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20 percentovľl menšinu - povedzme - maďarsky? Nie, to je Yy
lúčená vec, to sa může založiť len jednotne, teda v jazyku štátnom, 
lebo vložka Jána ' Mésároša je nie len pre majitera sostavená, ale. aj 
pre jeho' veriterov, teda pre verejnosť. - ,Ján Másároš o 2 roky pre
stane byť majiterom a kúpi to Juraj Slimák; či sa vtedy zas a má 
prerábaf táto jedna vložka? Jestliže áno, čo bude o 10, 20 alebo 30 
rokov? Pri stálom a verkom obrate pozemkov? 

To· si z technického ohradu ani predstaviť nemůžeme . 

ČO sa verejnosti týče, tu musíme poznamenať, že v pozemkovej 
knihe majetková podstata súvisí s vlastníctvom a ťarchami, ba často 
jedna vložka s druhou. Na strane B. C. jeden zápis súvisí s pred
l?ežným zápisom, ba aj závisí od predbežného z,ápjsu. Ako by to vy
padalo, keď by každý zápis bol v inej reči? A jako by k tomu 
-verejhO'sti prišla, ktorá má tiež sv,oj práva k prehradu pozernkovej 
m ihy - keď by boly zápisy miešane zavedené? Či by to nebol a bez
práv·nosť spáchaná proti verej·nosti? Ja myslím, že áno. 

Ako si musíme osvojiť to stanovisko, že sa pozemkové knihy 
maj]Í zakladať jednotne, teda v reči štátnej, tak sa musíme zaujať 
aj toho stanoviska,· že aj vedenie pozemkových kníh musí ostaf jed
notné, teda tiež len v reči štátnej. Ináč by povstal chaoS', omyly a 
pozemková kniha by prestala byL základom právnej bezpečnostL 
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. Opravy: Na vysvětlenou poznamenávame, že , náš časopis se sází 
strojem, -následkem čehož nelze Thám zameziti ani několikanásobnou 
opětovnou korektůrou nepříjemné žerty sazečského šotka podporo
vaného v jeho rejdech nedostatkem slovenských sazečů. Tiskárně 
pak jak nám sděluje, není možno vypomoci si sazeči českými, pro
tože jest vázána kolektivní smlouvou a musí v prvé řadě zamestniti 
sazeče ze· S}ovenska, pokud ,isou bez zaměstná_ní. . 




