
Přehled vědecké tvorby literární členů učitelského 
sboru právnické fakulty Masarykovy university 

(1924—1928)').

Prof. Dr. Karel ENGLIŠ :

A. Samostatné spisy:
Vybrané kapitoly z Národního hospodářství, Praha 1925.
Národní hospodářství, Brno 1924.
Otázky a názory, Praha 1926.
Zeitfragen, Brno 1927.
Věda v politice či politika ve vědě, Praha 1927.
Státní rozpočet republiky československé pro rok 1927, Praha 1927. 
Le Budget de 1927, Praha 1926.
The Budget for 1927, Praha 1926.
Totéž pro léta 1928 a 1929.
Hospodářství a demokracie, Olomouc 1924.
Handbuch der Nationalökonomie, Brno a Lipsko 1927.
Grundlagen des wirtschaftlichen Denkens, Brno 1925.
La banque nationale tchécoslovaque, 1926.

B. Pojednání:
I. Články v Národohospodářském Obzoru.

Státní finanční soustava, XXXI., č. 9.
Výhled do výhledů, XXXII., č. 1.
Odklon důchodů a cen, XXXI., č. 5.
Je progresse důchodových daní fiskalismem? XXXII., č. 3.
Progresse výnosových daní. Loevensteinova konstrukce finanční 

vědy, XXXIII., č. 2.
Užitek relativní a užitek mezní. XXXIII., č. 6—7.
Definitivní konstrukce financí samosprávných svazků, XXXIII., č. 8.

II. Jiné časopisy a publikace.
..Zákon o relativním užitku a subjektivní hodnota“. (Časopis pro 

právní a státní vědu, 1926).
’) Viz III. svazek (1924) Ročenky, str. 184. — U těch, kdož nebyli 

roku 1924 ještě členy učitelského sboru (prof. Vážný, prof. Čada, doc. Kizlink, 
doc. Vážný), jsou uvedeny všechny literární práce. — Přehledů pro tento 
svazek Ročenky nedodali profesoři Basa a Dominik.
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Tschechoslowakei .ve Sborníku „Die Wirtschaftstheorie der Gegen
wart“, Vídeň 1927.

„Věda v politice“ v Hospodářské Politice. 1927.
..Die öffentlichen Ausgaben“ v ..Handbuch der Finanzwissenschaft“ 

(Gerloff-Meisel), I. sv.. 1925.
Probleme des wirtschaftlichen Denkens. Zeitschrift für die gesamte 

Staatswissenschaft, sv. 84., seš. 3., 1928.
Der relative und der Grenznutzen. Österr. Volkswirt. 1928.
..Jak souvisí cukerní krise s obilními cly“ (v ..Hospodářské Politice“ 

11/29—30).
Vědecké oddělení ministerstva financí v Hospodářské Politice, 1928.
Le finance e i cambi nella República cecoslovaeca v díle: La Ceco- 

slovacehia, Roma 1925.
Government Finance v díle: Czechoslovakia. Xew York 1924.
Der Staatshaushalt und die öffentliche Finanzwirtschaft in der 

Tschechoslowakei v Handbuch der Finanzwissenschaft (Gerloff-Meisel), 
II. sv.

Die öffentlichen Ausgaben v témže sborníku, I.
Wirtschaftstheorie und Psychologie v Prager Juristische Zeit

schrift. V., 1.
Poměr mých Základů hospodářského myšlení k normativní theor'i. 

V Časopise pro právní a státní vědu. 1927.

HI. Ročenka právnické fakulty.
Výklad směnných relaci. HI., 1924.
Výdaje řádné a mimořádné, IV., 1925.
Státní rozpočet na. rok 1927. V.. 1926.
Státní rozpočet na rok 1928. VI.. 1927.

Pbof. Dk. František WEYR:

A. Samostatné spisy:
1. Problém správy v demokracii, Olomouc 1924.
2. \ eřejné míněni v demokracii. Jeho podstata, organisace a význam. 

(Občanská knihovna, sv. 63.), 1925.
3. Xadprůměmá inteligence jako hromadný zjev. (Statistika vynika

jících lidi.) (Knihovna Statistického Věstníku, sv. 7.), 1927.

B. Pojednání:
„Motivy“ zákonů a „důvody“ rozhodnutí. (Vědecká Roč. právn. fak. 

Masarykovy university. HI.), 1924.
Zcizování státního majetku. (Parlament HI.), 1924.
Rozloha a obyvatelstvo nejdůležitějších evropských států. (Stati

stický Věstník, V.). 1924.
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Příspěvek k nomopojetice. (Časopis pro právní a státní vědu, VUT.),
1925.

