
:tf pouhou doůas:nou újmu orsolblnÍ svobody, spojenou s eVlent. povinností 
ms'Ollventniho dlužníkJa odlpr,a,ClQvati rltuh'. V moderních' Plrávech pak je 
v)'duč'orván.a osolbmí rexekuoe z civi!,ního :říZlení soudního viŮ:bJec, olbme:z;o
,ftCÍ'na ,jlsrQuc na, IpoCle procesu trlestního. ExekUJČní p'ro'st'ředky třídí sp:iso
~7;ate1 rpOd1re ú:činku na ty, ktreré dluŽ!níka Zbavují života, které jej ome
zují na svobodě a kt'eré mu zlp:ůI30ib!ujíújnr.t: na cti. V podané studii 
obírá S'C toliko pirvními dvěma :skupinami, kdežto exek. p'ros.tředkrům. 
Zlpůsorbujícím újmu na cti - k n.íŽ p'atř'í MavTIě M:ní, VYVOlávání a 
1rhnvý Ipů'hon - v,ěnOlvlána 'bude č'áóst druhá. Pro'bíraje jednotlivé formy 
exekučních Iprosťř,edků rstaréhoip'r,áNla, Z1emskéhro, jedná nejl}J'rv'e o za!bití 
pro dlu'hy. VY's!ovujre d.omně'nku, že institl'lIt t,ernto českému p'r,ávu nikdy 
nebyl vlastní. Z ,exrekuč:nk'h' 'pnmst'ředkiŮ., omezujících svobodu IdJ':tžní
Ikovu, zvriláštní IpOZVrllost věillujie zha,vení svo!bod'y pro dluhy., obecně 
zVianému "otroctví 'pro dluhy", j,akési 'římské "ca:pritis deminuti:o". Z ní ' 
'l7yvinu~y sle Ipostu\pluě daJsí formy osobní ex,ekuce, časem fiů:zrn,é, v Oe
chách a na Moravě, a sice: stavování (o'brstávka, stavuňk či arrestajoe), 
p'Ůvordně institut rprr,á;va mě stsk,é!ho , p:ůhoill zatkyní, zatý'kací Hst .
zvaný též "zatýkač" - 1<Iomlečně vězení prodlu'hy, v Čechách' plř:esně 
ff,ormu~ovalné kprve Oblnov'eným zříZením. Na Moravě pilného významu 
nea.osáh~o. Obnovené z'říZle:ní lTIIor,aJVské místo něhrO mluví O> 'půhonu 
mtkynÍ, kladouc j,ej na roveň z:atykaJČi. Nerby'1<o' toho také potřeM, 
neboť 'poa vlivem rlecep,s'e ujímá 's'e zde .zruenáha'a institut "l,ežieníu 

(obstagium, Eirnlagler), 'plOzději hlOj'ně užívaný. V Čech:ách naproti tomu 
pa ,ně opranov,aJo "vězení pro dluhy". Bylo pro ně vyh'raženo dokonce 
zv:,ášt:ní vězle:nÍ. Umístěno hy,ro Ipod správou mís.topurkrabrí'ho na, hradě 
p'ražském. PoužÍv,á;no k němu \p1Ů,vodně věži Černé, vedJ;e východní brány 
p'ražského hrra~dlu; plOZlději z.a věz1ení up,rav,ena Dailiborka:. UroZIeJ1ějsí 
'Věznění ve věži Bmré" !nehoJi Mihu~·oe. Dle ObnlOveného zřÍz'ení všichni 
bez r.orZdílu v ' DaJi'bor.:e. žlenyvězně,ny hývaJ.y ve zvtllástnÍ cel'e kláštera 
!;1vatojirského. K ž,á,dosti vězňú Ipoužíváno pro vězení v létech 1574-6 · 
také někdika sO'llkromný,:::h domů. K Iprorsťřledkům os'o:bní exdmoe, 
IDbmezujícím svo'blOdú d4užnÍkovu., ,lze Č'Ít,a;ti též z,á,v;azlek do'staviti se 
k soudu, který t'řelba 'I1'ebJ11 'přímou exekucí, ZinaJČí11ě d:Iuž:níkovu osobní 
s,volbodu o 'bmeZlOva1. - Práci Čádovu, orp1fenou o 'pIe~1ivě 's:neis,ené vra.
meny 'hÍ'storické i [iterámí, vítáme j'akJo d'aJ1sÍ krok V sipraoování českého 
práva soukrůmého, s ip'řá'ním r alby na zák,l, adě praCÍ podobných, !Záhy 
rnohqo s:e 'přistoupiti k vyib'UdovánÍ soustavného systémU! .českéhl() p,ráva. 

