
IOC vyžaduje její usta
:di za osobu služebno'll 
.9, Č. 38. slb. z. al !llJatr. 

1919, Č. 38. sh, z. Ia íľ1ar'. 
rtovým účelum, po ~8. 
iu i stolice (§ 2. lilllill. 

l ' mís-bO!drž. narr-. z,e dne 
k!élhlo) zfízena obchodní 
, 'č. 6800.) 

'Č, 4. \Illar . Zle, Idne 22. ú
okolnost, že se bytu 

íd pred 1. srpen 1914. 

lJrávnen prenésti S1,~jí 
na jiný orgán at stat

I. nár,odní obrany" není 
r:;tenci ve vecech by to
z'ľnatečnost a vadn.ost 

č, 6~42.) 

~átskej komory 
Une. 
3.l"lt:ľne km~šrba.tíll\j le že Dr. 
llál'ku 'z, ape:ČI a;bell'ú, o- ]{Ito,
sú vied, kboré mu j ,eho 
sicleli8'n,iI~\ teAda. jle rU o, :ad-

k:ej k ,o(I11I\)!ry dbá!lku túto 
ZUQiVIU Zlap81Ga t,U!; nr. G. 

o. ,0Ispr,alvleldQ:nt'2!ruie z:a zá-

]0\p:ľ18ILa, ~ébOl j le :rua t0~ 
mli, slVioj'ej IdlislciJp1inálrneJ 
~aSit!Tle,ť ID.Jesm.:i'8i, fiba .ak ho 
J.;r;aldlle1 taj'l1!osibi. 
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II. 
Ináóe dllisl0i{pllÍlIlWrny s-Lvd 'a(d Viokátlskej ikIoonOiry Iffiehy súh:~a,Slil 

" ~iO s tanlOlVJisk'Ollll ,olbrv1:Íll.1Je!.ruéIbJo 'a k,etby Iho z pOldJ ,oihvUiruei11JÍJa iIlJa, m
hl,afdle 'UldJajlo,v 'z ,t,ej,to. l'ÍS'ti11Y, ,olbts:aŽJElnej ,v. z'aJJ.)lei0altelli8lj 'o[bállk,8' lčer
lP'Rn:ý.Clh :aJj losillo\holdlit4 1lIlIl1lsel roy Sla úldlvJol]ávla:ť IV rlôViOlc101ch sVlOj,ho 
il."Iolzihoid'nuľbi'a, ,a ItÝ1lTI1 Iby sa 'aidMoJrá1tska ta,jTIlOlsť rv ,1JOtm'ŤJo QJ,dpalda 
vyzr:aidii1a. 

P.rle,tloaJdlv,q.káts1\la Ik'OlmJOllW i 'út,o ,oháJJkfLl v lllffi'oz'pečmhenoll1 
st:alvle z:párt:,ky ipiolsňie'llaJ .Dr. G. 

Z,á~'iolveň Vlšletky :p~SiJľlla 'pI'leJc1kl,aidiá ŽJa:lolbtc.ov,i Ik,omory 'ži,alda - , 
júc hro' lO nálVY1h 'OIhľ·aldJom ď,au.š:1elho /p>okr'ač;oIVlaJI1Jva. -

'llumčJi:ansky Sv. Ma:rtim" l.dIňa 2. alpri/J.a 19'21, Č. 97-,21. 
Dr. Vančo, ,v. ['. tladrolIll. Dr. Vano vič v. r. :p'rl~ids. 

DROBNÉ ZPRÁ VY. 

jsme zapečeteni. 

Zák.onenl ze dne 16. ibre;zn.a, 19,20, čÍs. 1,67. ,sb. z. a 9.1" jakož 
i naf. vl. ze dne 30. ppolsince 19.20, :čÍs. 3. sb. z. a n. z r. 1921, 
byla , Čliill'nos:t čtyr ,adv,okátnÍch k '0il11,Or ina, Sloveil1's'ku úocas,ne 
zaiStarv,e,na. O:Qvlotdy jejkh ,sloU!čeny rv jediný, sÍdleml Ul"lčen Turč. 
Sv. MIarUn ,a v čel,e :této sloučené ,adv. kjOiill'O'l°Y postalv.en vládou 
-:vy jan en o vla,ný slP1'iárvJlÍ výhotr. 

