
Prebl'ad' kníh .. 
;: R~čenka Právnickej, fakulty univerzity Kom~nského ' Zla Študijný rók;.,! 

1935/,36. Vydala Práv,nická fakulta 'univ. Komenského v Bratislave. Z ob- ' 
sahu: Časť odborná; Prof. Dr. Zdenek , Peška: O studilI , ústavního práva. ' 
~ ,Prof. Dr. Antonín Ráliš: StudiuIIi trestní1;lo práva (slovo k poslucha.::. , 
čum); , - Prof. Dr. Fmnt. štajgr: G~os~ ke studiu civilneproc:esního prá
v~. , - Prof. Dr. Bohuš Tomsa: O studiu mezinárodního práva verejné-: 
ho. - Prof. Dr. Cyril Čeclirák: Nekolik glos k studiu národního hoSlpo
dál1ství. - Prof. Dr. Imrich Karvaš: študium hosp.ódárskych vied. -

' Čas~administrativná: Výťah z imatrikulač,ného preslovu d~kana prof. 
Dr. Karola Kizlinka. - Zpráva dekanova. - Zprávy o seminárnych 
ovjčeI1Iiach v r, 1935/36. - Strán 62. 

JUDr . .B o r i s I II ne r: Zákon o pfímých daních. , V nakladatelst'yí 
Čin práve vyšla jako 13. číslo III. ročníku sbor,níku Právo českoIsloven
ské , a zároveň Jako separátní otisk kniha, obsahující a komentující zákon 
o pfímých ,dainích, úplný text zákona o pnmých da:ních uveden jest 
ve znení novely; kniha obsahuje též nejduležitejší parlamentní mate
rliálie. Všechna nová ustanovení jsou opatfena dukl.adnými a odbornými 
vysvetlivkami. Cena brož. 39.- Kč, váz. 46,- Kč. 

»Veno, svatební smlouvy a nekt~ré dary s hlediska poplatkového" 
účetního a daňového« jest ,název brožurky od Ing. JOlsefa Stehlíka. Vydá
na byla Organis,ační společností čsl. v Pra,ze II., čp. 820. Cena Kč 7.50. Fi
nanční úrady zporpl:atňují nesprávne veno a pod. darování daní darovaGít
ačkoliv - pokud o nich není sepsána 1ishna - nep.odléhají zpoplatnení. 
Finanční úrady se však: nepfidržují konstantní judikatm,'y Nejv. spr, 
sou du, který dusledne rozhoduje ve prospech poplatníku. O tom práve 
jedná tato informativní brožurka, která podává též pokyny, jakým zpu
sobem má v takovém prípade poplatník postupovMi, aby svá práva ob
hájil a proMrá celý komplex otázek souvisejících s daTováním. 

Hitleruv Mein Kampf vyšel ve výtahu česky! Nemecko skobového 
kríže bude pro Československo ješte na dlouho ustavične živým problé
mem vnitwpolitickým a nadto prímo osudovou osou naší zahraniční po
litiky. Bauerova kniha Muj boj (Hitler o sobe a svých cílech, obsahuje 
ve stručném výtahu celý Me~n Kampf; je v ní rečeno vše, z čeho se Hit
ler vyznává. Vyšla v Politické kniho'vne, vydané 0.rbisem (Praha XII.) 
a je brož. za Kč 35.-, váz. Kč 50.-. 

Prehľad casopisov .. 
,a) cČeskoslvenských: 

Moderní stM, roč. IX., Čís. 8-9.: Prof. 'dr. B. Baxa: Sankce zákonu. 
Doc. dr. V. Mandl: Nesnáze normativismu. - V. Gutwirt a dr. R. Pro
.cházka: Vnitfní a zahraniční politika. ,- Dr. V. Písecký: Hospodárství 
vnitfní a zahraniční. 

Všehrd, roč. XVIII., Čís. 1.: Dr. Fr. Bečvár: Reforma zákona o pH": 
mých daních. - Dr. J. Pošváf: Právo rnilo,sti ve správním fízení tr est
ním. - Dr. Ct. Floreán: Reformy v právu účastin,spoločností. - Doc. 
dr. Siblík: pokus o emancipaci stát. francouz. dluhu. - Dr. Al. Jindľich: 
Sanační novela provisního pojištení. - Uni,v. prof. dr. Kapras : K reforme 
právnického studia. 