La théorie normative. (Vědecká Ročenka pravn. fak. Masarykovy 
university, IV.), 1925.

Kritika cis. nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z. (Zároveň pří
spěvek k ryzí nauce právní a praktický návrh.) (Publikace II. sjezdu 
čs. právníků), 1925.

Demokracie a volební řády. (Parlament, V.), 1925.
Le Tribunal constitutionel de la République Tchécoslovaque (Bulletin 

de droit tchécoslovaque, I.), 1925.
Promulguée (Věd. Ročenka právn. fakulty Masarykovy university, 

V.), 1926.
La question de la délégation de puissance législative (Revue inter

nationale de la théorie du droit, I.), 1926.
Průkaz způsobilosti v živnostech. Jeho ideologické pozadí a význam 

v moderním; právním státě („Obchodní komora“, Plzeň), 1926.
K problému systematických výkladů positivního práva (Časopis pro 

právní a státní vědu, IX.), 1926.
Honební zákon moravský. Systematický výklad (Naše samospráva,

III.),  1926.
K výkladu zákona ze dne 2. listopadu 1918, č. 4 (Časopis pro právní 

a státní vědu, X.), 1927.
O metodě sociologické (Vědecká ročenka právn. fakulty Masarykovy 

university, VI.), 1927.
La doctrine de M. Adolphe Merkl (Revue internationale de la théorie 

du droit, II.), 1928.
Úkoly moderního státu (Moderní stát, I.), 1928.
Formy státní (Slovník veřejného práva československého), 1928.
Funkce státní (Slovník veřejného práva československého), 1928.

Prof. Dr. Jaroslav KALLAB:

A. Samostatné spisy:
1. Trestní řád československý (společně s generálním, advokátem 

nejvyššího soudu Vilémem Herrnrittem jako XII. sv. komentovaných zá
konů československé republiky, 1925).

2. Trestní zákony československé (společně se senátním presidentem 
nejvyššího soudu Vilémem Herrnrittem jako sv. VIII. komentovaných 
zákonů československé republiky, 2. vyd., 1927).

B. Pojednání :
Ideál a fikce v politice (Věd. ročenka právn. fakulty Masarykovy 

university, 1924).
Doporuičuje-li se zřídit! mezinárodní trestní soudnictví a v případě 

kladné odpovědi, jak by mělo býti upraveno? (Věstník čs. společnosti pro 
právo trestní, 1925).
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Mezinárodní ochrana proti padělání peněz (Zahraniční politika, 1926).
Postulát spravedlnosti v teorii právní (Le postulát de la justice dans 

la théorie du droit), (Vědecká ročenka právn. fakulty Masarykovy uni
versity, 1926).

Politika vědou a uměním (Parlament, 1926).
Právní filosofie a výklad zákonů (Vědecká ročenka právn. fakulty 

Masarykovy university, 1927).
Tři poznámky k Weyrově iivaze o metodě 'Sociologické (Časopis pro 

právní a státní vědu, 1928).
K otázce mezinárodního soudnictví trestního (Sborník „Naše právo 

a stát“, 1928 1).
Reforma veřejné správy a dobrovolná sociální péče (Péče o mlá

dež, 1928).

Prof. Dr. Josef VACEK:

Spisy:
1. Manželské právo dle názorů církve římskokatolické u srovnání 

s hlavními názory moderních právních systémů. Díl II. (1925).
2. Za profesorem Drem Kamilem Hennerem (Nekrolog, 1928).

Prof. Dr. Dobroslav KREJČÍ:

A. Knihy:
1. La statistique agricole en Tchécoslovaquie (Rome 1926, ve sbírce 

Mezinárodního ústavu zemědělského „L’organisation de la statistique agri
cole dans les divers pays, No. 2.), 138 str. 8 °.

x) V seznamu z r. 1924 omylem byla, vypuštěna tato pojednání:
O nakládání se slabomyslnými mladistvými dle platného trestního 

práva a požadavky moderní kriminologie (předneseno na I. českém, sjezdu 
pro péči o 'slabomyslné a školství pomocné v Praze, 1910).

Opravné prostředky proti výroku a započtení vyšetřovací vazby do 
trestu (Právník, 1912).

