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V to,mto prfpade žalovaná stránka, ,piredvolaná je pred súd po
dra druhéhtQ tQdstavca I§. 142. O. ,p.- A keď sa stránka v tejto veci 
bránit mieni,zákonom požadovanú m,o,žlIlost obrany odopiriet dej ne
sl obo duo. To je v záujme verejlnom. 

Tur,čiansky Sv. MaII'tin, dňa 118. ~úla !19f22. 

2. 

, V konkrétnom prípade konštatované bolo, že §. 39. zák. čl. 
XVII.-1914 . .(discipliinárny riad železničných Z'ame'stnancov), kt'orý po
v,orruje obv,inenému, aby lPover11 advokáka sv,oJou obranou, nie 
je už v platnosti. 

BÝValé rak. ·ministe'rstv'o železnk vý'noQs~m ZIOI dňta: 7. dubna 
roku 11898, číslo 16366. vydalo železničný služobný pOiriadJok. TelIlto 
j}oriadok lIlezná ~brany advokátskej v discipliJnárnom IPokračlova'lli 
.z.apo,čatom [)rooti 'zarrnelstnaiIl:oovi \Štátmych da-áh. 

Dnes na území Sl,ovenska tento bývalý rakúsky žele,zničný 
služobný ,poriadok je v platnosti. Na dráhy Košicko-bohumínskej 

' spoločnosti ex'piressis verbis ustanovil hlO §. 4.. zákona číslo 690. ex, 
1920. a lIla štátne d:ráhy v platnosti Ibol uvedený tý,m faktom, že no
vý železni'čný pe,rsonál ' prijímaný bol na základe tohto služobného 
poriadku. 

3. 

lPoldr,a; §. 3. 'z. Č. 25,7/21 sb. z. I3.i n. povinný je ~iadlart;eJ 
k prosbe, ktorlou žiada !pri súde záznam do lajstra firemného, pripo
jH aj odpis tejto 'prosby ako .aj všetkých priloh. Tieto odpisy súd 
dopošle štátnemu 'lÍradu zástupnému. 

UpoZrOirňuljeme na toto svojkh člen,ov na výslovnú žiadost mi
nisteíI'stva spravedlnosti. 

4. 

Adv,okátska komora v Turoiansk,om Sv. Mamtione upozolI'ňuje 
všetký,ch svoj~ch člernov, že v Bratislave utvorHa sa pre Slovensko 
a PltYdka:l1>a:tskú Rus zemská skupina pražského Československého 
spolku veriterov. 

Adresa: ustanovizne je Bratislav.a, Sedlárska ulic'a číslo 7. 

Literatúra. 
Knihy redakci zaslané. 

čs. civ. IIll'áiVO iProcesní» dlil 1. od univ. 'pl'lolf.nTlru VácI. Hory. 
IPla Sk,olnlčení sI'Iolv.náva'CÍ 'práce dv. ISroruod. řád. rak. a ull'. se zi'e

te:lem k ,ploo.dm IUnrifiklruč:ním, uvelrej;ně.né v ollla,šem 6wsqpise, sdělil 
n.ám l~Ultorr po'těšující 'z'právu, lŽe c,hY'srtá 'v :neobliJž'ší- do,bě vydati čS. 
CIV. PiravoQ ,procesnÍ. Tímto je'horozhodlIlutím byUy vešike,ré 'kiruhy íplI"ávni
c:ké yotě,šeny, Inelboť naše :literatura dlouho jilŽ ťploiStrádal,al systema
t~ck~h:o ~Pllia:co,vtání C'iv. [)rá vla pr.olc'8'sniho, J)porDo,že vědelcké systema
tlcke !k.r~:]žní zlpra,c,oivání, t'ohorto' 'prá v,ního oIbolI'u neISlto,re!m česke :védy 
rp~oce:Sinl .. ,pI'lof. , Dr_ Ottem byllo již v leielch il.908 (Úp~ě :nDlZebrá:rlO'. 
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ZjpTáv:3l IpúsoJJHa tím ,potěšitelnějí, nehoť iP.rávem se plredvíd3Jlo, že 
':aJutol!1 dio sivého sY'siematického, díl,a ,plOljme i uSltamoveni cly. s. i;. 
-platného ifiI8J ISl,oVlens'ku a v PodkaTp,atlské !R'Ulsi, ,j.elho'ž ro.zdily ve s-ve 
přeldc<hoJzí sTlolVnávla,cí IplI'áJci I~a\k důkladně I'Io'z,e!bírrul. 