Slolučenáad'v. kOllll.QIIia, :S.tala se talk ex lege uni~ve,rslalnÍm 
,násitupCeil11 bývlalých adv. k '0'l11,or. Prev:zal,a veš'keren jeJich ma
jeteoka v:s'to:Ulpila jlako práViľlí s'llbj-e.kJt v práv.a a záv'alzky svých 
'pf ed ch úd cú. 

Od .dolby ú,či,nnosH citova:ných zákonn:)Tch ustanovení, od 
18. 1€ld'l1,a 19,21 až do o.kamlžiiku, kJdy 'Slc.ulôena adlv. k 0'l110r a. [pre
~7LZala veškeru .'l11Iade,tlwvou i p.ráv,ní podista,t,u POiZipuŠltený-Cil1 k ,o
illl'or, tv,oNly tYlto jlalk.'olUlsi liil{ivjda,ční podstatu, S\lH'IaV'o'vanou 
[pr'eid s:taw el1ls t V:8I111 k 0!l1110ry. 

S pre/j:íJl11áníJ.11 pOldlslt,a.ty adv. kOll1.10,ry v Bratis,lave, zaJpočato 
dne 17. února t. r. ViZJhledeil11 ku othje'l11'no'slti a slolžito'sti prejí
ilľ1avé podstaty, tbylJo 'preldenl jist'o, že IPrejín1ání a , uSlporáldánÍ 
toho't.o nlJajet:ku pOltr,vá ,delší dolbu. NeiŽ i be'zl ,O'hle'du ina, io 
l1enl0hlla slouč . ,adlv. :ko'lnOil~a velšIkeTy veoi -ihned 1J,rervési do T. 
Sv. M,a,Dti'l1'a, .pro,t'o,ž'e tam nemela a do,sud nemá žád,ný'ch 'l11.íst

iností ,a tí<s,nli 'se v jedIlJOn1 poko,jí.čku ,okre.siního !s·o-udu. Ho.zhodl 
se PTO,tO' spTá:vní vý-hor PlolnelcJlati k,niihowl1u alDohÍv a sp'odikové 
z,ai"Íz'8'nÍ na 'i,elU ,č,as v dos,av'acl,nÍch n1~s.tno,stelch v Bloalt,j:sllave, až 
do skionôení Ukvitdece a to' tín1 spíše protolŽe náJje\l:l1né 'z olnÍs t
,HO,S'tÍ bylo až do 30. dru'bna t. T. ,z!apla,Cel1tO'. S!p,rávlOlU ln.ajoe.tlwvé 
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fs'Vo,jí plodstaty pDNeí"fil Právnicku Jednotu, které so;uôa sne do
volil, ,aby .užíval ,a techto 111ístno'stí a knihov,ny ku SVÝ'lll s1')01ko-· 
výill'l a .studijnÍ!.ll'l úlčethln1. 

Prá:vnkká J edno,ta, aby si z3Jbezpeč:ila tyto l1.1ÍstnlOsti li. pro,; 
b udo ll'Cil1 o st, po'cťa:la s i na .spol. bytový úrad v Bratisla-ve žá-
dIO:St, ku klteré se pripo.jlila í advDkátní ko n1O1"ia , aby m.Ístnosti 
t y to Prárvilcké J eldnote Iby'ly pr iik. á:z an y, ja\kmile ad,\T. kOl

ql 0 1'a... 

z ná,je'lu intho pomeru vystoupí. Sp-o l,ečný u'byto'va cí úľ' ed žál10sti 

t éto neiz,amítl. 
J ed.no-ta opa'tJr:ujíc lTllél!jelt-e'k kormúI'y, užív al'a mís tno'S tí k .. 

'spoikov~Tn1 'schúzírn, a redakce i aiCllrnini,strace Právníh o, OhZOl'll, 
kteTá se Usní v IsoukrtOn1én1 byte jed'l1atele, zafŕzovaly s e spolu. 