Ochranná výchova a trestní právo (Pražská lidová revue, 1914).
Několik slov úvodem, (Památník Všehrd, 1918).
Sebeurčení národů jako princip právní (Právnické rozhledy, 1918). 
Politické programy a právní konstrukce (Právnické rozhledy, 1918). 
Úvaha o povinnosti (Česká mysl, 1919).
Národní otázka československá (Národ, 1920).
Příspěvky k dějinám trestního práva mládeže (Péče o mládež, 

1922 a 1923).
Ročenka právnické fakulty Masarykovy university. 22
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2. Učebnice zemědělské politiky. Svazek 1. Úvod o politice vůbec 
a národohospodářské i zemědělské zvláště. Zemědělská politika, týkající 
se půdy (Brno 1928, Knihovny Čs. Ak. Sp. „Právník“ v Brně, sv. XI.).
IV. a 241 str. 8 °.

3. Statistika (Praha 1928, Pedagogické knihovny svazek VIII.). 
103 str. 16°.

4. (Spolu s několika žáky, členy jeho statistického semináře) So
ciální poměry studentstva českých vysokých škol brněnských podle vý
sledků statistických šetření z let 1921/22—1923/24. Část II. Poměry stra
vovací. S dodatkem některých základních dat za třetí pozorovaný rok 
(Praha 1928).

B. Pojednání:

1. Poválečná reforma pozemková v Německu a u nás (Vědecká 
ročenka právnické fakulty Masarykovy university, 1924). Též zvláštní 
otisky.

2. Pojem1 a význam populace. Přehled hlavních problémů populač
ních (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university, 1925). 
Též separáty.

3. Dr. Karel Kořistka (Sborník Čs. spolku zeměp., 1925).
4. PhDr. Karel Kořistka (Cs. statist, věstník. 1925).
5. Statistický seminář právnické fakulty Masarykovy university 

v Brně (Zpráva o činnosti v letech 1920/21—1924/25) (Čs. statist, věstník, 
1925).

6. Vývoj a organisace zemědělské statistiky v Československu. (Věst
ník Čsl. Akad. Zeměděl., 1926, s franc, résumé.)

7. Sčítání hospodářského zvířectva. (Tamtéž.)
8. Zemědělská statistika v 1. 1924 a 1925. (Sborník ČAZ./I. 1926.) 

Též separ.
9. Z historie novějších snah po vhodné úpravě rozdělení majetku po

zemkového a hlavni formy snah těch. (Věd. roč. práv. fak. Mas. univ.,
1926.)  Též separ.

10. Otázka populační s hlediska národohospodářského, sociálního a 
národního. (Péče o mládež, 1927.)

11. Albín Bráf a statistika. (Bráfův památník, 1927.)
12. Provádění naší poválečné reformy pozemkové v praxi. Její 

kritika. (Věd. roč. práv. fak. Mas. univ., 1927.) Též separ.
(V souboru referátů o „soudobé

13. Zemědělská ekonomika. zemědělské vědě, jejím budoucím
14. Zemědělská statistika. vývoji a úkolech“, vyd. v „časových

Otázkách“ Čsl. Akad. Zeměděl., 1928.)
15. K otázce ceny matematické statistiky pro statistickou praxi. 

(Věd. roč. práv. fak. Mas. univ., 1928.) Též separ.
16. Školská statistika. (Ve Sborníku České pedagogické společnosti 

v Brně, „Čsl. škola a výchova“, Brno 1928.)
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Prof. Dr. Jaromír SEDLÁČEK :

A. Samostatné spisy:
1. Obligační právo, II. Speciální ustanovení o jednotlivých typech 

smluvních, Brno 1926.
2. Zajištění stavebních pohledávek (spolu š Drem Jindř. Mayerem), 

Plzeň 1927.
3. Nástin všeobecné části práva občanského, Brno 1924.

B. Pojednání:
Dobrovolná péče o mládež, Péče o mládež, 1924.
La codification du droit civil en Tchécoslovaquie, Bulletin, men

suel de la société de législation comparée, 1925.
Doporučuje se ustanovení, že změna hospodářských poměrů působí 

na obsah smluvních povinností? (Spisy II. sjezdu právnického, Brno 1925).
Résumé du problème de la règle de droit, notamment du contrat 

(Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university, 1925).
Théorie des Rechts (Juristen-Zeitung, 1926).
Valorisační doložky (Les clauses de valorisation) (Vědecká ročenka 

právnické fakulty Masarykovy university, 1926).
Dějiny fakulty ve školních letech 1925/26—1926/27 (Vědecká ročenka 

právnické fakulty Masarykovy university, 1927).
Nároky vlastníka souboru velkého majetku pozemkového na. za

branou půdu (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy univer
sity. 1927).

