
- Medníku po'skytolvala v ' prvé raqe záruku hmotného zabezpečení ne
jenom v činné službe, avšak i na odpočiriku, neboť nepfíznivé finanční 
pome'ry mají nesporne i nepfíznivý vl iv .na kvalitu a kvantitu práce jim 
sveren'é a na celou jejich 'mravní úroveň. . 

V( sekce právníku v hospodáfském živote, vyslechnuvši referáty a pfi
pomínky, usnesla se . na této ' resoluci: 

Právníci činní v hospodáfském žIvoté pokládají za nezbytný pre,d
poklad opetného vzestupll1ého hospo.dáf,ského vývoje a oži'vení soukromé 

. podnikavosti právní j istotu a stabilitu právního rádu. 
Žádají proto sjednocení našeho právního rádu a autoritativní zjište

ní, které normy ješte ,platí, stan.ovení typu právních norem a pravidei 
pro vyhlašování a evidenci druhotných nmem, kodifiJkaci všeobecné části 
sprá'vního fízení jako nejdllležitejší predpoklady pr10 reformu verejné 
správy. . 

. Právníci, kterí den.ním stykem s praktiek)Tm hOSipodáfským> neJvíce 
vyciťují složitost a spletitost. dnešních právních vztahu, . žádají, aby nor.
motvorné orgány vyž-adovaly si ,pred rešením otázek právnÍch dobré 
zdání o,dborníku p~akticky vzde.laných a prakticky v hospodárském živo
te činných. Beze zretele k ruznorodosti svých povolání zdllrazňují práv
níci v hospodá:ľském živote činní solidárne svou spojitost se stavovský
mi Ipotreb ami a ' lýznamem všeho čsl. právnietva a protoprohlašují svou 
vuli státi se - jako ostatní · skupiny právnictv,a rovnocennou složkou 
,ústredí československých právníku. 

P:rehl'ad k.níh .. 
Zmeny a doplňky jurisdikční normy civ. rádu souduího a jeho uvo

.zovacího zákona. - .sostavil univ. prof. dr. Václav Hora. V sošite vy
danom Československým kompasom v Pr.ahc sostavené sú zmeny a do
plnky spôsobené novelami Čís. 251/1934 a 161 /1936 a podáva sa úlpné zne
nie 'Vl. nar, Č. 82/1936, ktorým sa vydáva služobná inštrukcia pre fi
nenčné pro.kuratúry a vl. nar. Čís. 229/1936 o Ipráve chudobných v civil'
nom riadení súdnom. Sošit obsahuje text nOlvel a vl. nariadení - bez 
komentáru - usporiadaný tak, aby sa ich mohlo 'použiť na opravu 3. 

. vydania Horovej jur. normy a civ. rádu soudního. Cena Kč 5.-. 

Das Recht der Staatsangehorigkeit der europäischen und der ausser
europäischen Staaten. Dít I.: Státy evropské. - Po smrti just. rady 
Dr. W. LoewenJelda vydali Dr. Georg Crusen, prof . .dr. Georg Maas; 
Dr. Erwin Loewenfeld la Dr. Adolf Siedier. - Obsah: Dr. Jules Staat, 
Parjž: Státní občanství v Republice Francouzské a jejích koloniích. -

. Pierr,e Jioffredya Fran<;ois Chiabaut: StátnÍobčanství v knížectví Mo
nacu. - Dr. Ga,ston de La.val, Brussel: Státní občanství v Králo'vstvi 
belgickém a belgickém Kongu. - Dr. Gustav Schwartz, Berlín: Státní 

. občanství v fiši britské. - Dr. Wilhelm Beck, Vaduz: Státní občanství 
v knížectví Lichtensteinském. - Dr. hr. José de Pentha-Garcia, Lissa
bon: Státní ,občanství v republice portugalské a jejích koloniích. - Vy
dalo ;nakla,datelství Carl Heymann, Berlín, stran 130, cena 20 RM. 

Českonemecké právnické názvoslovÍ. Sestavili JUDr. F. Ehlemann a 
F. Volf. - Vydává v týdenních sešitech p.o 2.50 Kč na.kladatelství Česko
.slovenského Kompasu v Praze XVI. 

Príručka pre osvetových pracovníkov. Napísal K. Jelínek. Autor sna
ží sa tu podať všetk,o, čo súvisí s činnosťou osvetových praco'vníkov. Pri 
spracO'vaní prÍl~učky čerpal jednak z textov príslušných zákono,v, vlád
nych nariadení, ministerských výnosov, tiež z »Adminilstratívnej príručky« 
Dra Calábka a .z »Príručky školskej .aosvetovej služby« Dra Plachtu a 
,dra Havelku .. Strán 192. Vyšlo ako sväzok 7. Knižnice »Nášho ľudu«, 
l1ákladom Osveto;yého sväzu pre Slovensko v Bratislave. 
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