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ZpráiVy flurnJk.doiIlárolV 'bioly .j edno!hlaJsne s 'C\hivále1né a rl'a: 'nárv,11h 
Tevizlo~oJV uJdellené . 1m laJbslo!1utórrium. 

lP.relveldelIl,é vOlllby 'Vý1boro na ,nUidúci r:olk la iZvo}ení: pIJ). dr. Vllatdi
mír Fajnor, predseda súooej tabule, bývalý min. unií. predseom, dr. 
Ea,rol La,Šitorvka, deik.an uiI1ÍNe~z:iJty KomelIllSlkéiho I. mi,esto[)lredseldu a 
-dr. Emil Stodola, pravotár 11. " nlliělstopredsedom, a do výboru pp. dr. 
Augustin Rath, rektor univ. Ko,menského, Jar:osl.aN Vojtíšek, prredse
da sedrie v Br:attisl.ave, dr. Juraj ŠtoHa" vedúci štátny ,zástupca v Bro
t~sil~ve, dr. Jall'iOIS,lalv rmelzník, 10Idibo~0\Vý r:adc'a rmin. iS pl. ffiOCOU, dIr. Mi
lan I,vlamJkJao, pTa/v1oltár ,aJ dr. Cydl iBařilIlklai, IPlJ'la;vloltár, za náhTaidníik,oN, 
dr. Bohuš Tomsa, univerzi,t. prof., dr. Otakar Viták, Hn. :na:dea gen. 
fh13nč. plrlolkUlr:atíÚll'y, dll'. A11o}z Seldllálk, s '8ldriál. S:UJĎJC<l. 

Za :nevizórov: dr. J án Gašper:ik, hla vný prednosta mad. št. že
le,zníc, leUr. J án Galla, Iprarvotátr a ,dr. JOjz. MaJděrič, prlaJVlo,tár. 

Členské príspevky na J'lok 1922 sta:nove,né pre členo'v v Brati
slave obnOiSom 60 Kčs a mim,o Bratd.slavu20 Kčs. Členovia budú 
·okrem ,toho pl.atiť predplatné na »Právny Ohzor». 

Na vorných návrhoch UJsnesené: sriadiť v nových spolkových 
miegtill'O/sti,ruclh Isltálu č,i,1tárňlU, !kniihorvňu la ikJIUlbolvoo,Z'Vlo[ra,ť toho lio/klU 
III. sja,zd právJlíikov so Slovenska, poďakovať pravotárskej komore 
v TurčialIlskom Sv. MaJ'ltine za láskaNép.ožič,anie s,polkového zaria
deruia a toto od pravotárskej komory odkÚipiť. 

K 'VIaJlnécrnru ,shlI'1()1ffia!žJĎenÍiU dOlšly !polZ1drarvné IdOlP:iJsy 1J):p. ooa: Al. 
Bašky, ISlLÚ!ž. V L,eiVici3.ich \3, Idra Koř~S1Iu, :žiup. 'P'OIOO. v Rim. 80holte. 

Osobne sa zúčastnili i čle,novia z vidieku medzi nimi zvlášte 
pp. dr. Karol štúr, prarvotár v TrenčÍlIl,e, dr. Karol BernhaJ'ld, okr. s. 
"\' Sečovciacha Cyrill Svoboda, mešťa-nosta v ' Tr'enčine. 

Literatúra. 
Právnický terminologický slolvník. I. ČáJs,t ma ď'ar:skio-slorvenlSiká . 

S E'Js.t~Vli!1 Dr. Vll,rudicrní:r F,aUiIl'Dr, p~eidlselda sorudlní taib/U'le v BI'Ia:td.sla ve 
,a Dll'. Aldolf Z á1JuJreclký, I'Ia\da NejJVyšš:ÚhJo SIO:UlQU v Brně za splollulJ)ůso
helní teI1miinJologicikého odlboil'lU MalUce S]J(xvelIlls\ké. - VY'dlal,a; Mart;iee 
Sl,o'Ve1llJs/ká v TulI'č. S'V. MalYltmě. 

P ,O dllO/Uhérm ÚO/Ulžebrnécrn očelkávání vylšel IDone,člIlě 1. díl prárv
JnJiciké telI"mÍlIlIO'lJogie sllo\v,eiI1Jslké. - V milajMčkérm vědelckém srvětě slo
v,ellJSlkérm k'aJŽ'dá norvá odJborná kníiŽka jelst hlOltolVlo.U uldáJ}olstí. TelI'lffiiniO
l,ogie jelst UldáJllOlStí tím větší, POID.ěVi1llcUž jd'e tu viŽdy jelště o. zalldaJdalt,eil
slklQu práci v právntiokém ži:VlOltě. 00. dOls'Ujd po této srbrárwe ,byLo p:o:d
írltknruto, byLo z'rujtsté vehice zásluJž.né, 3.!V,šaik nemě'10 za seiblolU oné 
1lluto.lls'ké 3i vy1dlalV.arte[siké ,Mli1nrity, kltelTlo/U s,e hJOlThosí vydá:ní Mia.rtice 
S IIIOlvelIlské. 