Die Aufwertungsklausel nach čechoslowakischem Recht (Zeitschrift 
fůr Ostrecht, 1927).

Das tschechoslowakisehe Recht der Teilschuldverschreibungen 
(Prager Juristische Zeitschrift, 1928 *).

Prof. Dr. Jan I.OEVENSTEIN.:

Pojednání:
Relativní užitek v rámci hodnocení (Vědecká ročenka právnické 

fakulty Masarykovy university, 1924).
Zdatnost poplatná (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy 

university, 1925).
Ť) Omylem v roce 1924 bylo vypuštěno:
ad A.: Vlastnictví a vlastnické právo. Kritický pokus. Brno 1919. 
ad B.: Zrušení obecného statku, Brno 1919,
Odnětí a omezení moci otcovské, Péče o mládež, 1922.
Otázka úpravy generálních poručenství, Péče o mládež, 1923.
Ještě příspěvek k otázce kodifikace našeho občanského zákoníka. 

Právník, 1923.
22*
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Kritika Englišovy knihy „Národní hospodářství“, 1925 (Národo
hospodářský obzor, roč. XXX., č. VIII.).

Daně přímé a nepřímé (Vědecká ročenka právnické fakulty Masary
kovy university, 1926).

Výnosové daně a progresivní metoda zdaňovací (Vědecká ročenka 
právnické fakulty Masarykovy university, 1927).

Kritika knihy Bertranda Nogalo: La vie Économique (Paris 1928) 
(Národohospodářský obzor, 1928).

Národní hospodářství, příručka, napsal Karel Engliš. Kritická studie 
(Časopis pro právní a státní vědu, 1925, roč. VIII., str. 53).

Užívání obchodní směnky. Příspěvek k anketě (Průmyslový věstník, 
roč. XIV., č. 5, 1927).

Prof, Dr. Jan VÁŽNÝ:

A. Samostatné spisy:
Custodia v právu římském (Knihovna právnické fakulty university 

Komenského v Bratislavě, 1925).
Římské právo obligačni. Část II. (Tamže, 1927).

B. Pojednání:
Custodia (Annali del Seminario Giuridico della R. Universita di 

Palermo, XII., 1926).
Miscellanea z římského práva obligačního (Sborník Naše právo a 

stát, 1928).

Dříve vydané práce.

A. Samostatné spisy:
Actiones poenales (Knihovna právnické fakulty university Komen

ského v Bratislavě, 1923).
Římské právo obligačni. Část I. (Tamže, 1924.)

B. Pojednání:
Oontinuatio furti (Sborník věd právních a státních, XXII., 1922. 

(Pocta Heyrovskéko.)
O významu t. zv. testatio v římském právu pohřebním (Tamže, 

XXII., 1922).
La funzione della testatio nel dir. funerario romano (Annali del 

Seminario Giuridico d. R. U. Palermo, VIII., 1922).
O právu dědickém (Právný Obzor, 1923).
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Prof. Dr. František ČADA :

A. Samostatné publikace:
Československá literatura právnická a státovědecká, vydaná od 

počátku republiky v letech 1918—1925. —' Praha 1926. Buršík & Kohout.
Československá literatura právnická a státovědecká v letech 

1926—1927. — Praha 1928. Buršík & Kohout.

B. Pojednání:
Zákonná úprava místních názvů v Čechách. — Právník, LXIIL, 1924, 

str. 145. Též zvi. otisk.
Místní názvy a naše samospráva. — Naše -samospráva, I.. 1924, str. 

53—58. Též zvi. otisk.
České rukopisy právnické v Národní knihovně ve Vídni. — Všehrd, 

VII., 1925, str. 68—75. Též zvi. otisk.
Archivy a právní prakse. Několik styčných bodů. — Právník, LXIV., 

1924, str. 365 a 397. Též zvi. otisk.
Les Associations de Juristes tchécoslovaques et les périodiques de 

droit tchécoslovaques. — Bulletin de droit tchécoslovaque, I., 1925, 
str. 21—24.

Le Congres -des juristes tchécoslovaques de Brno. — Bulletin de 
droit tchécoslovaque, I., 1925, str. 24—26.

