
u které so,uôasne do
u;v,ny ku SVÝ'111 S1')01ko-· 

a ty to nlÍstnlQsti ti. pro, 
úrad v Bratislave žá-· 
klOll1 O<l."la , aby rnístnosti 

ja\kmile ad'V. k OlfpOl'a. 
uhyto'vací úred žá:closti 

, u 'ŽÍ'val'a mí:stno'S tí k 
tl'ace Pnl:vního Olrzon.l, 
~ le, zafŕzovaly se spolu. 

trvání. Dne 8. brez.il8. 
yceJne cl<) q.lllÍn€n~í :::1L 

kva'pení nale;zl oteiVreny 
wm7l1y, kde l.unístena. 
černý . Na stole zanechá-o 

referent VV _ 
Bratislava .... . 192: 

:nkanlmer (his au! die 
s'Hahmt und voni hen-o 
:loNé sPOlO'Č'llO Sti« úber-

Prec.lseda: 
Dr. Kuchta 

Y . ľ. 

ihn·ed ku p'odep:S!3.nému 
m.u sdelil, že pľ'ikázání 

~ (lí i kidy'by nlel jít ze 
pfíka,zu saméh-o· pln-o-· 

dobi'-e vedOnl trestnéilw 
l ,zabrání nlístností ne-o 
fÍ'zení) nemuž,e b~Tt reči" 
. adv. ko.ll10ra v T. Sv . 
la t. r . fádil1e Zlaplacené, 
vyklizení [llístností ne-o 

lÍ její pí·edchúdc.e, an:i 
: ahy prolLo další l')roti
,,' úraduza'st,arvil, ui::initl 
p'linaJ.">l1Í sI)ÍISY a il1;la:jetel~ 
ly! ná,sil:Úlll pres ma["l1)" 

vy!kU,zeny a v jedné míst
)nito husarské"m kousku 
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lZia právní ,a'sistence dr. Dezd!dera l(alulana a.dv. v BI'Ia,tÍlslwve, 
ne1byl Iza,se nfkdo, ,ani Ivlastník l11!wj.etku Vy;I":OIZUJllle:n. V lnÍstno-
1Stech se rOlzlo,žilai brud,a'pe'štská Ri'maUl'llráňs'ko-šalgota'l''1j'aiI1ská 
'rukc. 'spol., Izmámá v · krolJ.l1Jp'a·šské a;féry (urve!d,el11á na Ust ku jako 
) POhel~aldslk.á 'Žel. prťllmyslová s:pol.«) které dOIsaNadní trti lllÍst
nosti v Br.atislave, Y 1l11chž úr,adov,ala taktika po. 2 :roky, iplľ)T 
nevyhov.ovaly. 

Celé toto SVénllo.cné a protÍlzá:ko:nné jednání, 11lelo· cWlšelll v 
rzáJpetí soruldlní fÍ1zenÍ, kteil~é dosUJd ne,ni 'S'kolll'čeno a- my protože 
čas\tka ll'aŠilClh spoU\:o<vých dOlklaldu Zla~)elčetena s ve!cnii adv. 
::i~OoniQ!l'y, 'nenlÚŽ,enl€ o~nánl,enou rádnou v,a1l1lo.u -hrollllaldu odbý
vat. anJÍ pí'ednáš'e'k ko-nato Vydávání Právného ObZiOTU spojeno 
bude !až do uro1V:l1.ání rtéto zále:žlito!sti.a y.rácenÍ nlÍstno.sti s ne
ID1a lýnli :obtí1žemi ,a prD·to ,necht' čtenáfi a členov-e Je,dlnoty prí-
1)adné nedoľ3tatky la:skave ,omluví. {Dr. Bf.) 

i' Prof. dr. Jozef Prušák. Dňa 22. februára t. r. ztratila česká 
\lJ'r.á vna IYICldla yymitk\a jrúoerho EI\'IOj,D.O krilill\iJJla~hst.Ll,- l'iEJ.,c1llliEfho P:liD1f'e
S:OlľiapT ii[\' a a t /l"EsttDa1O' ~Jlm'·i,a'Llrk'll ·clir. J 'Ot2Jef ia P.l'rlllŠákJ, Oicui:ši,el, v 
p0111erne lnla.dolll velku 4'7. ročnDnl, po J11 t1 7ľlO Ill zápase so svo
jou vleklou . chorobou. Táto bolestná ztrata dotýka sa aj nás, 
h~bo zosnlll~T bol prisľúbil našej redakcii svoju spoluprácu, bo
huži,aľ ale ns,ťl'pl~Oig.ná ISlnrť vyr:vlala ná'l1'l ho PPv, n elž HlOhol svoj 

' ľub uskutočniť. 
Právnická ~lol1ensltá fakulta v Bratislave tll'lá byť podľa, po

sledných zpráv najpozdejšie počiatkonl školského roku 1921-22 
bezpodn'lienečne otvorená. Zo Slovákov bude za profesora po
vola n )T v prvon1 rade sekčný šéf unifikačného 11linisterstva dr 
August Ráth. Prednášať budé občianske právo. 

ľoien.lDvanie a p·ovýšenie. Sen. predseda Najvyššteho s,údu 
v Brne Dr Juraj Hausmann, ktorý pôsobil na Slovensku od pre
vratu v referáte pre pravosúdie v n'linisterstve pre Slovensko a 
p o,zde'jši,e j.akU' zástUlp'Cla 'lllin. spl~a:vedl,no:sti, mel1ioVla,l1~T bol pre
:ddentolll'l vr:ohného zenlského súd II v PI'iahe. 

Prezident Republiky pov~Tšil sekč. šéfa nlin. unif. Dra Augu
sta Rátha do III. triedy hodnostnej pre jeho osobu, a Dr Adolfa 

. Zátureckého, radu najvyššieho súdu v Brne do IV. tr. h. taktiež 
:ad personalll . 

Soudcovské listy č. 1. /21 
J ind r. Smr č k a: Jest vhodno a mDžno z poručenských od

deleni sDudních utvofiti státní úrady pro. sociální péči o mladež? 
K perspektive chystaných nrovádéclcn nafízení k jazykovému zákD
nu. Dr Ant. G los: Zprávodaj'ská povinnost státního zastupitelstvi. K. 



96 

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 