MíiŽ[k;aJ ,obsah/Uj e na 170 sltlI'ánikách rusi 12.000ma'ď'3..T's:kýrch ter
minů plrá\V\I.1ický'ch s přti,léiharvou s!lovelllslklOlU mrteT1pre,tací. SllOrvenské 
telrmíny, ,j.aik 3.iU\Ťorn v doslloíVlU kní'žlky ulVádějí : » . •• nelodchylu jí S'8 bez 
Ine'vy.l1iIllUltmé portřeiby od vlži,té a vytří1bené t8lI'1minolJogie če'Slké ... « 
ilnaljk,e stáJle na zřeltelli , aby slolvenlsiká teiIUIl.iLTllOlogie plrávlIŮclká mohl~ 
se stMi s,pO'I,eČinýcrn 'kIult'U1il11m mao,e;tkem čelsiIDolS!101Venským. - Matl-ce 
Slo:VleJ!lJská sděluje, lže vYdání tOmOl bude iŤJajké lÚ.ředlIlě dOlpo[J:'1]č'eno 
k vlšeobecnému uŽí",ámí. 

Autoři pOčlajld s vY'dá'Vámím části IDaJď,aT1slkJo-,s101VefIllské jalwlŽto 
. v pmaJktd,cikém ž1votě pmo dne,šek na Sl1O/VeiIllSlklu nelj ;pioltře1blIlE'-jší, neblO'ť 

nelze IZlalJ)omfulatd., že obI'lovsiká věíbšma práNnLků, pŮlSlo!bící.ch ooes na 
S I.oV'eJIllSkiU , vylšla ze š.IDoII maJĎalI1siký1Cih a že jiné n8tŽ m,alď,a,I'Iské te[['lffiilIllO
:togie vůhec nelZlI1a1a. 
. PIO z,aJVeidelIlí úř,eldm.Íino jalzy1kla; sLo:veIIlJSiké'ho (bolhUižel dlolSlud ne
ú,plném). zla,č,ruli »ISlloveJIlJŠltí« práJv:níci pfeJkJotně vy.ráběti právn:iJcké vý -
1'Ia;zy tnel] ldoJbII"OIdmuJžněj 1škh tvarů. iPřevátŽlIlá 'VěItšma bÝi\'1a11}'ch !z'álkiOIIlŮ 
UJhe~SlkÝic:h tp.l,artí IdO/suld na SlllO'V,elIlJSlku a v Plold,kiamp>3mské Rusi a tak 
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JJyl0 zaj:iJsté .nelZibytmě nutIllio postalraJtrl. se o Slp:ráJV.'Ilé přelslo(vEmŠtění 
maď'aJI'iSlké lteTm.mol'Olglie, vyros1nší z'e záilwlnů uihemSlkých. 

Máune za no" že plráVill:10ká termmOllogie sllOvelIllslká bUjde p10IStíUp!Il0 
'OIpouM.ěti zákl}ajd!ruu právní te,mrrmoilogie malď,aI1siké při iIlejm.elIlším. 
tím tempem, jakým bude ptOISltUpiOlVlartJi vyrtvářeiIlí iIlJOIVého Slptolle:ciIlého 
piI',áv,a óelsk!()IS10lVI8lIl!slkého· s j e.bJo IpřimOlz:elIlým .ctŮtslleldJkem: oblIlo'Veoou 
prá 'V1n1cikIOlU teJ1illŮJDi0l10gií spo I elčno u, Č elskIOlsILolV,eIllislkloíU. 

. ,Dicmfárrne, že II. díl (sIOlVe.IlJsk!o-maď:wský) nedá na sebe dlouho 
čekalti. . 

'Kln:úžkJa jest k dostání u Matice SllolVensiké a ve v'šech iktIlilhku
P8dkýdlzáJV101de,ah č·eSkiols10iv'8IIlIsikých. - CeiI1Ja kmížky se ne,U1dává. 
Bude prý k!OIlem 30 KiČs. --':"a . 

. »Csehszlovák jog« (,t: j. ,če,skoS!llolVelIllSlké prá\vo). Vyohá'zí v Ko
šicíCih tÝldJně na osmi stranách !Za redla\k<ce Dra HugolIla TáIlJzelI'8, 
a iZJpr.aoOiváJvá českJOIsLOIvenské prá'vtO j,aJzyíl{em ma ďams.kýrn. Fo:rmlO.u 
.Fl. z:plr,rucOiVáním ipř:iJd11ŽíUj<e se lalSi ZlPŮtslolbů bUJdajpeštských tý]denníkú 
právmtický,chz .dob př,etd:vále·čnýdl. Přiih[Í1ží v·šruk vke k plOltřehám 
praJkitiCikÝlcih prárvlIlLků na SI,Olve:nlslku, neo'vláldajících sdos,taieik ja:zylk 
čf;sIDQlsllolvelIlSký a ,taJk 100dJkálz,amých na olbelzlIlaLm.io:vání iS bĚ:'Ž/Il'ou materií 
pX'áV1nickl()lu v listě IDruďtamské:m, jaký'm jes:t Os. jog. 