české edice historickoprávní. Üvodem k vlastní ediční práci. — 
Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university, V., 1926, 
str. 158—188. Též zvi. otisk.

Druhý sjezd československých právníků v Brně. — Sborník věd 
právních a státních, XXVI., 1926. str. 253—271.

Pomocné vědy historické v prvním stu ročníků Mu-sejníku. — Časo
pis Národního musea, oddíl duchovědný, roč. C., 1926, str. 219—233.

Pečetidla českých měst a obcí v archivu Národního musea v Praze. 
— Časopis přátel starožitností českých. XXXIV., 1926. str. 27—68. Též 
zvi. otisk, Praha 1927.

České právo kolem roku 1400 a kniha Ondřeje z Dubé. Zároveň 
příspěvek k metodám historickoprá-vním. — Vědecká ročenka právnické 
fakulty Masarykovy university, VI., 1927, str. 153 —208. Též zvi. otisk.

Hermenegild Jireček. Slavnostní přednáška. — Sborník věd právních 
a státních, XXVII.. 1927, str. 325—333.

Práva osobnostní u nás. — Všehrd, IX., 1927, str. 102—110, 136—143. 
Též zvi. otisk, Brno 1928.

České právní knihy v době předhusitské. — Sborník Spolku čs. 
právníků „Všehrd“ ..Naše právo a stát“, 1928, str. 25—40. Též zvi. otisk.

Produkce do roku 1924:
A. Samostatné publikace:
K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. — Praha 

1920, nákl. univ. prof. Kapras. Ve sbírce „Práce ze -semináře českého 
práva“, sv. 2.
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Ležení podle českého práva zemského. (K osobní exekuci, II.) — 
Praha 1922, nákl. univ. prof. Kapras. Ve sbírce „Práce ze semináře českého 
práva“, sv. 6.

(Soupis české literatury právnické a státovědecké. — Praha. 1922, 
Bursiík & Kohout.

B. Pojednání:
M. Viktorín Kornel ze Všehrd na pražské universitě. — Památník 

Spolku čes. právníků „Všehrd“, 1918, str. 249—257. Též zvi. otisk.
Glosa k sníženi věku zletilosti. — Všehrd, I., 1920, str. 20—21.
Poslední kapitoly životopisu Všehrdova. — Všehrd, II., 1921, 

str. 4—10.
Studium věd! právních a státních. — Všehrd, II., 1921, 'Str. 73—77, 

129—133.
Význam formulářů pro právní historii. — Všehrd, IV., 1923, str. 

129—137.

Doc. Dr. Jaroslav STRÁNSKÝ:

Pojednání:
Problém tiskové opravy. (Roč. právn. fak. Mas. univ., VIL, 1928.)

Doc. Dr. Karel KIZLINK:

A. Samostatné spisy:
1. Akciová společnost v konkursu. Brno 1924.
2. Ochrana věřitelů při likvidaci společnosti s ručením obmezeným. 

(Vyšlo v publikacích II. sjezdu čs. právníků, Brno 1925.)

B. P o j e d n á n í :
Studie k vývoji právních předpisů o kupeckém inventáři na počátku 

novověku (Časopis pro právní a státní vědu, roč. VII.).
Kritické úvahy k německému nařízení o zlatých bilancích se zřetelem 

k bilancím akciových společností (Časopis pro právní a státní vědu, 
roč. VII.).

Snahy o reformu akciového práva v Německu (Všehrd, roč. VI.). 
Příspěvek k otázce směnečných podpisů in bianco (Všehrd, roč. VI.). 
Wechseleinlösung mittels Schecks nach französischem Rechte 

(Juristen-Zeitung, roč. 1925).
Fakultativní výplata směnek šekem podle práva francouzského 

(Všehrd, roč. VII.).
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Ochrana věřitelů při likvidaci společnosti s ručením obmezeným. 
Příspěvek k diskusi (Účetní listy, roč. XVIII.).

Stabilisační ¡bilance (Účetní listy, roč. XIX.).
Vývojová tendence práva akciových společností v době nejnovější. 

Část první (Vědecká ročenka -právnické fakulty Masarykovy university 
v Brně, 1926).

Nový obchodní zákoník československý (Účetní listy, roč. XIX.).
Studie k osnově «jednoceného směnečného zákona (V-šehrd, roč. 

VIII.).
Reforma obchodního práva (Průmyslový věstník, roč. 1927).
Vývojová tendence práva akciových společností v době nejnovějši. 