Právní prakse, roč. 1., Čís. 1.: Univ. prof. dr. Jan Krčmár: Význam 
judikatury a právní vedy. - Univ. prof. dr. Václav Hora: Zmeny pred
pisu osoudní pfí,slušl1osti podle novely č. 161/1936. - Univ. prof. dr. 
Jar. S,c'dláček: Vliv moratoria penežnich li '-'tav II na rukojer.}ství. - Doc. 
dr. Jirí Havelka: Stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. - Odbo ra.da 
Mil. Holub: K reforme zákona o pfímých daních. 

Finanční právník, roč~ II., Čís. 1.: Dr. Vlado Vybral: Ref.oTma fi
nanční správy. - Dr. Adolf Kocna: Okolnosti pfitežující a polehčující 
podle z. O. p. d. - Dr. Oldr. Kunz: Rezerva pre zvlášt,nu daň zárobko
vú v smysle § 78 lit. f), vdy 3" Z. O. p. d. 
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raI: Reforma fi
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.I . 'B'ratislava, roč. ' IX., . čÍs. 5.: Dobroslava Meridbva: Hrad Bra'tisl"avá·. ', 
Vojtech Ondrouch: Pľíspevek k osídlení Nízkých Tater ' a Velké .Fať~' 

ry . v dóbe 'predslo'vap.ské. '~ Jan Vilikovský: Tfi ,nej starší slo,venské zboj
,nické , písné. - kút. X., čÍs . .1 . .....:-2.: Jaroslav Ludvíkovský: Tfi kapito~y " 
o: Ti-anovského latinské duchovní lyrice. - Albert Pražák: Tľanovské,.. ... · 
ho Cíthara sanctorum. - JaI)., Vilikovský: Duchovní poesice' Tran()vské~ 
ho. - Ján Ďurovič : Staročeské piesne v prvom Tranoscíu. " ' , ' 

Obzor Národúh~spódáfskÝ, roč. XLI., čÍs. 7;: Fr. Peroutka: Devisy 
a isuroviny. - -Alois ' Král: Menová situace Francie a Anglie. - Vl. Kli
mecký: Platební bilance Če,skos'lovenska za rok 1935. ~ O lepší rovnová- , 
hu obilního ho,spodárství. - čÍs. 8.: Zdenek Fafl:Po:dp-ora vývozu. -
F. X.: Ho,spodárlstvÍ československých drah. ' - čÍs. 9.: Vl. Klinecký: 
Státní finance v letech 1935/37. - -: Devalvace. - Zd. Fafl:Doslov 
k článku o Podpore vývozu. - Fr. Pospíšil: Reforma finanční správy. 
- Emil Zimmer: Potreby vodního hos.podáfství československého. - V~ 
Naxera: Bilance jarního stavebního ruchu . 