J Bo'b. Se jh'ar . 

Zprávy. 
Pr:áiVl1ická fakulta 'V Brartislavi. V 'pos,!,ednÍm číslre vzkřišené:ho nPráv

'ného, Obzoru" (III. 1-2, 'Str. 62, 63) se ž,ádá okamžité z'řízelIlí s10venské 
!aktľity Iprávnické. P'řlejeme si jí jistě z hloubi diUše, aITe přes tn, ač 
v'e'}mi neradi, musíme olpr,aviti omyly této illoticky. Těžko 'říci, jak možno 
jifst tvrditi, ž,e s'e ,otev!ření fakUllty odsunuje lIla, 5-6 Id. Ne!boť 'bylo 
]iž z kompdentnkh mlst oznámeno, že m.aď,arská fak~'lta bude \Ila 
tpiřesrok uzavřena a za to i'hlned ;Plak otevře se právnická 'fakulta při 
universitě Komenské'ho la Ipo~ud' víme, kOrnaJÍ se k tomu veškeré /pf'í
!pr,avy. Pi'sat,~l však žád.á za ,o k a m 'ž i té (ještě lretos) ot'evř:enÍ její a 
chce tut,n otázku 'ř'ešiti vbstně ipOSlOl\nelfiJČiením maďarské, fakul,ty. Avšak 
m.áme j:ednak dosti smutných zkuš1eností s !podobným ř'ešenÍm a jednak 
jp.ofř'ebujeme nutně ještě hdí dokonale znaJýc'h uherského práva, vak".lO 
unifikaoe nelbudle ,úp~.ně rprr,ovedena. Js.me si vědrOmi, že plfeťhlOdná důba 
nes'e v sobě kcktenou 'hlO~řkost, jíž vs,ak s'e nemúž:eme prrozatÍm zprostiti. 

KardináJrní chybou lIlávrhu jest myš1e,nka, ahy st'O[.ice) které !by ihned 
l11emohJy J{ýti 'Obsazeny 'pro.fre:so ry, byly d.á:ny lektorrŮm. Neje:n, ž,e Jektoiři 
ÍI!letvo 1ří vysokých ško:l, . a~re !nelze 'připustiti,aiby lidé nedosti odborně 
vzdělání uč'iU ma faktilltě. A studenti jistě 's Ipro;vděkem nelUiVÍtají návrhu, 
'aby ipfO :pedagogickou z,áruku mUlse1i zkouSky z př'edmět.ů le~torů sldá-
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dati v Prare neb v Brně, což by se IneSro.Viuávafto též s důsto'j.no,stí a 
autonomií uniV1ersity. 

To jlest z'ásadnÍ omyd, který :po:d!poru}e ji'ný. Pisaltel il10ticky ,ar,gu~ 
mentuje: .,Vleď :aj Ipražská uniVlerzita česká vzinikla .z podlOlbných po ... 
čiatkov." Ctouoe nevěříte sve:mu zrak,u a čtde zinOVIUJ. Vzpomenete u a. 
Oo11JOvo .,RozděllenÍ IpraŽ!ské uniVler:sity" (str. 57) a Kaprasovy .. .,Práv . 
dějiny" (I. 146), kam odka0u}eme i Ipisatele. R'Oku 1882 mělla ip,r,áVlnická 
fakulta Č'esk,á Ip ě t 'ř' á -cl 'll Ý ch lpi r.Q, f e IS 10 r,ů, (Randu, Otta., ·Haněta., · 
Zuckra a TaHlř'e), 'pět mimoř 'ád'nýc'h (GundUnga, Pražáka, Stupe ... 
ckélho, Br,áfa a HeyrO'Viského), d vad 10 c 'e!fl t y (šterc'h'a a Kaizla) a 
Ž lá d ln é'h -o ['e k to r ,a. Jména skvě1á, významu :svět'Ového dotvr'dí 'Pravdu ' 
Ié!pe vše·:1t' dllouhých po·:emik. Avšak }est nelble.Z'peČlno pls.áti 'podlOlbné :no ~ 
ticky, jako tato V "Pr,áv. Obzoru". Nesvědomitá a často t éž nekalých' 
dbmY'S:~1Ů kritika můž·e jkh' využíti na s'kodu r'edakoe i věci samé. ]so!u 
to hrozné omydy, Iproti Inimž lfiutno 00 Inei'cLůr~něji plrotestQvati, !aby 
-'Oe nesta~y 'Omyly :sJoYe'fi'skými. V-o 