.od! této zprávy naší redakd i8juto'rem Iz,a;sla,lllé neuplynuly 3Jni 
'dva měske ,a j'iž más ;překvaplUje autoT 1. dílem, který ,vydává vla.s,t
. ním náJkl,aJdelIIl, s IpiOId!P0110IU n:dnilsrte'!1s!tva ,školl!stV'í a nár,odní Oť5vf;ty~ 
DÍllo ,z,aslou'žemě Ipřj(p1s:uje 's10vutnému zakl,a,d'ateld 'čelské vědy procesu), 
pr,OIf. DiI"U EmH u Ottovi, z.aJchorvá vlruj e tím vdě1č1lJo;u V'zpolmí,nku n.a na..
Mho nez'81pomelruutelnéhlo, věhlasného učitele. 
. . N edol~eni:telný výzmlam tothorto díla ,pr,O' 'sOIuč8lsný vývojový pfe-

rod ,če,S'k,olsil. pTáviIlí vědy spočívá rv tOtm, že arutor zalClhlováVlaij,e ·aklademi
. ck,ou úroveň učebnice, nepouští se dlo uprílišněných vědec.ký.ch po
drobnosti ,a !I'lŮ'zebírálllí judikátů, jimiž se 'mnohdy ,pravá /p,odst,ata ob
iSI8Jhu 'studujícím spíše Z1artemňuje, iIlež lŮ,bijalsňuje, 3jle podáv.aje zá
ldaJdy, ISleznamruje S· pdl]JJc,:iJpy ,a ukl8JZtuje na' podstatné směry a názory, 
,ud'rlžu:joe v,ždy. i Vie 's~lOiŽ~té vědecké struktuře j1aJs:nost a žádouCÍ pře
hled. 

,J1S'8J ,pa,lk sálIIl, pN V1ší přet1žen1ols1ti p.racemi Il1.niveTsitniho proIe
.sona, neustál,e :č ,mn.ým 'při pralckh sjed!nolc1o'va:cfc.h, pmiívá phmo 
.a be,zprostředně slolu.ča,sný vývoj nasí pTá vlní vědy a tak poznatky 
;a !4k.uš'enolsti ,o~dt'ud lčerpam:é :UlplMiň:uje vys't:iJžn,ě i V' tomto, svém uUa, 
nevyJJ.ýhao e :se an'Í ISloulórusnym sp:Oil"Il·)TI!Il ,ortálZkám, ani kritice nebo 
n,áJmMům Teďo:I'IInnÍID. . • 

Dno me,stává se lani z rd!a,lel(ja; (P,ouhým komentářem pa
T,agr'8Jfil dv. s'. [-., .a:le · 'v sy.s'teun:atické ,a, přehl,edně z,prac,ova,ué -a úČfJlně 
r,o lzvržené~látce, zrcaldlí !Se vývlOJOIVÝ přelrod Isjedlllocov.ací a. ob:rysy bu

''ť1oucího c. S. - ř. Vzhledem ,plaJk k tomu, ,že ,aJUto~ věnuje st,álou POZ'OiI'

::nOlsrt c. s. ř. 'p1atnému v pTávlllí ,olblalsti ISlolvle,nsk,a: aJ P-o·dJkar1l'MsJ{ó Hu
-si, stává se to.to dno ' :nenahr'adi,telnou pomůckou i praldicK}m l>rav
níkúm, jímž knihu tuto (kter.ou má v komi,si »Všemd» Praha I. 