Právo československé, roč. III., ČÍs. 9.': Novda k civilnímu soudn'ímu 
a exeku'čnímu rádu (z. č. 161/1936 s koment. dr~ Karla Louly, odbo r _ 
min. spr.) . - Exekuce proti obcím (vl. nar. č. Čís. 86/1936 s' pO:ll11. dra 
Karla Louly, odbo r. min. spr.). - Provádecí ,nafízení k zemedelskému 
vyrovnání (vl. nar. Č . 191/1936 o výberu a úhrnné odmene vyrovn. správ
cu v zemed. vyrovn. Hz. ,s pozn. dra Karla Louly, odbo r. min. spr.). - . 
Výnosy ministerstva financí. - ČÍs. 10.: Nová úpl'ava obilního monopolu " 
(vl. nar. Č. 219/1~36). - úprava pachtovného pro rok 1935/36 {vl. nar., 
Č. 168/1936 s vy,svetl. dra Tomáše Soukupa, odbo 1'. min. zem.). - Od
had nemovitostí v zemedelském vyrovnacím ľízení (vl. nar. Č. 230/1936-
s koment. dra Karla Louly, odbo r . min. spr.). - úlevy motorismu (vl. 
nar. Č. 165/1936 ,s pozn.). - Nové predpisy o právu chudých (vl. nar. 
č. 229/1936 s koment. dra Karla Louly, odbo r. min. sP1'.). - Používáni 
pošty (vl. nar. č. 175/1936 IS kament. doc. dra Frant. Vážného., vrch. odbo 
r. min. p. a tel.). - ČÍs. 11.: Zprostf,edkování práce (vl. nar. Č. 217/1936 
s ,pozn. dra Josefa Krakeše, odbo r . min. soc. p.). - Nové kompetenční 
presuny podle zákona o organisaci politické správy (vl. nar, č. 149, 1500 
a 151/1936 's pozn. ,doc. dra Josefa Klimenta, taj. nejv. spr. s.). - Výno
sy ministerstva financí. - Pľehled Sbírky zákonÍl a naľízení. - ČÍs. 12.: 
Nová ustanovení o úlevách dlužníkum a o zemedelském vyrovnání (vL 
nar. Č. 258/1936 a Č. 259/1936, 's vysV. dra Karla Louly, odbo r. min. spr.). 
- Zmena úpravy osevu na hospodárský wk 1936/37 (vl. nar. č. 254/1936)_ 
Nová úprava československé meny (z. Č. 262/1936, vl. 'nar. Č. 263/1936 a 
vyhl. min. fin. č. 267/1936 s pozn. dra inž. Miloše Horny, predn. studij. 
odd. Nár. banky). - Opatrení proti bezduvo.dnému zdražování ' (vl. nar
č. 264/1936). - Částečné sverení pusohnosti vojenské správy zemský,ro 
vojenským velitelstvím (vyhláška min. nár. obr. Č . 261/1936). - Judika
tura nejv. sp,r. soudu ve vecech finančních. 

Sociální R~vue, roč. XVII., ČÍS. 6.-7.: Dr. G. Reif : Nezamestnanost 
a .statistika. - Jar. Koudelka: Townsendovo hnutí. - Dr. Emanuela. 
Junová: Zákonodár-ství v péči o ' mládež a dnešní stav péče dobrovolné_ 
- ČÍs. 8.-9.: Dr. Josef Kotek: Dvacáté zasedání mezinárodní h),.,feren
ce práce. - Irwing H. Flamm: Techl1lická nezamestnanost ve Spojených 
státech amerických. - Dr. Bohumj} Janoušek: Výroba a duchody. -
Marie Purtíková : Domácká p-fáce v jabloneckém sklárském prumyslu a· 
pasíľství. 

Zahraniční politika, roč. XV., čÍs. 6.- 7.: H., Ripka: Konference Malé 
Václav Fial,a: P'olsko a Nemecko. - A. J. K. : úpadek ríšskonemecké-, 

dohody v Bratislave. - Ing. J. Hanč: Bilance Rooseveltových pokusu_ 
ho tisku. - N.: K historii jednání o Východní pakt. - Ský: Hospodárské 
aktuality. 

Časopis pro železniční právo a politiku, roč. XV., čÍs. 7. : Josef 
Moulis: účty lékaľu za poskytnutí první pomoci osobám zraneným a 
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()nemOCnevslm za provozu železničního. - Emerich Wižďálek: ·Preprava 
zboží podle nové (fímské) m. u .' z. ' (pokrač.). 

. Živnostenská Akademie, roč. XI., čÍs. 1.: ' Dr. Ern. Souku;p: Sm~rné 
<ceny ve společenstvech. - Z. ž. mda Vlado Hatlák: Zemedelské vyrov
návací rízení. · - Čís. 2.-3.: lnž. Bedfich Vodička: Péče o vývoz. - B .. 
Havlíček: TežiMe stredního stavu. - Čís. 4.: Red. Julius Tvrzník: Neko
lik poznámek k výchove živnostenského dorostu. --..:.. Red. JuLius Tvrzník: . 
Regionali~mus je základem hospodár. politiky živnostenské. 

Hospodárske Ro.zhľady, r,o,Č. XI., Čís. 3.: Životopis Kornela Stodolu. 
- Pozdravy jeho priateľov. - Dielo Kornela Stodolu. 