StÚldiium lpir:á1v v M,aďars:klU. C'hroem 10lpÍsať štúdium na p'rávlfiický·chi 
f.aku:1táťh v Ibtv:alom Maďarlsku. N,úti ma k tlOmJU tak i: ú'plná inev'edo ... 
ffioOlSť tun.aj~kh ko~e,gfáv, a IpIO druhé, špatné ích ná,ZIOry, které 'si za~ 
dovážili IPO,Ča:S vá:.ky, kleď tam !bo[y ;pio~ožené 6eské p~uky. Myslím Inab 
l:epšie ISlpra'vím, k'eď opÍšem .11a jipiťV' Stádium. študovanie sa začalo Itla 
barsktorej Iprávnick'ej fakoM,e a trvalo 4 roky. Po ,Č· a.s tú,hoto' stúdi.~1 
musel &ožiť každý 3 st.átne zkúšky takzvané .. zák1,adné". Zkúšky 1Sa! 
r,obmy: Ip'rv,á v 2-3 ISlemestru, d'ruhá 'PIO 5. a tr,etia po ó:smlOm s!emestrUJ. 
Po ISkonoení týťhtlo zkúš·ek dlorstaD.o .sa a!hso~:utorium. Za tymito Inaslle~ 
dovaJ1y rigoro.s.a- ,.!pdsne štátne zk-úšky". K,eď aj tie boly 'sllož'e:né, tak 
zaJdal b'e'hum troch mesiaoov Ipnácu: mo,Ma to byť úv-aha a!loelbo r'OzJ1u .. 
štenie inej.ak'ej Ipr,áVínick'ej otázky. ]restli tMO p'rácu J)lf'Of'es'orský Isho'r 
Zla ddbrlú uZ\n,aJl, tak Inalsl1edlOVa1a Ipromócia. Toto štúdiumblO.lo možne 
v Pešti (BudJaJpJešti) la v K1IUži (K,O'loZ'svár) ,a 'PIO čals války i Vl Brati .. 
slla;ve. Tiet.o tri fakulty blOJy t,eda l'en úipllné, len beto tri boly VIlas.tne 
v !plJnúm sllOVla Ismy:sJ/e univerzity. Oknem týchto bo~y v Maďarsku tak 
ZVičlJn.6 Ipr.ávnické akademie na pf. Ko~ice, Prlešo'v, ŠtlJsiš'ský potok (Sá ... 
r'OZ!patak) a Piatiko,stlO~ (Pécs). Ti:eto 'sa floz:i'šovaly od' pr,edoš1.ýctw 
\f tom, ž'e ony mo'h~y vyd ať l,en .ahsoJutorium, totiž' tam móho~ Ipos/lu ... 
cháČ' Q;dlplOs'~úC'h'ať a :z:ákladné zkúšky :složiť, adle rigor'OSél: He už musref 
ua univerzitle. Tieto akademie Iboly 'Ovš,em 'proti univ,erzitám drolsf malé. 
ieh ipos[úcha-č:stvo máJokédy :plr'evyšúvalJo 800. Na všletkých' týchtú !ško ... 
Lác'h j/e1diná vyuč:O'VlčlJcia rleč lboJ,a ,,'S'pé:tsitdná maďar1č'Ílna" a vyučlOvar1o :se ' 
okrem rímsk,ehlO Ipr,áva [len maďar:skému. UČleblnice sk'oro každý plrofeso r 
mal sv'oje, ktorýclh ni'ekt'erí Isa aj 'prUš hhvat,e pfÍodržiavali. Ten istý 
Oibor Ipr,ávla všaďre okrem preštiansk'ej vyučlo ·va:l, !oen j,ed'eJn plf'{).fesor. Zkúrš~ 
bo takti,ež l:en OIn. Zkú:šky ,sa mohli Len raZlom olpraviť. Najvač-sia mýlka 
medzi kdleg m i j:e v tlO m, žle ,SIÚ v to m do mne," í, že 'po ž a,dlo v al0 IS a <tl ji 

