
maždení dňa 25 marca 1922 
župnej, mestskej a poli

ácie terajšieho p. ministra 

~bytnú nutnosť organizovať 

nepolitický, čisto odborný 
pohnútky materielného ka
,ženže slovenského admini

administratívnej výchovy, 
le jednotnej, demokratickej 
lmizovať odborne a spolo-

i:e skromaždenie usnieslo 
llo už vopred vypracované 

, za podpredsedov: župan 
[neho tajomníka odb. radca 

é ministerstvom pre správu 

dňa za istú dobu ochablo 
u strechu tých, ktori sú vo 
1 veciach na seba oakázani. 

jednak stavovského rázu. 

- bohužial - skúsiť, že 
lujú sa politickými heslami; 
ljú od nich úspechy vefmi 
ácii může dať prestiž, vplyv 

da nemá dostatočného po 
.om konceptného úradníctva 

u mestských konceptných 
cstského úradníckeho sboru 
cformy. 
nes 38) členov sdružených 

V'ážime, že oni reprezentujú 
jníctva na Slovensku. 

:h príspevkov obnáša dnes 
V'ého úradu. 

val sa otázkami a úloha-

II menovanie jeho predsedu 
Inska. 

253 

"Jednota" má v každej župe svojho d6verníka a boly urob~né pokusy, 
stvoriť po jednotlivých župách menšie sekcie - odbočky, ovšem táto otázka 
dostane významu a aktuality až vtedy, keď začnú fungovať vefké župy slo
venské. 

Členovia spolku ukazujú dosť čulý záujem o svoju organizáciu; po
-dané osobné žiadosti a návrhy vybavujú sa zpravidla preztdiálne; a žiadon 
'- ani ten najmenší dotaz alebo prosba - nezostane nevybavenou. 

Značný pokrok v živote spolku je, že "Právny Obzor" otvoril nam 
:svoje sťípce na uverejnenie odborných článkov a oboznámenie so spolkovým 
.životom. K tomu sú ale .potrebné vel'ké hmotné obete, ktoré sa však dajú 
.snadne snášať. Keď každý člen "Jednoty" si pokladá za povmnosť odoberať 
-tento jediný odborný časopis slovenský. 

Bratislava, 30. nov. 1922. 
Dr. Štefan Benko v. r., 

generálny tajomník. 

• 

Z advokátskej komory. 
o protestov·aniu zmeniek. 

Ministerstv,o spravedlnosti na dotaz, či je potrebné z ohra~lu 

:na moratoriálne JlIarialdenie kto'rési zmen'ky pI'lotestorvaf alebo nie, 
>odlpovedalo toto: 

O :protelste zmenie;k o'blsalhujúo:sob'itné us,ta~liQ!veni:a narialdenia 
-o moratoriu, vY'da:vé býlv. ullwI'Is'ko'U v~ádou, meno·vite na'riadenie 
o.ť . 2807-:15 M. R, ozn:alčelIl.é alko nari:adenie mJorato-rium ro'zvialZ'Ua1úee .. 
a ,potom .na·ri'3.ldenie ,b~71 v. uhrorskej v.lády, týl{,Ja-jlÚee ·sa dqp:lnenda v 'Jr
ni:mo·čný·eth olpatrení, ktOtl~é :S.a ,"z:ť·alhu'jíÚ I..:'a Zlmenlky a Lné :palpiere 
-ta lll/pomellllOivaJné, tedy nari,a,den:iač. 3·006-15 M. E., '532-11.6 M. 1':., 
'154'7-116 M. E., 2J54J8-16 M. R, 3858-16 M. K, 705-1.6 M. K, 1569.,15 M . .G •. 
:34J19-17 M. E., 505(2-,117 M. R, 127!3-:18 ,M. K, 2727-18 M. E. a~1-4J5-18M.E. 

Na dqplnenie tý.e:J1.to lltar1i'u,dení, vYldia'I.ý,eh :pr-e,d Iprev,ra,tlom, vy
·da-l .miniister s pln-o:u mo'e·ou pre správu S>ltQ\TenlSk·a tdal:šie obdohT!(~ 

,nari-a'd'enia a to Č. 4-19. Č. 74-1.19, Č. 105-19 a, 1519-19, 'llvere<jneL'é vos,luz 
'v Ú,ra'dný,c.h NoviiIláJcIh a poto'm narialdeiIlie Č. 104-19 ta~ntiež uv er~j
,nené, 'ktlOTé :s,a" týlka moy,altoria pre 'olbvo,dy sedrií, v tomto nari'a:dení 
~uvedeI_ý,oh. 

,Či v konkrétn'olm prÍ{pa"de v· smylsle ulveld,en,~71eh naTiadení treba 
~melI1ku :p11prt;els'to/vať aleJbo náe, ~p'O pripad'e v alkolffi termíne, je vecou 
výk'lla"du týlclh:to naria,d'ení. 'Vý;klald ten prilS}Júaha SiÚdlolffi a mn~]
:s'terstvu sjpTavedlllltoiSti aiko a'dlmiTIl~stratívn8lmu úra:du nem1olžn-o, >do 
Ylozho:d:ovania" sr(vd'U za/salhtorva,ť žiadny,m :SIpÓlso'bolffi (§-y 96. a 98. ús.ta:y

:nej hsii'I~'y), a .teldy anii 'Všelohe'eným výJkQ:3!dolffi naria.denÍ, o ktoré 
ide VýJšu1v'ede;né nariaid'eTIJi'a týi1mljiÚ a zrrnienolk IČO do ISlPr,artno,sti 

'ča'S!ove prelsne o/z:nalčenýeh, kt'ory.ah 'SIP,llatIJOIS,ť už onaSltala, a pruto 
minisrt;'er.sitv,o SjpI'laJve'dln:olsti nie je v sta ve, a:by v tejto vec.i nejaké 
'J()rpiatrell'ia U'Č'iIllH,o,. . 




