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Číslo 265. ,Čdn, ktlO'rý je n1U1mý, aJby 'holo zalbránené § 7.9" 
be'zlprárvnemu útlolkU, nermÓJŽ:e byť páJchatefovi 
prilčítaný, ibee: i(){hiraldu na to, ~d!a, nap.aldlnutý 
sa mohol preld belZlp~QstI'l8ldne o.hmoŽJUjrúcim ne
helZlpelčím zlmhrán:Lť úte\klOlm, U1SIClhlolvlalIlÍJm ale'bO' 
zamJk(rl\utírrn sa aJloolO ni,e. (,Z. R. zo dňia 5. ja-
II'1'llái!',a 1888, čís.. 5493). 

Číslo 294. ČlitU, krtorý je nutný k oldvrátemu hJ'lOlZlÍ:a,ce- § 79' .. 
ho n áJsilnélhJo poih[avného olhoQlv'lalIli,a, nemaže 
byť paclhM'efOlVi lpri,čitaný. (Z. R. ZlO ma 17. a-
PTHa 1888, Číis. 1716). 

Číslo 295. \PIOId poj em oIPTávnen.e:j selbaŮ'braJIly spaldá i § 79. 
Člin, ktJo'rý je nrutný k oldJvráteniiU. helZ[prlOstr.ed
ne hI101ZÍlruc,eího, ešte nen'a!stallého útolkiU.. (Z. R. 
zo ma 26. oikt. 1886, čis. 7223). 
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»Přehled Hnančního hospodářství Československé republiky." (lruhé dc
: pln ěné vydání, napsal prof. dr. Drachovský, vydalo Ústřední, nakladatelství 
.a knihkupectví: 00. učitels.tva v Praz,e. Obsahuj e ~O'lis.tavní v"Ýlklad práva hnanč

'níiho nyní v republic,e platného' YŠ'emi podstatnými změnami, íkrťkeré vúči sta\"U 
, dří.\"ěj šímu přinesla válka i doJ)a pováleČná. Na Ipoměry Slovenska a v Podkar
:patské Rusi vzat j,est phlillěřený zřetel. PO.illIúdm tut,o uV'Íltá s povděkem zajisté 
l{a~'Clý prá\"n~k, a zejména práv11ki y,e státní' službě finanční. 

»Správa župy fr.enčianskej v roku 1921« podává J.osef 1?ellai, župan župy 
Trenčianskej. 

III. sjezd slovenských :právní'ků, konán dne 25. a 216. března t. f. za 
účasti 160 del,egát-ů, z l1ichž se 88 súčastf:nil o' por,él!d v j'edinotlivých sekcích. Po
dr,obni Zprá\Ta podána bude v·e zvláštním výtisku knihov ny »Právného ObzofU «. 

V J,anově pobllet minulého rolm vy,ch á?eti Rivisfa inlernazi:nnale di 
mos. del diritto (Meúnár. r,eV'liIe pm práv. fil,os'ohi) z,a spolul'edak,eez'námýeh 
profes'orú římské univers,i ty Gi'orgia de,l Vecehio, ,a IAnt Famana. J,est věnována 
'nejen právní filo'sofii, ale i jiným s. ní S'ouvisí,cím práv. oborum (j'aJko práv. 
,etlmografii, sr·ovnávací prav'ovědě a soudní psychol1ogii) ; vzbuzuj e zájem i p.rak-



ti<cikého prrávníkla :prhhHž'ejic z;n,ačll'ou mílflou i k. právní ,prraxi, IpokuCL se d()itýk~. 
f!1JOso,f.ických . di'sciplpin. RirviJsta i'nt'em'azianal'e snaží s'8( udTžo'Va~i vSlkutku, 
meÚlnlÍll10ldIÍr charrakte,r s'oustř,elďujic ;lwl sle·be prI3J00i\T'Ilí.ky 'z ,célého z,a;hraničí,. 
i z 'll:iiŠ( vla,s1i. T,aJk v po'slledně vyslém svazku (III.-[Y) uveřejněn je přispěv;etk: 
pl1Of. W]eYlI"a p'od ná~r,em »La sóen:z,a giuridica czeoa, con pa.rhool.are rigua.rdlo. 
aHa hlo's. de1 diritto« (IPrávní 'Věda Čoeská : s,e zvláštním zřetelem k pntv. filo 
sofii), v němž prof. ' Wl€yr selZnamuje čisté š,err.aticky cizinu S ' vývO'jem české
pnalV;orvědy la s dJnešnllffi jejfun s'taJVem, ohr8Jc,ej'e poz,QirnostZ1ejména k posl,edlllě· 

vyšlým u nás p'J'8Jc,em ' z oboru právní fi-los'ohe. - DLe našich in-f'oTmaci phnesl8 
uv'eCLená Ri~lS.ta· j ,eště další články z pera óesiký,cn ' prá~ílků. - Č8Jsopis uveřej
ňuje ,c'e'l1'l1é ,rlecellSl8 ze všiech lit8lI'latur. - Témě'ř slO-učasně ;SI Rirvis'ta ilntel'nazio
na1e počíná znOi\TU rvychá..z,eti F. SeTlaf:i'Jl.ih!o Archivio Giuridic.o (IV. 'g,er~e) j'Elmuž: 
n'álež( významné místo v dějiná'e.h itaLské moderní ptavo'Věd'Y. Ar-chivio počal 
vYioházeti v r. 1868, ale těžké IPOměTY přivodÍ'ly IPJřed n~koliJw lety j·eho zasta
V'enLNo:vá . ['~.d.akce eG. del , V,ecchi1o, Bomfante, Romano aj.) vz,buzu.je naděj,e,. 

