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,oem o smlouvě nakladatelské ze dn'e ll. května 1923, č . 106. Kromě rozboru 
-obsahu tohoto zákona obsahuje historický přehled (str. 7-17) a text zákona 

W. 
Adolf Tur n e r a Dr. Alex. A s z t é ly: Súkromnoprávne zákony 

uhorské platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Bratislava, 
1926, 398 str. Účelem sbírky jest poskytnouti právníkům našim souborně slo
venský text nejdůležitějších norem soukromoprávních (právo rodinné. dědické , 
věcné atd .). 

Prof. dr. Václav Hor a: Civilní řád soudní a i urisdikční norma 
s dodatky. (Komentované zákony čs. republiky, vydáva "Čs , Kompas", 
svazek IV.). Praha, 1927, 1161 str. 120 Kč. Proti prvnímu rozebranému vydání 
bylo toto druhé rozšířeno o řadu důležitých předpisů, jako na př . státní 
smlouvy o právní pomoci, jazykové předpisy, odkazy na příslušná ustanovení 
procesní platná na Slovensku a v Podk. Rusi. Konečně zpracována jest 
v novém vydání veškerá judikatura až do roku 1925, resp. 1926. Přáti novému 
vydání stejný úspěch jako prvnímu jest zbytečné, poněvadž je jistý. W. 

Spolková zpráva. 
Ve dnech ll. a 12. prosince 1926 ibyl zájezd Právnické jednoty 

.n a S loven s k u do Brna. - Zájezdu se zúčastnilo 24, osob, z nichž bylo 
19 členů oné jednoty a 5 dám. Kromě nich přijelo z Uh. Hradiště 7 pánů 
:a 1 dáma, z Olomouce 4 pánové. a i Mor. Ostravy 1 pán jakožto zástupce 
P rávnické jednoty Ostravska a Těšínska. 

Hosté z Bratislavy a Uh. Hradiště byli uvítáni na nádraží starostou 
iměsta Brna p. J. Tomešem, načež byli ubytováni v hotelu "Slavia". 

O 19. hodině přijal hosty v rektorátní budově Masar. university rektor 
'této university prof. Dr. N a v r á t i I) načež byla v aule rektorátní budovy 
iPřednáška univ. prof. Dra. K. La š t o v k Y z Bratislavy na thema: Reforma 
správního řízení. 

. Schůzi zahájil starosta naší jednoty Dr. František V á ž n ý, uvítav hosty 
a vytknuv význam zájezdu Právnické jednoty na Slovensku do Brna. Týž 
ukončil schůzi doslovem. 

Při přednášce bylo přítomno asi 90 pánů a 2 dámy. 
O 20 '/2 hod. byla ve velkém sále Besedního domu společná večeře, ~ři 

níž bylo přítomo asi 180 účastníků. 
Krátké proslovy s přípitky pronesli pp.: pres. Dr. Vážný, Dr. Fajnor, 

předseda to Právnické jednoty na Slovensku,' rektor prof. Navrátil, prof. Laštovka, ' 
Dr. BuJín, Dr. Javůrek a starosta města Tomeš. . 

V neděli dne 12. prosince prohlédli si hosté rJdnici města Brna, kde je 
opět přivítal starosta města p. Tomeš. Na to byla prohlídka městského musea 
ve starém zemském domě na Dominikánském náměstí. Potom prohlédli si hosté 
město Brno v nejbližším okolí, při čemž bylo použito aut. 

Na to asi 50 osob bylo pozváno panem Drem Hynkem BuBnem, advo
kátem v Brně a jeho chotí do jejich vily k dopolední přesnídávce. Hosté byli 
bohatě pOhoštěni a o 14. hodině vilu Dra Bulína opustili. Tím byl zájezd 
ukončen. 

Naše jednota obdržela od Právnické jednoty na Slovensku dopis ze 
dne 28. prosince 1926 tohoto znění: . 