'Ov:olc.ný trh) 'wele dOipolI'učuj.eme ,a těší:me !S'8 'Slolu lča'sně, ,že autor nás 
:opět 'v Ibmzku pře,kv:rupí díly drall:šími. . 

»Civilní Sloudnjřád a judsdikční no'rma s dodatky» od :inU. 
-p'rOlL JUDr. Václav,a ,Hory. . . . 

Ze v,šech dJo!SavadnÍlCh Isvlazků ,»;K,0Im8lIlJtov,a,lIlý,ch zá.klonů RČs.)} 
'!bude ,j'i,stě tento lThejhle-daně1j :šía::r;t ia! ' nejvítanělj,ším, neho'ť knihy této 
pI1aktilČrtípráv,níd. 8J posIUJCJha,či právnických flrukult dosu.d těžce po

:istrádali. Jméno. Ulniv. (p;I'Iolf. DtI.~,8J Václiav:8J Ho:ry, jeist j:irr:n pak be:zpeč
;nOiU záruk1ou, ,že !tímto vy,dánrím nelbúdou zklalmáu'i, ne,hoť au tOl- do
'Plnil tdillo toto 'Více než 100 lI"epubli.kánlskými ziáJkollly od převJ.'atu vy
danými, kteiI"é rp'řÍlIn,o' urehor nelpřím:o, do cilv'. řízení s,orudníh:o z,asahll1.] L 

' Pelčl1vé ,a "18 lordlhocr-nou IZIIl'allolstí upravené t.O!ŤJo· HloI'lOIVlO vydání, odst-ra- . 
ňuje IWlTherčně lTheslIláz,e ,81 portí,ž8' IS 'jakými museli dlolS!ud 'zápas,Hi naiŠ.i 
piI1akHčtí právm.íc~, denně těcht,o před.pi,sů užívaáící ,a na!hra'žuje i na-

'šerou právlllÍICkému rdOIiOlSltu Ije1dnu z nejs'p1oll ehlivě'j lších a ča'sovč ;úpl-
ných IStud:iljních 'polIIlůcek. . 

. II{Jni1h8J vyš'llaJ Ij,aJkrOI 'IIV. sv'az'e'k slbírky »rCom:en1o'v,alIlých zákonů 
'HČs,.», Ikterou vydává Čls. COill1paJs ,ti!sk,Mská 13; 'vy'd. ak1c. sp:o·l. Pr~ha.-
"Smíchov. iK dOlstmí v Ik.aJždém knihkru1plec'tví. ' 

»)Obecní \ZIřízenÍ,» iVy-ŠliO z rpéra V,iléma Kl;oru,bffia, VTch. 'baj. nejv. 
Slpir. soudu v' Pr.aze a ,obsahruje záklony ,a naiÍlZelní jal{l(),ž i volební řád 

's,e Vlšemi zákony, 'k tomu se vz,ťahujícími ta s přísQlUšn6u .iidikatUT,oru 
laž . do nejiIlovější doJ)y, !pro vše1chny zemské IPrávní obl,a:sJti RČiS. Jest 

,to ' oj edlineČlná pulbli.k,a\ce prá v.nrí, v.e k te,ré po. ,prvé v na.š.i · zá,kono·dá:rné 
,lite:ra,tůře ,shrnutCJI 10,becnlÍ 'zřízlení viš-ech Izems,ký.chprávní.ch oblastí 
-RČs. , v jed·en sv,alzek. 'Zařazeny jSIOIU ta;ké do ní vršechny důlc,žÍ-í,é zá-

-::kJomy a nař.ízení ku samos!plTá vě obe,cíIlí se' vz,ta'h uj ieí, taikzed mena ú}Jra\i'a 
:.sIIUižeJbních 'poměrů 'olbecnic-h :úř,ednríků ,a zď-fze.nců, právlo d101lnQrVSrke, 
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v,eřejrné 'k lnihovny, v,o:l-ehní ,s.OIUď ,a! stálé v,oličské seznamy. - I\.,ni.ll~-
· této ;b:udIOiU nezlby-tně IP,ortř'elbo l'í"la,ti v:šechl1y 'obe:énf úrady, S tá ,i:o's, [,o ,Vť.:' 

