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Č.28. 

Ošetŕovatelku ne'lnocného~ jehož nemoc vyžaduje její usta
vičnou pŕítomnost v byte, nelze považovati za osobu služebno'u 
drr,8' § 3. >o 7Jafb. hyiu' ze Idn8' 22. Iadna 1919, Č. 38. síh. z. al !l1JaíÍ'. 
(N w1ez .~,8' Idne 19. lprL-osinee 1919, ,č. 6597.) 

Č.29. 

Pŕedpis § 6. č. 6. naŤÍzení 22. I~E\dlrua 1919, Č. 38. sh. z. ,a; l]},ai'-. 
'platí také~ byla-li z místnosti, sloužící bytovým účelum, po 28. 
ŕijnu 1"919 bez povolení politickéh.o úŕadu i stolice (§ 2. lID;iiIl. 
naf. 'ze .idn·e 28. kvetllla 1919., ,č. 114. í .. z. ,a mÍstiodrž. -nalf. z,e dne 
17. fQ'jln,a 1918., č. 79. 'z. 'Zl8lU11S,kéihJo 'z'álk. Č121Skiéih10) z1"r.ízena obchodní 
kancelá-1"r.. (Nái1ez. 'ZIel Idlnle 20. P!l'iOSiill1lcJe 1919, 'č. 6800.) 

Č. 30. 

Zabrání bytu dle § 6., podstavec 1. 'č. 4. ll1lar. zle (dne 22. ú
lliOll';W 1919, 'č. 38. ,srb. Z. ,a TIa/r. nepŕekáží okolnost~ že se bytu 
~tžívá za skladište již od doby, spadající pŕed 1. srpen 1914. 
(N á~'e~ rle JdtrlJ8 23. IPTOsiiIl'c,e 1919, č. 6890.) 

Č. 31. 

Sp.ol. bytový úŕacl neni elle zák. oprávnen pŕenésti S1-'ojí 
zákonnou kompetenci vubec nebo z části 'ľ/·a jiný orgán at stát
ní či jiný. Tak zv. "Vojenský odbor min. náT,odní obrany" není 
v platném zŤÍzení nadán žádnou kompetenci ve vecech by to
<vých., účast jeho má tudíž za následek z'lnatečnosf a vadn.ost 
fizeni. (N áJ'8JZ zle ldine 29.pll~Olsilne8 1919, č. 6~42.) 

Z~ásadné uzavretie advokátskej komory 
v Turč. Sv. Martine. 

Advcl\:átsk,? ik'o~mlo/rJa v T'Ull"\Č. SV'. Mar,hne konšti:latíulj'8 že Dr. 
G. !pIl'!i(p'oj::iJl, ku ,Slv,OjJIlfU IOSlp-Tlav;edrrneniíLl' lolhálku 'z,ap<8:čla,'benú, 'o fut,v'
!'led 'twldá.,Žie ,o(bsalhl1l'j'e liSlt1U111, a v íIll-2j sú V,8tC~, ktoré lll:U j '811w 
stTá'l1ka uJclJalla; ,akv' laldrVlokátsike :dô'Vlerné Slde.~81I1i'e, tel da, j 1e rVD' :ad
voká t,slklOIU tajllllO!S.ť'olu. 

D['. G. žrualdlal., albJll Ivýrbor la\d!Vlolk-á\t.skej k ,olIDlo'ry dhá!lku' tÚJto 
-ort,v'omil; idia !tlejlt,o J:~Stlilfi,y n31Z1r1el, d hMlku zn<ovru z,ap,eIGati.l!, Ul'. G. 
'Vlr'áít.iil la: rl J;ilstiiIl'Y ,vy'č~tlalné Id;áka [)l,a jle'h1o <Qlspr,alV,8Id11:m2!ruÍ-e z;a zá
kLmCL lblI',all!. 

Ald/vlolk.á,tskla: k 'o:mor-a, ItOtO Uorlolbi'ť lold!oIP:l"8ILa, ~,ehol j le :111a turn 
slt:aTIJo1VWS'kľt1i, žie ldiôV1BTnÚ VI8<C 'ald~T,o:kált aIl1iil Siv1oj'ej (diislCilplinálrnej 
"iTír ,Cjm'1Otsrt:li, inJa, ,Slviod,e o.stp~r;aivlf/dQ!l1ie:nile 'Pi'l81dIOlSit!l'1e,ť Inles,mte, li'ba .ak ho 
jle1ho kJ1ile~ IOsllOiboldJ~1 IOIIT z,a,cihorV,átvlatnlil3i únwd.fnej taj'Ilioslti. 

Ináče !UllJl:lJCJljIMI1\ml 
"!E:O .s t.aoolVlisklOllll 
hlta!dle UJdJaj1o,y 'z 

[)'a'11Ý'0h :aJj 'U~lLII C l\,t l'oldMJ 
ifiO'zihoid'nThtli'a" ,a Itý1lU1 
vyz.r:aidiila. 

P,rlet/OI 
st:alvl8' z;párt:,ky .,p'UI"lUt'lldJ 

Z,á'l',olveň 
júc hiO' IO n-á1VY1h '01101 , 

'I1L111"(čJi:a:nSlkJ' Sv 
Dr. Vančo, -v.!r. 

Zákonen1 ze dn 
i nar. vl ze dne 30. 
byla ,Čdill'l1:0S:t čtyr lad 
z.a:s,tarv·e.na. Ob:vloidy j 
Sv. Mlarti-n ,a v če}.e 
:vyjlllenovlaný «fn:.",>",-..--.; 

Slolučená adv. 
,1:-á~itUipCeil11 bývlalých 
Jetel\. ·a v:s'to:Ujpila jla 
'predc,húdcú. 

Od .dolby úči.n ' 
18. l eldna 1921 až do 

~vlZala veškeru .111130 
11l1lor, tvo:ľ!ily tYlto 
!pr'eid s:taIV el1iS t v·elU1 

S pre!j:íJn1áníJll 
dne 17. únol"a t. r. 
ilnavé pOdstaty, 'bylio 
tOho,t-o n1.JajeH\.u p-ot 
,nen10hlla sl,ouč. ,aldlv. 
Sv. l\if.a,Dti,na, p'ro,to'ž'e 

ností ,a Hs,nd 'se v j 
se p-rolto s prá;v.ní 
z,aríz'8'ní na i,eln ,č,as v 
do skionč'ení lj.kv-idec 
,noIstí bylo :až do 30. ' 



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 




