 6.-7.: Dr. Zdenek Neubauer: Ideolo!gie stá
tu a státního zľízení. - Dr. Alfred Fuchs: Nemecká geopolitika a dyna
mika. - Polska, jeho plukovníci a zahraniční politika. 

Soudcovské Listy, roč. XVII., č. 7.: JUDr. Josef Bud-ník, stát. zást.: 
Príspevek k výkladu vlád. narízení č. 108/1936, kterým se prodIužuje plat-o 
nost hromadných smluv pracovních. - Dr. Josef Pužman a Dr. Karel 
Knap: Ješte o žalobách proti zemedelcum. - Ant. Horák: Je k tomu, 
aby se docílilo vázanosti správních úradu judikaturou Nejv. správního 
soudu, treba zákona? 

Finanční Právník, roč. 1., č. 10.: Pujčka obrany státu. - Dr. Frant. 
Pospíšil: Reforma berní správy. - Dr. Ferd. Christ: Posudzovanie pen-, 
zijných a podporných fondov u zvláštnej dane zárobkovej. - Doc. Dr. 
Kazimír čakrt: Nový poplatkový zákon v Nemecku. - Dr. Emil Kraut
mann: Poplatkové osvobození zápujček z titulu stavebního ruchu. - Alex. 
Novomestský: Nákupná náhrada u potravných družstiev s hľadisk.a zvlášt-· 
nej dane zárobkovej. 

Soutež .a Tvorba, roč. IV., č. 5.-6.: Ing. Jan Vojáček: Následky ne
užívání zapsané známky. - JUDr. Leopold Hamann: Vedlejší' intervence' 
ve sporech podle zákona proti nekalé souteži. - Dr. Ing. Jan Vojáček: 
Nový nemecký patentový zákon. - Dr. R. Wawreczka: Meze podbízení 
cen. - Dr. Ing. Jan Vojáček; Zmena ve složení patentního soudu v Ra
kousku. - Dr. Rud. Wawreczka: Mimosoudní opatrení k potírání zjevu 
nekalé souteže. 

Osobné zpráYy. 
Sudcov: 

President republiky Československé 
jmenoval soudního radu u krajského 
soudu v Bratislave Dr. Karla ,Tehličku 
viceprezidentem krajského soudu v Baň
ské Bysti'ici v V. stupnici funkčního 
služného. 

President republiky jmenoval vrch
ního soudního radu u vrchní ho soudu 
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v Bratislave JUDr. Emila Toroka radou 
nejvyššího soudu ve nl. stupnici funkč-· 
ního služného. 

President republiky Československé 
jmenoval státního zástupce u státního 
zastupitelství v Baňské Bystl'ici Alexan- , 
dra štírského prokurátorem v V. stup
nici funkčního služného u tohoto štát
ního zas.tupitelství. 
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