zkÚškach má:lo. TátlO· milenka volb'ec Ineobstojí, LelblQ, tak lpdslnej univer~ 
zity ako :b1O~'a Ipleštianska 'bo:1O tr'eha 'h['aďať . Ne!pa,atí to- ovSiem o malýclJ: 
akadlemiá.C'h, kde zkúšky ho~j 1ahS~e, už i 'p'r'et,o leb'D Ilen j'e:dlen zklÚ ... · 
šebný komis·ár mohlO'l 'pri;prad!n.úť ina ten istý obror. · Štúdium bo~o ua. a h ... 
ooné hrojnlOu m leratúrou Ipr,áVlnickou. Ako 'P:ríkladl lllvádzam, žle lsám 
pozn.ám dlo 10 ro zliČín Ý ch pr.á c 10 rí mskorffi pr á Vle, kto r á IS Ú i d:n e s k do" 
staniu. Ovlš'em ž,e mile j le.rnnlŮ' vydaJ1,a !Sama univerzita a:lJelblO· ministe'rstoo 
šk,olstva. Takti'ež tlO minÍ'st'erostvlO 'sa starallo -o 1.a:hšiu výživu rplQislu~ ' 
cná:6ov, :ho10 viac int1em.átov., alumnií (mensle) atď. a okrlem t'Dhn ve-lmi 
mnohQ štipendií. Ov~'em Inaj[.ahišie ích' dOlStal t 'en, kdo mail od!plOrÚ'.čaniep · 
Žle Je .. ·dobrým hazafim" (v!l:a'stlemoom). KtlO s.kolnčil štÚ'dium ú'p~fi'e ~.,. .' 
marL i doktor,át, mal. otvlo"lené IplO1,e v oel!lej adm~nistratiVle. K ;súdlob.nidvu 
pot reblO v.al prak-si a IOdhor:nú :sudooiV's.kú zkúšku. Ca:ndl. pravoUrstvaí 
potrelblOvaJ1 najmenlej 4 roky ip'raksi v adv. kam0e~,árii, kterou moho[ za ... 

'počaf plo prv-ou riglorozume. Advoklát.ska zkÚška sa delila na 'P'Í'slemnú 
a ;ú:stiu. Zkúšolbníci 'blOU melnlOvaJný os Ip-rofesorov, sudoQlv a adViokátlov. 
Myslíin drOISť na prvý raz tQ1'ko. N,ájIbH~ile hy 150m rád plosvioetil lna :zkú-+ ·· 
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šobnú látku. Pria1 by som si ~en j,edno ku koncu -prÍrplOmenúf: a to, že 
J",á:d by SiVOU videi n.ašu ;univ;erzitu v takom rozk,VJete, tak boh'atú va 
w~:etkom, ako bota maďarská,. -'-rin-