že n'O"Tý Archivi'O půjde t~Tm~.ž oeiSluami, jak'ol'o'čníky minulé. 

Otázek prrá'V'rlickýcha hosrp'od«řsikýeh ,dvŠ'em SI hledilSlka čistě theo'l1e
bc1kého la filosloďic.ké-lla všímá s i z'Thabnoru. mírou i · lpIai"í:,ž·ská Revue de Méta
phisique et de MOlal ve svém 28. ročnÍlku ' (1912,1). Zaj'íll11'avou 'pr·o právní!ka jest 
z,ejmé[lla stuJd'ile G. navyho »R..e'VlO'wci právního myš1e!ní v přitOimno'sti« p'řip1na

jÍlcí n la pTá,ce Genyho" a/ pa1k sešit druhý, věmo'vlaný výlučně nál"odrrlímu ho·spo
clářs.b'í a SO'llIStÍ'fďujíd řadu p-rací VYl1Í'kaj'Ílc'ích nárloclohospodářů. Účelem' 1ě.chto
Ip:rad jest p'řisp'ělti k ře.š'eni námd.o'hoiSp'ordáj'slkých problému naJdboz,enÝ'ch de
stmkrt·iv mmi te'l1dell1Jcemi Ipo,s1'ední.ch l,et. 

Zbornik znaustvenih razprev pooal vycházeti v Lubl,ani j'arkoo orgánpro-. 
feslor.Slkéh1o sboru prálV. fakulty Lublaňské. 'Do,sud rvydamý první SNI8JZek. 
(l" o'čnílk 1'9120./2'1) 'obsla.hJuje řadu procí z'e vŠle.ch: obor-ll prá:va: J'ehoi ráz je orsté
thelor'etický la upomíná na náš ,Sbm'nÍlk vM práv. 'a stát. Z obsahu uváxJ,i,m: 
Bil1irmovič, Něko.J.i~{ mlyšllenerk o· náJrodoh'O-sp . 'VMě; Krerk, Význam římského· 
práva dř'í'V'e a nyn,í'; Rušej, Cod.ex jUTi·SI .caJll'oini'ci a j,eh'O' význan1 pDO ·cirrkev 
a s tá't; Pi,namic, N10vésměry .prá'iT. fi1oS'o.fie .(0 tbeolrii K'elšenově) ; Šlkerlj, Na
řízení 'oo,chra:ně průmy,s.J. vl:a;srtnictvL - laik se ZJd'á, bude ,se či stě theo'r,etický 
Zbo,rnik děliti 'o 'věded00u prá'iTTIiólmu prá-c'i 'SI IP,řev,ahou 'pra:khc'k~Tm časopoi'sem 

»Sloveonski pravnik«, který r·ok·em 19m z·ahá.j'Í'l Isvúj 315. r,ol)nílkt la z něhož 

dosud ' máme pO' Tuc'e osm čís,eL Č'a;sop'is' 't.en jlelst velmi rp,ěkně red~go,ván ,a Zia
s1'ou.ží: sli pIO'Z'Ol"l1()lsrti rrmšílch p.ráv. Ihuhů tim víoe, ž,e se zabývá i běŽ1n~'mi pl'O
blemy z,íIJ' ol,C)dúrnými, jaiko otázkou, má-li s,e plii'pustiti ničen í! bytosti živO'ta 
neschO]Jl1~rch mole-ne, Šerko), otázkami ústavnf'rni, cirkie'Vně-právn Íllni, agrár-nf 
reflO-n:J.1Iou atd. 

V KlolEně n a:d Rýnem po.oalú vydáIV'ati řiditelé Věd,eckého ú SltJarvu pro 
soQciállní v-ědy »K.iHn-er VierteljahrsheHe, fur S('J,zialwissenschaften« (nákladem 
Dun<Cilr:err-Humbl.otorvým v 'Mni,chro:vě a Liposlku.) '0 d"roru ř,adá-ch, 'Z nichž prvni 
věnováJna j,e,stotáz}{ám obe·cně S'oóol'O,gi,Clk~Tmi, druhá 'PI'Ioblémům 'S'o-ciálnf 
pro'Htilky. P.olz;o'l'nols.ti z.asllouží z.ejménra články Iwnghc~ých ,Slp'o luprr,3;wv1l1íků 

o d<ll'ešnim 'sbvu rěšen-Í 'l1ěkrterých dŮ'lieži't~Tch socia}něpo.Ji.tiICJkých proo'blémů 

v Anglú, na př . otázky dělnické a 'otázky bytolvé (Shlowe, Rowntree, Heis,s) _ 

Dr. B. Toms·a. 




