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Kr c II a: Soudní inspektofi. Vestník min. ::;pl'av. a normálky. Hada z 
s. Fr: N o vot n 5r : Kolegum na Sloven::;ko neuo do POllKarpat::5ké 
Rusi odcházejícím. Zákon o drobných pachtýi'ích z '1,7 . kvCtna Ullf] , 
Č. 318 sb. z, a n. bude no,velován! Dl'. Jar. Hy P á l': e k: O autorovó 
právu na pi'eklad jeho díla. Dl~ S v. P l' ude k: Trest dIe volného 
li v ážení. Z práv y organisal':ní. 

Č. Z/ ;(,1. Dl' A. G los: Státní zastupitelství, soudy a četníct\/ o. 
K nit tI: Je možno,aby zákon z 3. kvetna 18ti8 Č. :)3. 1:-. z lJýl zachován. 
pro repul:iliku .. jakési dop1ň.kové úprave místo p.l'Ísažného slibu OSOD 
JJez vyznání. Zd. S o u. č ek: K pojmu dluholetého pacllt5ri'e. h.. K r
c ha: Dúkaz listinami v civilním hzení. V. F l' Y c: Finanční proku- , 
ratura je zástupcem cirkevn lllV statku i dIe zákona o drolmi'ch pach
tý:i'ích. K. K .: stavovský boykot. Dr. Sv. Prúdek: Trest elle y01-

níhq uvážel).í. Dr Šipka: Soudní inspekto:h. Zprávy ol'gani::;ační. 
»Právník«, sešit III-Zl. .»Prof. dr. Jos. Pl"ušák -j'.« »1\. v~· kladl.l. 

§ 11. zalJorového zákona«. Prof. dr. Doul'oslaY lú'ejčí. Pl'u,kticKé lJi.' i-

pady. 

Oprava. Do článku prof. l-lol'Y )>VylJl'ané části z uher. ci Y. práva 
procesního«, vloudilo se nékolika chyb tiskovýcll, jež jsou s to nl;,lti 
smysl. Jsou to zejm. tyto: 

., Str. Z. posl. j'ádka zdola na místo ))podobnč« má b)rti »podrobnei<. 
::ltI'. 4. ŕ'ádka G. zdola na místo ))a osnov e« mú, uyti ))'V osnov(~«~ 
str. 4. i'ádka 4. zdol a na místo )) jež PlozsoYi« má lJ~' ti ) jež je 

Ploszovi«; 
str. D. zdola na místo »0 zmenené, žalobe, nečiné« má ]Ji·t i 0« 

zmenené žalobe, nečinnč«; 
str. 7. htelka 1. s1101'a místo »nezmozúuje« mú JJ~' ti »neznemoz-

úuje«; 
str. 8. htelka 2 .. shont místo ))na Zmel1'u« I:-ti »Z!3, z·ml"nu« ahúlka 

4. místo »dostatečnc« čti »dodatečne~(; 
str. ll. i'áelka 18. zdola na místo »žaloucu v neodú vodnh1« 0ti 

»)žalobcúv je neodúvodnc."n«; 
str. 14. j'ádka l. shora místo »do okamžiku« ai »~d ol\.amziku« ; 
str, 33. l'ádka 8. shOl'a má lJ~' ti \'ynechána a na místo ní vlozenu, 

slova »tuzemských soudú musilo b5rti«; . 
str. 33. posl: hídkn zdola na rhísto »podrobn'osti« čti »podoll-

nosti« ; 
str. 35. :h'tdka 1:. shom na místo »\'« mú, lJ),ti »u«; 
str. 37. i'ádka 15. zdola na mísfto )pHkažkách« čti ») pi'ekážl..ú ch «;. 
str. 4.0. h\dka 4. zdola Iia místo »zb~'val« (;ti »zalJ5'\'a]«; 
str. 41. i'ádka 10. zdola na místo »až« I:-ti »jež«: 
str. 43. i'ádka lG. zdola ua místo »a naznat;en~'ch« čti . )>llnzn:l-

čených«; 
str. 4G. i'ádka 2~. s1101'a na místo ~) zl'ušili« čti »zl'ui;iti«; 
str. 46. i'ádka 3. shora na místo )neehce-1i « č,ti »cllce-li«; 
str. 47. l'ádka 14. sbora nTÍ.sto ))žalobu« čti )žalo]Jou«; 
str. 47. i;ádka 21. zdola misto )memusí« čti ))ne.musi1«, na h\dce 

lG. místo »návrhu« I:-ti »k n~tvrtlU«, na i'ádce 13. mÍi:lto » \' OČ11(I« Ui 
)včcn(\«, ' i'. 11. místo »odpovcdí« čti »odpoycdíti« a Í'. 5. místo »opcl-
klad« čti »podklad«; 

str. 4.8. i'ádka 1. shora na místo ))pr'e,pisúm« čti )pi'edpisôm« rt 

táill.za 4. zdola na místo dakultiv.nc« čti »f'akultati \'nc,«. 

z uherské 

I. P.odle 
'ústnímu (meri 
goudu s'borových 
-dil mezi temtto 
.clocházi po p~v 

1) U soudu 
pokračuje také 
p,odle § 185 ' 
se výjim,kia: 

a) učiní-U ob 
.zv1áštní ~ok k j 

ob) na vI'Ihn 
moci úrední 
Juínky, že oibe 
okres'Ilího (§ 
soud souhla 
:nernÍ salmos-tatn 

Pred:p-i.s ku 
11{)VenÍ § 181 od 
meny u okr. 
musí býti vž 
tedy - PiO vzáj 
11ned k jednání 
novenÍ § 181 P , 
Zde jest tedy 
použití ustanove 