Slavnosti na paměť 400. výročí úmrtf m. Viktorina Kornela ze 
Věehrd. Ve zdech dvou měst, jež stala se mezními body mistrova života, 
bylo ' vzpomennto jeho velikého významu. Jeho rodiště, starobylé ' město 
Chrudim, dne 24. října uspořádalo péčí občanského Klubu a Akademického 
spolku pietní slavnost spojenou s velkolepým průvodem, jenž vzdal světlé 
jeho památce hold před pomníkem stápějícím se ve svěží zeleni. Vřelými 
slovy ocenil dr. Pippich působení slavného chrudimského rodáka a poukázal 
výstižně na okamžiky jeho života, jež nam vždy zůstanou vzorem. Potom ve 
slavnostní přednášce univ. prof. K ap r a s zasadil V šehrdův portrét v celkový 
rámec právních dějin českých, zdůrazniv tak vývojově veliký charakter místrův 
a zároveň poukázav na jeho nepomíjející význam. A co jest možno říci o pro
slovech zástupců četných korporací i védeckých institucí? Vyzněly vesměs 
plné, odvrhujice veškerou faleš i zlobu, klam i podvod, s oprávněnou nená
visti proti malomyslnosti a pevnou vírou v krásnou budoucn.1st, již nutno si 
podle vzoru oslavencova vybojovati prací, nadšením národním a spravedlnosti 
sociální. Spolek náš zastupovalí nav této slavností nesmírně četně navštívené 
kolega starosta 'Sochor a kol. dr. Cáda, kteří jménem českých právníků po
Dožili k pomníku Všehrdovu vavřínový věnec. 

Chrudim tehdy promluvila jasnou řečí, dosvědčujíc, že chce kráčeti ve 
šlépějích svého slavného rodáka. A k ní neméně důstojně, ale s větším dů
razem na vědecký význam Vsehrdův, připojila se Praha, jeho místo úmrtní. 
Dne 3. prosince 1920 v památné veliké aule pořádala fakulta právnická uni-, 
versity Karlovy a náš spolek slavnostní schůzi, jíž zahájil rektor prof. Ma re š, 
pozdvihuje s radostí národní stránku Všehrdových děl a připamatovávaje, 
jak osudným mementem byla mistrova slova v tehd~jších bojích jedněch 
proti druhým a jakou JSOll výstrahou pro naši budoucnost ve svobodném 
státě. K jeho úvodní řeči, proslovené k zahájení slavnosti na význam Vše
Judův poprvé z rektorského křesla na obnovené universitě KarlověL navázai 
děkan fakulty . právnické prof. K a p r a s ocenění Všehrdovy činnosti a pou
kázal na evoluční momenty jeho práce, že v době, kdy v jiných zemích do
mácí právo mizí pod tlakem recepce cizích práv, dospívá on vrcholu tJUduje 
na vlastních základech, neboť svému dílu autor vdechuje ducha dokonalosti 
a nevystižné vytříbenosti. Toto řečníkovo zařazení osobnosti Všehrdovy, ve 
kterém není nepřirozeného lomu celkového vývoje, daLo fundamentální basi 
celé slavnosti. Za právnický dorost promluvil kolega B. Sej ha r. Jeho skvělá 
miniaturní drobnomalba vystihla Všehrdovu podobiznu po všech stránkách 
jeho všestranné činnosti a zhuštěně charakterisovala oslavence tvoříc vhodný 
spojovací článek k hlavnímu bodu celé slavnosti, slavnostní předr.ášce prof. 
dr. K ad lec e. Jístě ževpři jeho slovech pamětníkům odhalení pomníku chru
dimského a čtenářům Celakovského přednášky tehdy proslovenvé a pak uve
řejněné v "Právníku" (19 :1), vybavily se v paměti vývody Celakovského. 
Nad ně však přednáška prof. Kadlece vynikla. přínášejíc kritickou retro
spektivu nových studii jak b mistrově životě, tak o jeho díle. Jen letmo 
možno se zmíniti o domněnce stran účelu, jež sledov,ala šlechta zbavením 
mistra úřadu při deskách zemských, že totiž hleděla mu znemožniti přístup 
k materiálu v deskách, což řečník doložil usnesením nejbližšího sněmu. Ne
bylo však momentu, jehož by si byl prof. Kadlec nepovšiml. A tak si jest 
jen přáti, aby přednáška vyšla tiskem a její myšlenky byly provždy zacho
vány. Nemohlo býti věru lepší slavnosti na počest m. Viktorina Kornela ze 
Všehrd. Litujeme jen, že pro technické překážky nebylo možno odhaliti na 
ilmrtním domě pamětní desku, jak půvopně náš spolek zamýšlel, ač městská 
rada pražská věnovala určitou částku na restauraci starobylého domu. v 