J.aJklml,le se ~81poičiIl,e s vydá,vá:ním ma,ďall1Sik,éhro úředníiho pře
k,ladu ».8ibí,nky lZálk. a nalI'.« Piolz:ibíUlďe Cs. jlOg ·v,aJ.né ' části Slv~Tch dlosa
vaďJnicih úklOllů. 
. Pr.o · ďJneršetk ne1l1ze uwír.arti nOlmuto. podni/kání jistého oprárvifiělllÍ. 
J estt GVlše;m ortálzkou,zda j li by se práNn.íkům, ordJká~amýrri z nedolSta
tečné ZIIla[ostti ,j-a'zyka S!tátmiTho na list m'aď,a:r'ský, nerpQlS~OiUlŽilo .lépe 
vYld,álváillím slolvenského právního týdenníku ,slt,e1jlIléhol o!b!s,a:hu s pří
padnými maďarskými vysvětlivkami. B~l,a. by Um z:rujisté poskytnuta 
Idalší 'vhodná příleži,t.ost právníkúm maďarského VlZdělúní, nel?;nal~Tm 
j,a'zy,ka slo'Venského, ku rychlému a důtkladlIlému dJo'P!ně:ní zna'Losti 
stát:nÍJh:o jalZyika. --a. 

Pi'ávník Č. 11. He.rTlllr:iJtt gen. adv.: »Pmrti přetÍtž,ení . NejIVyšših!o 
sOUJdiu z'I'!UŠrOIv;rucíhlo a ge!Il'elTáliIlí p['\okur.atury .st:úž!IllOsltmi«; Dr. J. Se
dláček: »Pře\jÍlIIláJiní JZ1aJbr,amé půdy stát8lIIl dle zák. nálhil'aldoiVého«; 
Dr. J. Zelenka: »Te'N'lom»: Judikat.Ulra, Č. 2. Dr. JIO,8. M'OlIlík: »Út,ra1ty 
sOluk,I'IolInéihJo úČ>aISltník:a«. Dr. V Hom:: »l( otá:zce jaJzyl<;:OIvého plI'álVa 
óZO/l8imj;.ů v ,Čersklolsl,O/ve:nské r .8ipiUhlice«. 

SoudcOtvské listy: Č. 12. Dr. M.alý: »Reforma f:rancouzského. 8,oud
nictva». Dr. RoUrs: »K § 398 c. s. ř. před soudem ·okresním». K. Krha : 
»Reciprocdta;». Dr. A. Růžek: )>.Mu,gí dle z. č. 313/1921 sb. z. ,a n. nový 
pt3,;chtýí' ze,mědel. poz. ustou,piti Slt ar ému , který uplatnil s:vé právo na 
obnovu pachtu». Č. 1.11922. Univ. pI'lof. Dr. V. HO/ra: »0 významu :říze
ní SpOTU s'oudcem». VáŽiIlé .otřesy v judikAAůře. Pres. kra;j. s. Šimeček : 
»0 lidových soudech liClhevních». Dr. J. Zelinka: »Nové směry ve" vý
kladu přemrště.né ceny». R. V. z. s. Dr. GrešI: »0 právní pO,<1Jsta!tě ná
mitky, že rozsouditi spor· přísluší soudu ro,zhodčÍIDu». Beck, Li,tomě
Í"ice: »Úvaha o <úlevě v sloudniJtvÍ». Pres: dr. Malý: »Re·fiOrma; při roč
nímkv,a.:lif1iklovl3;nÍ». Dr. Drbohlav: »ZI~tímní návrh .obecné části . tr. 
zákona·». R. z. s. Lacina: »Jest neoprávnený' rybolov ve veřejných ře
kách soudně trestný». N ámdnostní poměry u brněnských soudů~ K. 
Krha: »P.ojiŠltěníproti sirndtika:tním ručení». . 

Česká advokacie: č. 10. Dr. B. Mahler : · ,,0 burs·ovním s,oudnidví". Dr . 
E,. Pol.a:n: ,,0 pensijním po,jiMění advokátú".· Č. t/1922.Dr. H.. Klineberger: 
»Návrh čs. tr. -záikona». JudikMura. 
Knihy IEldakci zaslané: 

Prof. Dr. Jos;. Drachovsky: "C.elskoslov-ens1ké Jíóetnich í státní" . .. Páté 
opra.vené a dOlpllněiI1é vydá,ní. Vydali Bursík a , Kohout knihkupc.i v 
Praze. 

Č. 1. roč. 1922. Prof ' A. MihčlKa: "Osnova ,6s: z. trestného." Dr. J. 
Čapek: »0 smlouvě zaj-išťov.ací». Judikatura. 