' " Slovutní pánové! 
Právnická jednota ua Slovensku v Bratislavě ve své výborové schůzi, 

'konané dne 23 , prosince 1926, jednomyslně zápisičně projevila vážené jednotě 
a slovutnému jejímu předsednictvu svůj nejsrdečnější dík za sesterskou spol
kovou pozornost, vzác'nou společenskou a pOhostinskou poctu, prokázanou 
jejím členům při návštěvě tamní sesterské jednoty dne 11. a 12, prosince 1926. 
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Právnické jednotě bude zvláštním vyznamenamm, když bude opět moci 
uvítati v Bratislavě váženou sesterskou jednotu, její vzácné členy a jejich 
milé dámy. 

Předsednictvo sdělujíc tento projev díků a tlumočíc současné pozvání 
tamní jednoty, prosí, aby tlumočeno bylo s.rdečné poděkování Právnické 
jednoty, rovněž dámám členů sesterské jednoty moravské, za současně pro
jevenou vzácnou, milou a družnou pozornost společenskou." 

Čl e n s k á se h ů z e byla dne 14. prosince 1926 v salonku Čtenářského 
spolku. 

Přítomno bylo 15 osob, a schůzi řídil pan vládní rada Josef Novák, 
druhý náměstek starosty naši jednoty. 

Rada Nejv. sóudu Dr. Machovský referoval podrobně o zájezdu hostí 
ze Slovenska, z Uh. Hradiště, z Olomouce a Mor. Ostravy do Brna. Na to 
bylo jednáno o zájezdu naší jednoty do Jihlavy, který má býti ve dnech 
18. a 19. prosince 1926. - Vysloven názor, zda by nebylo vhodno odročiti 
zájezd vzhledem na blízkost vánočních svátků. Dr. Pavel Krippner pověřen 
dotázati se v Jihlavě, zda by též dotyční činitelé v Jihlavě nepokládali za 
vhodno, aby zájezd se uskutečnil později. 

Dne 11. ledna 1927 byla v Ý bor o v á s c h ů z e. 
Vzato na vědomí, že redigovati Přehled rozhodnutí , ze všech oborů 

právních se uvolili p . Dr. Josef O r ň a, adjunkt finanční prokuratury v Brně 
a Dr. Karel K i z I i n k, docent právnické fakulty Masar. university. Na to 
starosta Dr. Vážný poděkoval uznalými slovy dosavadním redaktorům tohoto 
Přehledu, panu Dru Methoději Fišerovi a Dru Aloisi Chytilovi za jejich pečlivé 
a obětavé dosavadní řízení Přehledu. 

Dr. Krippner podává přehlednou zprávu pokladní. Usneseno, aby vrát
nému v Justičním paláci v MQzartově ulici bylo jako remunerace za rok 1926 
zaplaceno Kč 50·- a vrchnímu oficiálu, který půjčuje knihy z naší knihovny, 
aby byl vyplacen za rok 1926 týž obnos, Jako za rok 1925. 

Na to rada Nejvyš. soudu Dr. Machovský pOdal podrobnou zprávu 
o zájezdu Právnické jednoty na Slovensku, a Dr. Brychta podal výúčtování 
příjmů a vydání se zájezdem spojených. 

Starosta president Dr. Vážný poděkoval srdečně Dru Machovskému, 
jakožto předsedovi pořadatelského odboru. za jeho velké zásluhy o zdar 
zájezdu, a dále poděkoval všem, kteří ku zdaru tomu jakkoliv přispěli. Usne
seno, aby jmenovitě bylo poděkováno p. Dru Hynku Bulínovi a jeho choti 
za lask. pohoštění v jejich vile, a Spolku českých advokátů v Brně za po
:skytnutí daru per Kč 2000·-. 

Vzata na vědomí zpráva Dra Krippnera, že zájezd naší jednoty do 
Jihlavy byl v dohodě s činiteli jihlavskými odložen na dobu příhodnější. 

Usneseno, aby valná hromada naší jednoty byla dne 15. ůnora 1927. 
Z jednoty vystoupil p. František K uch a ř, tabulární soudce, Bratislava. 
Za člena přijat Dr. Josef K o n e č n ý, advokátní koncipient, Brno. 

Br. 