Ca. 
Přle;hl,edl z:álk,Oillold:árlství rlelpu'blJiky ,čle:sklOlslovclltskó. Dne'šnÍm čísl'em 

počneme uveřejňovati pr!O 'PlOtřdJU stude:ntů i v,eřej'nlO'sti krátké obsahy 
]ed!not~,ivých ~á,kolfi.ů a tnalříz;ení tal< jak chronollOgicky vyCház'ejí ve Sb. 
z. ,a :no - ] Iest tn.a'Ším dlem, ah~chom ty, kt1eř'í nemají času nebo lpiří
nležiti(}lsti 'P'ro'čítati celou nasi dnlnolSt zá.konodfárnou, ill P' o Z 10 r n i ty. 
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luátce na změny · v lI1ašem 'Právním 'řádě nastaJl·é. Oóerem tedy jest pr.lÍce 
jnformativtní a zp1řdlaedňující. 

• 
V~ládlním Ina~řÍZeiním ze diOle 3. sr'Pna 1920, čís. 474 SIb. z. a n. po

rneChlávlají se do~avadlní IS 'e z ID a m y 'In u c e ~ Ý ch' s'P r á v·e ů, jež měly 
souďy ~novu zde~ati v rooe 1920, v Ip[atno'sh dO, rlOku 1921, kdy bu,d{)(ll 
znovu za~ož!eny. 
. Opatlř'ení st.á1,éh? v výb?ru Zle d lJlle. 4. lS,rpna 1920, ~ís. 480, S~:. z. ,a n. 
jedná Jednak 'O 's ln 1 z le:n 1 t r e oS tnI s a zb y na zJocmy krad'ene, zpro
nevěry a Ipodvodu, ,na Iněž Iby !podJle §§ 173, 184 a 203 tr. z. mělo se 
užíti trestu těžkého ža1;árř ,e 1Od' 5-10 Id tak, že 11Z1e užíti 'sazby IOd 
1-5 ~et ibude-1i sazba ta vzhaedem k 'POIvaz,e činu a zn ,e h o di n IQ c 'e fl í 
peněz d,~,statečná. (§§ 1-5.) Od § 6 Ulstanovu}e 'Sle, ž'e o tr,estném činu~ 
Jenž IprísJIU'Ší ptř,ed !Sborový :SlOud první stoJice, můž,e rozhodovati s a m 'o
s o u d ce, 10 V'Š,em v lř ízlen í IplOd~e zás ad rp1,atn Ý ch' prlO slbo r'O v é Isoud Y . 
Tak vsak můž,e s;e díti IpoUZle v tom pHpadě, je'Stliž!e 1. \Tleřejný ža ... 
lobce jako trle'st navrhl ztr,átu ISvo,body dto 6 měsíCiŮ a j'estliž'e 2. oi})lža
lúvaný (neblO j,eho zálstu1pce) nepodal proti t'Omu odpor d/o 3 dnů. - ' 
Podobně sta/nlOvÍ s'e Ipro soudy voj'enské. - N a'řízení p[atí dlo 31. <prlO-
since 1921. • 

Vl,ádním Ina!říZ!ením ze dne 20. srlplna 1920, Č·íS.512 Stb.z.arn.UJpira'VUj;e 
S'e uŽÍv ,ánÍ st .át ;ní v~a, jky, :praip'oru a peč' ,eti. - Zákonem 
ČÍS. 252 Stb. z. ,a n. z r.oku 1920 byly z:říz'e'lly znak malý, sHedlní a VJeJký. 
Státní ú1řady, soudy, ústavy a IplOdlniky užívají pravidelně m a ~ é ho 
znaku, k,o~ lem 'něhož v kruhu jestUldá:nlO jméno a 'sídlro dbty'čnéh1o úřladu. 
Oř ady a 'Sroudy Is !pIOIT,eč'né celému státu, IU,ŽÍvají st ř e d'll í ho Zlnaku. V za
hranié'ním 'styku užív:á 'se v 'e ~ k é hlO Zlnaku, Ist,ej:ně i pr'esident rep':lIbIiky 
a Národní shromážděnÍ. - Státní vl,ajky m,ůlž1e býti př i s 1. a v n o s t
.ích Ip 'fí[ ležit ,o lstech u'žito i souknomníky a IfilelStátními klOrpora
Clemi. Nesmí 'Ovsem býti zhuZlOv ánlO' .zdání, žle jde 10 'Orgán, plOd'nik nebo 
maj;etek státnÍ. Jinak užívání znaků státních :provo~uJe solUkr'omníkům 
a nest,átlTlím kor:poracím piř'ís~ušné ministerstvo. Za uděllení lze vybírati 
taxu až do 10.000 K,Č'. 