. Souteža tvorba, roč. IX., čÍs. 1 .. -8.: Prof. dr. Hermann Isay, BerlJn: 
.Nový nemecký p:a,tentní ' zákon. I ~ Dr. Otto Gellner Obr,azový atlas . 
.ochranných známek. - Dr. Leqpold Hamann: Vedlejší intervence ve 
.sporech zákona proti nekalé souteži. - Dr. Jan. Zenkl: Mezinárodní kon
gres pro ochranu živnostenského vlastnictví v. Berlíne od 1.-6. če-rvna 
1936. - Dr. Jan Läwenbach: Zmeny v čsl. právu autorském. - Ing. 
František Vitáček: Výklad ustanovení zákona o obrane státu, týkajících 
.se patentu a vyná1ezu. - Dr. Rudolf Wawreczka: Mimosoudní opatrení . 
k potírání zjevu nekalé souteŽe. - Čís. 9.-10.: Prof. dr. H. Isay, Ber
lín: Nov)T nemecký zákon o užitných vzorech lZ 5. kvHna 1936. - Dr. 
Ing. J. Vojáček: Nový patentový zákon v Dánsku. - Dr. Jan Läwen
bach: Ješte k otázce amplionových produkcí. - Dr. P,av el Abel, Ví
.deň: Zdržovací nárok v oboru živnostenského vlastnictví. - Dr. Josef 
Schuck: Určovací, udržovací a odstraňorvací žaloby v právu známkovém. 
- Ing. František Vi.íáček: Výklad ustanovení zákona o obrane státu, 
týkajících se p'atentua vynálezu. 

Národnostní Obzor, roč. VII., čÍs. 1.: Co jest vme·šování? - E . S.: 
Národnostní princip v politické koncepci dra Edvarda Beneše. - Nol'
.bert Tauer: Baskové. - Dr. Norbert Duka Zólyomi: vývoj maďarské-
~o nacionálismu. ' 

b) bul ha r s k Ý ch: 
Sädijski- Vestnik, god. XViII., br. 1.: Pred novata sadebnagodina. --'-

ProL dr. Nikola Saranov: Iz,gubv,aneto na pÍ'smeni dokazatelstva i naka
~atelno-procesualnoto pravo. - N. N. Ikonomov: Dogovori, sadäržašti 
~adalž,enie za sigurnost. - Spas Kapelkov : Priložimi li sa naredbite .na 
GI. '537 i 607 - nakazatelnoto sädóproizvodstvo. - N.: Todor Gárlev. 
- L.: Ed.no obrazcovo obzavedeno okolijsko .sadilište.- Broj 2.: Da 
.zasili:m obštestveno-profesionalnata si dejnost. - Prof. Anrí Ka.pitan, 
člen na instituta: Tälkuvaneto na zakonite - v säglasie s podgotvitelnite 
raboti za tehnoto sästavjane. - Sotir Brankov: Podsadnostta na iskovete 
säglasno čl. čl. 53, 60 i 70 ot z. g. s. - M. Kozlovski : Poljata na himijata 
pn otkrivane na restäplenijata. - Petar Rajčev: Rabotata na sadij.ata. 
-:- T. Milušev: Zalog pri kasacionníte žalbi po čl. 660 ot zakona za 
grazdanskoto sadoproizvodstvo. - Svetoslav Todorov: Za naredbata
zakon za ustrojstvoto na sädilištf.xa. ~ Al. Dojčinov: Oprostjav.ane nači
na za vpisvaneto. - Hristo Konstantinov: Otričane ot nasledstvo v sta
-<hja na izpälnenieto. 

