
české právo., rDČ. XVIII., čÍs. 8.: Dr. O. H.: Po prvním odborovém 
sjezdu. - Doc. dr. F. Vážný: Nekolik úvah k ref.orme predpisu o spo
le čnosti s ručením obmezeným (se zrením k právu akciových společností 
(dokonč.). 

Osobné zprá'1lY. 
Dr. Bohdan Živanský, gen. tajomnik ústr,edne čs. obchod. a živn. 

komôr v Prahe. Narodil sa 20. okt. 1876 v Brne. študoval práva na čes
kej univ~ľ'zite v Prahe, kde bol r. 1900 promovaný. R. 1901 do marca 
bol ,konc. praktikantom u c. k. štatistickej ,ústrednej komisie vo Viedni. 

, Potom V1stúpil do obchodnej komory v i'r,ahe, kde r. 1917 hol menovaný 
tajomníkom. R. 1922 bol zvoJený generálnym ,tajomnÍlkom ústredne čs. 
obchodných la žilvnostenských komôr, ktorá bola vtedy zriadená a ktorú 
zorganizoval. Je predsedom ústredia čs. ,obchodných mlynov v Prahe. 
R. 1919 bol menovaný predsedom Zem. úradovne I. Všeobecného pen
zijného ústavu v Prahe, ktorú funkciu ~a:stáNa ,do,dnelS (ter.ajšia úradovňa 
A). R. 1925 bol zvolený riad. členom S.ociál. ústavu čSR, r. 1927 bol 
menov,aný ria,d. členom Orientál. ústavu, r. 19.28 bol zvolený dopis. čle
nom Národohospod. ústavu Ipri ,č. ,akademii a bol meno'Vaný členom kur,a
toria Svobodnej školy 'p'olit. nauk v Prahe. Po rad rokov je členom 
štát. rady štatistickej, kde je predsedom niektorých špeciál. výborov, 
resp. podvýborov, Poradného ,sboru pre otá~ky hospodárske, Poradného 
sbofiu pri Čs. zúčtov,acom ústave v Prahe, zástupcom Zem. výhoru v Če
chách v ústr. škol. výboru ŽiVil'ost. škôl pokračovacích v Prahe, skúšob . 
komisárom .pre nár. hospodárstvo Ipri II. štát. skúške priemyselnej na 
vys. škole obch. v Prahe, miestopredsedom Českej spoločnosti národo
hospodárskej a Čs. štatistickej spoločnosti a pokladníkom Čs. spoločno'sti 
pre štúdium menšinových otá;zok. Je literárne a žurnalisticky činným. Od 
r. 1900 pfiaC'o'Val v hospod. rubrike Času, v r. 1902-05 redigoval ho,sp. rubri
ku Prehledu, priSipieval do denných listov a odbo časo:pisov, zvlášte dG 
Ob-zOfiU národphsp., Fin. listov, Vestníku samospráv. a národohosp., N o
vej českej revue, Zemedel. politiky. Je spol'upracovníkom SlovnÍlku ver. 
práv,a čs. V r. 1907-17 bol hl. redaktorom národohospodár. rUJbriky »Nár. 
Listov«, teraz je hl. redaktorom »Vestníku .ostfedny čsl. obch. a živnost. 
komor«. Väčšie Isamostatné práce jeho sú: »Národnostní poplatnost a 
zem. rozpočet v král. Českém« :(s dr. D. Krejčím), »Nár'Ú'dnostní sta
tistika Rakousko-Uherska« a »Náboženská a cirkevní statisUka Ra,kousko
Uherska« (v Tobolkovej »České Politice«), »Daň z ,príjmu po,dle novéhO' 
zákona s dodatkem o dávce tantiemové t3. berní 31mnestii« Gs ,dr. Fr. Sam
kom), r,ad brožúr, obsahujúcich najmä mnohé prednášky, na pr. Tech
nika sčítania ľudu v Rakúsku (1902), K výsledkom sčítania ľudu v Pra
he {191l), Verejná ÚJpr.ava aprovizácie v druhom roku válečno:m (1916) . 
O dávke z majetku a o dávke z prírastku na majetku 1(1920), O roef.orme 
obchodných a živnostenských komôr, aktuálne otázky čsl. priemyslu 
mlynárskeho atď. Rad pojednaní o obch. komorách nlllpísal tak pre do
máce odborné slovníky, ako i pre význačné publikácie zahraničné, jed
najúce o ČSR. Je majiteľom veľkej zlatej medaile .obch. komory s Hy
naisovým d1plomom. 

a) sudcov: 
Ministr spravedlnosti propťJ.jčil aus

kultantťJ.m Dr. Jaroslavu VOjtíškovi, 
Augustinovi Kaufnerovi, Dr. Aloisovi 
Buzrlovi a Petru Jelčaninovi služ. místa 
soudcfi II. sk. pro obv. vrch. soudu 
v Bratislave s úr·. titulem »soudce«. 

b)' advokátov: 
Dr. Arnošt K a l' d o s otvoril svoju 

advokátsku kance1áriu v Užhorode. Kor-
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jatovičovo nám. Čís. 5., Dr. Alexander 
B r ii k k otvoril svoju advokátsku kan
celáriu v Košiciach, štefánikova uL 
Čís. 24-26. 

c) verejných notárov: 
Ministr spravedlnosti preložil ve

f'ejné notáre Dr. Marko Gažíka z No
vých ZámkťJ. do Šaly n, V áhem a Dr. 
Kazimíra Puchlína ze Šaly n. Váhem 
do Nových ZámkťJ.. 

Právny Ob 
čis. 20., . roč. X 

Vzácnou 
što.vku zabý 
,do už po 
ší hodnotiteľ v 
,podaný 'o prof. 
,námi celý muž, 