ÚmJuva mezi vMdami re'publiky českosloV'enské a rakrouské 10 !ll' VIO l
n ě 11 í d le 'p ,Q S i t a v z lá j le m ,ll é m u z ,n á n Í k,o:n t rol n í h 10 1O.z na
č ;enÍ celI1 lnýc'h 'papírů (Sb. z. a n. čís. 313, vyh1áška mini'st'er.stva 
financí Zle 6 . .zá:ří 1920). a) Na 'úz'emí 'obou r'erpu'b1ik k žádosti ,státníCh 
'p'ř'ísillUšníků 'smluvní,~h stra/n aZle lllV'onlOiti v.zá}emně zad'rŽle'llá bankovní 
i úřední deposita. Opta:nti ne'smí míti bydliště na území státu, úd něhož 
uve~nění dleiposit ,s'e ipožaduJe. Deponrované 'hiodlnoty, které mají býti 
u\i'Ů~něny, jlsrou IprlOsty dávky z majletku. Omkwa vztahujte Sle i na priv
nické u 'slOby a dokonce :normuje uvoJ;nění de:pono.vanéh'O maj.etku iplří
Silušníků jiných sm~uViních států, pokud nemají deJlsí Č'as (5 1et) bydliště 
na území státu', Jenž má uvdlniti deplOsita. UVlOil:nění nejsou lna , závad-Uj 
zástavní 'práva z ~eř,ej:ných dávek a pop'latkrů" kdežto p'fevl()z deposit. 
na nichž [,pí závazky s,oukromé, vázán jle :souhlas,em dleJplOsitního místa. 
tJ) KonhOll:nÍ OZlnačenÍ oen'nýc'h 'pap'ír,ů v jlednom z o;bou smluvnÍ-ch států 
má ipa,atniQIst i 'PrlO druhý, takž'e cenné 'P'apíry v f lelplU!blice raklOuské 
kontrolně IOZlnaČ'ené, :budrou zlde vy'p~áceny, jsolU-ai v t 'ulZ'emsku 'srpbtny. 

Opat'řlenÍ St,'ÍJ1:ého výboru Nár. Shr. (§ 54. ,ú/S.t .. 1'ÍISt.) 'O pilO d' po r ách 
v n ,e z a m ě 's t in a ln () 'S t i, čís. 519 SIb. z. a 'll. - Státní prodlplO·ry, udě
lené: podle Zlákolna Zle dne 10. prnsi-nce 1919, ,čís. 63 Srb. z. a n. a ze 
dn,e ) 2. ,únor,ot 1919, Ns. 63 Sb. z.a ln." zavazují podLe tlOhotJO IOp'atřeni 
St,~ ,I,,~ ,ho výboru lO'sroby plOdporované, alby bez zvl,áštní odměny vykonáva,ly 
tpr.áce iPlřidě':lené jim okrle-sní pO'!itickou správou. Doha p:rá.oe 'P,řiká.zané 
v:e veřfejmém zijmu určena 'pomhem mÍ-stní mJzd'y lm uděLenépod'poře, 

N a'řízení vUdy pepubHky Č,eskosJiO\ne'l1'ské, zle d lne 17. září 1920, 
čís. 531 Sb z.a 'O., IQ mové ú ipravě p'lOp',latki':JJ v piošto' Ylní 
s ~ u ž lb ě IIi 10 V i ln 10 v lé. Změ!na Ipolp~atkiŮ za dioplravu novin jak v tuzrem
sku, tak v'e 'Styku mezilnrárlOdním na .zákl,adě pošto,v:níhlO zák!ona z 5. 
hsto'padu 1837, 'Čí~. 47 z rlOku 1838, IS. Z. pi. 240 z roku 1838. (Pokrač.) 
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