Advokatski Pregled, god. XVII., b~toj 1.: XV. obšto godišno säbranie 
na Säjuza na bä.lgarskite advokati v . Sofija na 19 i 20 julij 1936 god. -
Hroj 2.: Pred novata sadebna godina. ~ V . N. M.: Po sädebnata reforma. 
-:- OikiJ Barin: Svobodna tribuna (polezni misii). - Dosju Draganov: 
Osnovite na sävetskija proces. - P. S.: Disciplín-arna ,praktika v Rusija. 
:..- Broj 3.: Spestovnata kasa več'e niboti. - V. N. M.: Po sädebnata 
reforma.- Dikij Barin: Svobodna tribuna. - Dosju Draganov: Or~lani
zirane na advokatite. --...:... Sotir Brankov: Kakvo ni predstOl.- M. Šošle
kov: Može li da se väzstavnovjava akc. d-vo v hkvidacija. - P. S.: 
Dipciplinarna praktika v Rusija - zaštita po. uglavni ' dela. 
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c) juhQsIQvans·kých: 
Arhiv za. pravne i društvene nauke, gQd. XXVI., br. 1.-2.: Dr_ 

DjQrdje Tasié: O enciklQpediji prava TaranQv,skog (dve, tri_ reči u nje-· 
gov sPQmen). - Dr. MetQd DQlenc: O prQterivanju i kQnfinaeij.i u kaz
nénQm rp avu. - Dr. Adam P. Lazarevié: NQvije ideje u naslednQm pra
vu. - Dr. DjQrdje Ž. MirkQviŕ: PrirQda QdnQsa kQji vezuje Qr,g-ane o
samQstalnQm posredinku i teQrije pretstavljanja. - Dr. JQvan' DjQrdje
vié: Savremena francuske demQkratija. - Dr. Dušan Lj. Pantevié: PQ
stanak i ,prestanak čQvečje pravne ličnQsti . - Dr. JQsip Ve-sei: O val
janosti generalnQg punQmQéstva ,s QbzifQm na prQpise našeg . gradjan
skQg i prQcesualnQg prava. - Dr. Janko GQljas: Medjunarodna pravna. 
PQmQé u JugQslaviji . - NikQla S. StjepanQvié: Slučaj'evi retrQa:ktivnosti 
administrativnQg akta u vezi sa pravnim PQIQžajem državnih službenika_ 
- Br. 3. ': Dr. Evgenije SpektQrski: Pr,avne nauke i psihQIOlgija. - Dr_ 
Laza M. MQstié: Kritika statističkih PQdataka. - Dr. JQvan SavkQvié : 
Prvo, rQčište u našem Gradjanskom parničQm PQstupku. ~ Dr. JQvan 
DjQrdjevié: Savremena francuska demQkracija (kraj). - Br. 4.: Dr. DjQr
dje Talsié: ZtštQ ,praVQ Qbavezuje? - Dr. Mihailo, P . Oubinski: VQlter 
i kriv-ÍčnQ pravQsudje. - Dr . . Milan Vla.dislavJevié: Parlamentarizam 
po, Qdredbama Ust-ava. - Dr. DjQrdje Ž. MirkQvié: PrirQda QdnQsa kQji 
vezuju organe za zajednicu kQjQj pri;padaju sa gledišta teorije ,pri-o 
svajanja. 

PravQsudje, gQd. V. br. 7 i 8.: Laza UrQš,evié: PredQsnQva Gradjans
kQg zakQnika za Kraljevinu Jugoslaviju. - Dn\;g. Kneževié: Oko, izmena. 
n ekih Qdredaba u ZakQnu o, sudskom PQstuplm u granjanskim parnicama. 
- BQžidar S. TatffiQvié: O nasledjivanju vanbmčnih sradnika u CrnQj, 
GQry, iS pogledQm na predQsnQvu nQvQj gradj_ zakQnika. - MQmčilQ .L 
Djukié: Obaveza plaéanje taksa i sirQmaškQ pravQ u izvršnom PQstupku _ 
- Mih. A . SQIQvjev: O rpQništenju ugQvQr,a o, usvQje'nju. - Ivo, StanQš: 
O diQhi nekretnlna. - lVl. LucianQvié: O PQtrebi Qlakšica pri prQvad
janju diQbe seljačkih zajednica.- Dr. Dušan StanQjevié: Primena i tu · 
mačenje prQpisa § 641 br. 3 Grpp. - V. Bibica: VrijednQst predmeta. 
sPQr,a i advQkatske nagrade. - Dr. Vladimir BerdQvié: Branilac PQstavl
jen pro, služebnQj ,dužnQsti i branilac kaQ zastupnik siromášnih. - Dr. 
Eugen Vagner: Laka tjelesna povreda iz § 180 K. z. - Stjepan PQtočki: 
Nezapažena redacijlska preškoa kQd § 325 Kri..,dčnQg zakQnika. - RadQ 
van M. Jelié: Krivična dela po, predlagu. - Dr. Barivaj D: PetrQvié: 
Glavni principi QPšteg ,dela o predlQga zakQna a istupima (§ 1 'až 60) 
Qd .22. X. 1935 Igad. - BrQj 9.: Dr. Čeda Markavié~ Odgavar na Qdbranu 
predQsnave GradjanskQ:g zakQnika. - Laza Uraševié: Pred-QsnQva Grad
janskQ,g zakQnika za Kraljevinu JUlgQslaiju . - Jakav M. MihailQvié: Pri
mena § 317 Kriv. zakQnika. - Dr. Nika Vragačav: Preinačenje tužbe. 
usubjektivnQm smislu. - Stevan Brankavié: Da li je ostaQ na snazi 
propis u PQgledu zabeleženja parnice radi ukidanja suvlasništva na ne
kretninama? - Filip' ČQsié: 0pQzivan}a predloga za ganjenje (§ 89 Qdelj .. 
I. kriv. sud. post.). . 