'v 11:0'V~T.cll l1.1ÍIS t-no'Stech. 
N e1ž činnotSt tato' nenlela ,cUo:uheho trvá n í. Dne 8. brez.na 

t. r. o 1. hOld. odpol. šel jednaltel jeko olbyč ejne cl{ ) ~mínen~í-c l1 
místnO'stí, kteTé ku svén'lu ne1111ulénHl ,pr'ekva'p,ení na.l e;zl oteíV l' eny 
a zám.ek ve d!verích v,euolucÍiCh do výiboro'vny, kde lU11ístena
byla lm1ihcwna a po'kladna na,.si.lím. vypáčený. ~a stale zanechá-· 

no tOltO' sdMení: 
Spoločný bytový úrad. referent VV .. 
Č. 1068-2. Bratislava . . . .. 1.92' 

Sä,lll'tU,ohe LOlka1itäte,n der Adiv.oikatenka'lumeT (his muf die 
Wohnung Dr. Heuf'el) 'Nurden beschlag.nahmt und vom. heu-, 
tigen Tage der »Ponel'adské žel. prún1y'sloiVé sP010'Č'1l0 sti« úb e1'-

gerbel1. 
Br. 8.-III. 21. 

razítko 
SlJol. ubyt. 

úí'edu. 

Pre:clsecla: 
Dr. Kuchta 

V.l'. 

S tírrrt'O, Ust-keln oc1ehral se jed-natel ihned ku p'()devs!~nému 
n a nenl ;pl',e'Clsedo.v:i d r. Kuchtovi, k.teTý lUU sclelil, že pfikázá ní 
111ísunosti jlllenOvané spolo~[lo-sti. pl'osadí i kd ytly nlel jít ze 
sltátrní ishlŽiby. Osta tne on pr~T jed'ná z l')ríka:zu saméhO' p1nD-' 

1l10lcnéh0' 111-Í'nils.tra. 
Na po'známku jednatele, že si není dobi'-e Ve,d0111 tres tnéhu 

dosahu 'Svého lč'inu, 'Že prece ,o nejakéll'l IZahrání nlístností (ne-' 
hlede ,ani klľ napros té ned,o'Statečnosti fí·zení) nen'lúžle být !'eči " 
dok,U'd na,jemník!3n1 1111stn.o,sti je 'spolo,Č. adv. ko.mora v T. Sv, 
Martine, ,l(tte,rá nfá nájem.né d'o 30. dll.:ubna t.r. fádlIle z.aplace\né , 
la do.sud v ni:c.ll ll'lá svú.j n1aje,tek, že ku vyklizení 1I.11ís:tnos tí ne-
byla byt. iúí'ade'l11 vyzvána ani .ona, ani její pl'edchúdce, ani 
Právn:ická jednota, j'ako s·prá vce jn1ení, ahy prolt.o další Jlrotl
,záko'l1111~T a t!r8istIl1Ý postup ubytovHdhq, úradu z.a"st,arvil, u~činiti 
tal( odepr,eL Dúsledek tono. byl, že ddiS:eiplina:rní sJ.')i'sy a IJ.na:jetek 
sIm,uč. 'advDkaltnÍ kOn1D-ry i jednoty byl ná,silÍ!lll pres ll1.8Tl1)r 
protest soukronl0u exekucí ~Z lní81tností vy,kUzeny a v jedné lnÍst
nost,i p:r~T 'popečeteny. Oprovedeném to.mto husarské'ffi kouslnr 

]Z(a p r ávní ,a'sist 
ne\byl Iza,s e ni'kd o 
Istech se l'o'zlo,ži 
'akc . ISpo1., 'Zlnámá 
»Poher,ald:sk,á ,žel. 
[l,os'ti v BI'iatislav 
nevy;hoyovaly. 

Celé toto sy 
rzáJpetí soudní :ríz 
časltka ll-a.šilCh ' 
lmtll'l Q!l'Y, 11 e:m 
~at. ani pí'ed n á 
bude a ž d o 
1111a lÝl1li ,obH'žemi 

1J adné nedo'3tatk y 

i ' Pl'oit. dr. J 
IP'r.ávna IYClella y 
s:oma IJT:1í\-a a t ']"es 
pom.erne D11adOln 
jou vleklou ch 
lt~bo zosnul~T hol 
huži,aT ale 
sľub uskutoč 

Právni~Ká 

sledných zpráv n 
bezpodmjenečne 

'volan~T v prVOlll 
August Ráth . P 

MelM:l'Vanie a 
-v Brne Dr Jura j 
vra tu v referáte 
p o,zde'jši,e Jako 
zidento.n1 vrClhnéh 

Prezident Re 
sta Ráth a do I II. 

, Zátureck ého, radu 
.,a d persona ln. 

Soudcovské 
J indr. Srn 

d é le n i soudních u 
K perspektive chys 
nu. Dr Ant. G los : 



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. 




