
Sudcovské a pravotárske zk'úšky odbývajú sa nateraz 
V Turč. · Sv. Martine, v sídle správneho výboru sjednotených ad
'vo:kátskych komor na Slovensku. Kandidáti v prevážnej vačši
ne preukazujú nedostačujúcu spo,sobilOlsť vedeckú, a hlavne ne
.zbehlosť v štátnom jazyku. Kandidáti si musia uvedomiť, že po-

tupom konsolidácie poválečnej lllusia byť kladené vždy vyššie 
vecné požiadavky, a že bez úplnej znalosti štátneho jazyka ne
bude m,ožno zdarne posobit' na Slovensku v žiadnom justičnom 
-obore. Zkúškalll predsedá ve,dúci bratislavskej súdnej tabule se
nátny president Anton Bulla. 
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