Mjesečnik, gQd. LXH., čÍs. 8.- 10.: Dr. Fran Milobar: Ddava i 
narod egzekutiva i parlamenat, . autaritet i sloboda. - Dr. Željko Le
derer: O neutrainoiSti. - Dr. VladÍlIIlír Franolié: Budžetsko pravo na
šega padamenta :s os,obi-tim obzirom na pravo odbijanja budžeta li cije
lQsti. Pravne posljedice takvoga odbijanja. - Ante Bué: Onekim pre
inakama i nedosljednostima II prapisima našega gradj. · pam. po.stupka 
o maličnom postupku. - Josip Gornočié: Razmatranja o otkupnom lPravu 
želje,znica i IS tim saveznim Qdl1lošajima. - Dr. IVQ Milié: Zá utvrdje.nje 
i uzakonjenje značenja »prave predaje« (§ 930. predosnove o. g.z,).' _ . 
Dr. Ivo Kun: O danležnosti vla!sti za rješavanje pa,slovnih, sporova i o> 
prekovrern,enom radu. - Dr. Mile Devčié: Kaji pnvni lijek ' i u ko}em 
pravcu .pripada ošteée.niku u ostupku ,pred sr,eskÍlIIl sudom, kad se radi 
.o krivičnom djelu, ' za koje se goni po · slžbenoj dužnosti'? ._., 

Slovenski Pravnik, gQd. L. števo 7.-8.: Dr. Metod Dolenc: O prav
nem položaj'll neporočenih življenskih drugov. - Dr. Avgust Munda : 



Preklic predloga (§ 85 , Kz .) in umik zasebne tQŽbe. - števo 9.-10.: Dr. 
Vladimir Grossmann: Kreditrie in kavcijske hipoteke. -- Aleksander 

.:M a)decov: Kriminalna sociologija; , in etika. - Dl~. A ndrej DruŠkov~é: 
, ,,,p ,ilem,e ysled , amnestije. ', ,' ',' ,. ," 

Pravni' Pregled, god. II., hr. '5.: O radu pravnika za' pravni poredak. 
, ' - 'Dr .. Andrij a Šuc i A leksander Stolišíé: Nekoliko primedaba k postup

-ku po tužbama zba:g smetanja poseda novog Gpp-a (§§ 548-5553. -
' Savié Vilkašin: Molbu ia zabeležbu parnice treba podneti posebnom 
molbom zemljišno-knjižnom sudu. - Dr. A lhed Rauš: Može li filijal a 
,d.' d. biti parnična sÍl' anka? 

d) p o Ls k Ý ch: 

Przegl~d prawa i administracji, rok 61., Nr. III.: Józef Fiema: O 
'zaskarzaniu czynnosci dluznika zdzialanych ze s,zkodq wierzycieli (cíq.~ 
-dalszy) . - Uroczys.ta Akademia dIa uczczenia zalslug Prof. Dra Leona 
hr: Piniúskiego. 