Část druhá (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university 
v -Brně, 1927).

Ne-obchodní jmění kupcovo v bilanci (Naše právo a stát, Sborník 
k šedesátému výročí „Všehrdu“, 1928).

Vývoj obchodního práva československého v prvním desetiletí 
republiky (V-šehrd, roč. X.).

Doc. Dr. František VÁŽNÝ:

A. Samostatné spisy:
1. O nejdůležiitějšíeh listinách, užívaných při nákladní smlouvě dle 

obch. záik., též se zřetelem k železniční a poštovní smlouvě nákladní 
(Sbírka spisů práv, a národohosp., sv. XXII.).

2. O podstatě a o modifikacích komisionářské a speditérské- smlouvy, 
se zvláštním zřetelem k samovstup-u komisionáře (speditéra) (Praha 1928).

B. Pojednání:
1. O náhradě -škody, vzniklé za dopravy, se -zvláštním -zřetelem k do

pravě poštovní, železniční a automobilní v Československu (Práv
ník, LXIL).

2. Právní povaha smlouvy o poštovní dopravě (Časopis „Česko
slovenská pošta“, roč. V.—<VI.).

3. K zákonné úpravě depositniho obchodu v -cenných papírech (Práv
ník, LXIV.).

4. Studie o tarifech a dopravě poštovní, telegrafní a telefonní 
(Sborník věd právních a státních, roč. 23.).

5. O prá-v-ní podstatě poštovního šeku (v rámci úvahy o šeku vůbec) 
(Časopis „Československá -pošta“, roč. VII.).

6. O disposičním právu odesilatele a příjemce při nákladní smlouvě 
dle obch. zák., jakož i při železniční a poštovní smlouvě nákladní (Časopis 
pro železniční p-rávo a politiku, roč. II.).

7. Jaký význam má údaj obsahu (vlastnosti) a ceny zásilky při 
ručení povozníka z nákladní smlouvy (ibi-dem).
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8. O podstatě a hlavních formách asignace (Časopis pro právní a 
státní vědu, roč. VIII.).

9. Příspěvek k nauce o cenných papírech odevzdáních (tradičních) 
(ibidem).

10. O právu směnečného věřitele na úhradu („provision“) podle fran
couzského směnečného práva a podle návrhů, na reformu našeho směneč
ného řádu (Právník, roč. LXV.).

11. Náhrada škody při provozování nebezpečných podniků dle ná
vrhu pro revisi občanského zákonitá (Právný obzor, roč. VIII.).

12. Hlavni civilně - právní -předpisy francouzského železničního práva 
o nákladní smlouvě (Časopis pro železniční právo a politiku, roč. IV.).

13. Několik slov k ochraně autorových práv podle dosavadního stavu 
a podle reformních návrhů (Sociální Revue, roč. VI.).

14. Několik slov k zákonu ze 7. srpna 1925, č. 202 Sb. z. a n., jimž 
se mění některá ustanovení uher. obch. zákona o pojištění proti škodám 
a o životním pojištění (Právník, roč. LXIV.).

15. K právní konstrukci nabytí práv z přepravní smlouvy pomocí 
smlouvy ve prospěch osoby třetí (Právný obzor, roč. X.).

16. O příkazním a stíhacím právu při přepravní smlouvě (Česká 
advokacie, roč. XIII.).

17. Poměr spedice k přepravnímu obchodu (Časopis, pro- železniční 
právo a politiku, roč. VII.).

18. O ručení -speditéra za spediční zboží (Česká, advokacie, roč. XIV.).
19. Stručný nástin význačnějších nových ustanoveni čs. směnečného 

zákona (ibidem).
20. O právní úpravě přepravní smlouvy podle francouzského práva 

obchodního a otázek s ní souvisejících (Vědecká ročenka, právnické fákuity 
Masarykovy university v Brně,, roč. VI.).

21. Příspěvek k řešení otázky právní povahy dopravních řádů (želez
ničního a poštovního) (roč. V.).

22. Nástin a výklad francouzského práva přepravního- (s hlavním 
zřetelem k poštovní a- železniční přepravě) (Československá pošta-, 
roč. IX.).

23. Osnova italského obchodního zákona o směnečném právu (Vě
decká ročenka Masarykovy university v Brně, roč. VII.).

24. O přepravní -smlouvě -podle italského obchodního práva (se zře
telem' k přepravní smlouvě poštovní a železniční podle italského práva 
(Československá pošta, roč. X.).