Glos- S~downictwa, rok VIII., Nr. 9.: Kazimierz Fleszyŕiski : Szkola 
-prawa i szkola zycia. - Dr. Henryk Zaborski: Uwagi nad dyskusj~ o 
polityce karnej. - - Dr . Alfred Laniewski: K. P. K. w obliczu psycho · 
logii krymnilanej. - Dr. Adam Berger : Stťdziowski wymiar kary. - To
masz Ktť,dzierski: W sprawie lokali handlowo-przemy,slowych wylq'czo, 
Dych s.podochrony ustavvo wej. - W. Szawlowski: Pozbawienie i organi -

, ~ zenie wlastnej woli na Ziemiach Wschodnich Rzplitej Polskiej. - Ed
ward Janik: Nadzór sluibowy nad komor.nikiem sq:dowym i kontrola je
go czynnosci. - Tadeusz Kostecki : Wys tawa czeku bez pokrycia w 'pra
' \-'ie czekowym 1936 r. - Staní'slaw Czerwinski: Domy i kolo,nie przej
sciowe dIa zwolnianych witťzn iów. - Dr. Alfred Eimer: Patronat w :sluz
'bie wymiaru Sipr awiedlhvosci. - Henryk Fisch : S::tdy a ubezpieczenia 
emerytalne pracowników umyslowych. - Mieczyslaw Piekarski: Czy 
w niespomym posttťPowaniu pJ,'zeraohowawczym d opuszczaLna jest 7,mia
na prawomocnego rozstr'zygniGcia s~dowego. - Nr. 10.: Adam Bobkow
:ski:_ S::tdo~'nictwo a aktualia zycia. - Jan Salewicz: K. P. C. w pra.ktyce 
codziennej. - Ludwik Wójcik: Uwagi do dyskusji nad K. P. C. - Dr. 
J uljan . Bibring : Trudnosci przy stosowaniu ustaw moratoryjnych w pro
,cesie. - Dr. Adam Nowotny: Art. 14 § 1 i 23 § 1 K. K. a orzecznictwo. 
_. Kazimierz Bzow,ski: O stosunku § 1 art , 14 do § 2 ,art. 20 K. K. , - 
Jerzy Koopera: O kierunek nowelizacji K. P. K., - R . Jabloŕiski: Re
jestracja skazanych. - Jan Brodacki: Na: sali posiedzeŕi v.r organicznym 
:s::tdzie. ' 

Csasopismo S~dziowskie, rok X. Nr. 5.: Dr. Zygmunt Hahn : Za
wieszenie PO!stťťPowania egzekucyjnego (cia,g dalszy). ~ Karol Kowalski: 

,:Folski kodeks karny w dotychczasowej praktyce: - Franciszek Korzel
'ski: Ks Piotr Skariga o sGdziach i 's::tdownictwie. - Di'." Radwaŕiski: Na 
marginesie Rozporz::tdze:nia z dnia 25. kwietnia 1935 w sprawie umarza
nia naleznosci · Skarbu Paŕistwa w postťťpowaniu cywilnem. 

Osobné zprá"1ly. 
. a) sudcov: 

Ministr spravedlnosti propl1jčil so· 
"udc. čekatell1m dr. Vo,itechu Horčinovi. 
-dr. Štepunu Novotnému, dr. Vojtechu 
Kelemenovi, dr. Josefu Majerí.kovi, dr. 
Ladislavu Chriašteľovi, dr, Vil ému Hoff- . 
städterovi. dr. Pavll1 Šurlákovi. dr. Janu 
'HolIcmannovi. dr. Ju liu Adamišovi, a dr. 
Ludvíkn Engelsmannovi služ. místa so-

, ,606 

udcl1 II. sk. pro obv. vrch. soudu v Brati
slave s úI-. titulem »soudce«. 

b) promó'Cie: 
, Na právnickej fakulte univ~rzit:v 

Komenského boli promovaní: 
Pavel Karlík z Podkylavy, Andrej Mik
loško z Michaian n iT. a Mar.tin Ňncho· 
movič z Kivjaždu. ' ' 
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