' .!QiJJcí, č1eJwvé ,0ibe~cnJích :zás1tu;pitelstev, j!a,lm\Ž i Ikažďý kdo Sf' o. ú.b8Clli 
(Ú'íze-ní zaijímá. 'KInihu lze .dolStati v ,kalždJém,kni'hkupedví. 
· N »ISbírce zák,olnú Č1S'.» I(ruwktad. BaiI101vi'ča NOlvlQrtm,ý, Brno) , ktQil'ú 
-riadi 'pilOff. W ,eyr,vy,šly »Zákony a nariJadenia o. a,dvolkátocl1 platné 
v R,čs. s lP,rehr.adtom judmatúry N . .8. č's.» jaik,o svaz'olk devia:ty, upral-

· velný v s 'l'ovem:sked ,Č31Sti r. N. S. Dr,om Zátureckým, v če,skej člaisti. 
.v,w':lh. t'aj. N. 8. Drom ChytilonJ,. , 

tA'Utolri 'podárvajú . ;pr,edIie po:slednú ln:oveJu ia'dNIQk, pOlriadku (zá k. 
Čís lol . 40-1922), ' pla1tniÚ v cellomú'zémÍ repulbliky. J,a!lw c1iE'l druÍrý' : 
P ,redpiisy ,ploa,tll1é v území re,p. mimol S,l,ovenskal a l Podk,alr!p. Rusi, j'ako 
di,el ,t:rertj: tPredlpilsy Iplatné na území ,81Io've,pska, č1asltlolČll,e ad Poodka.1'. 
Husi. V »:Dod:atk,olclh» Ic!bsl3ižené IsIú vyhlá'š,ky ,slúlčen8\j aldvolli. kOlm,. 

· v Tur,č. Sv. Martine a nieldoré .zá:s,a:d.né u .s;ne.se:ni'a zlkúšobnej kOlInilsie. 
' p,re jedlnolLnlÚ zkÚlšku ISudClQ.ystkú :a; ,aldV'Olkátsku. 

Už z :nozdele1nia, videť, že .l{mižhll -obsahuje všetky dll1es , plla,f,né 
pred!pirsy <O vy.k1olnáv,anÍ ,rud v,olkúJCie·, V 'jasn:om ,a: prehra.dnoiffi poúanl.. 
s hOljlIlJýíIni ·ko'ment'uj'Úlcimi po'známk'ami ,a: IS'O' 's'pu'aIClo'vH,nrm j ud.:ika.:ú
·ry. Melno, reldJig'l..llj'Ú-ceh<o p.I~o)f.elsoTa W ·eyra j.e v edlYa, .auto,ra Dra Zut·u .. 
. r ,eckého ,31 iDrla Chytila zárlU'k,olu, 'že knilžkia vyholvuj.e všeN()rm pOÚél-
dJacv,kio,m teolI'etkk,:)Tiffi i ·pT,aktic.k:)'m. IS'udca, ,a,dv'o·kM a, vohec p,l'ávmJ\. 
česk,olslio lVlell:Slký ne1mólže j'ej po,strádať. K do'Stal1iu j1e .u il1,a kl.adaí;,eT8 
av ' k.alž'doolm Ik,nihlnrpedV'e IČoeslwi8'lo,venskom. 

_ . Dedioské .právo v 'Otázkaleh a odpoNedia.ch, ,s,o.stavH dr. A nton 
Fe.ré,nyi, iplrísedi:aci .sd.1~otske:j sto1ice. Vyšlo v ,nottárlske'j kníhthiČi<alI'ni 
v TrelnčÍn, e. Jeto st,.r.učné repehborium ,p.re poslucháčooV práv a 1100-

.ítál,skyeh kurZ<ON, s.pracovia:né na: základe Skúšo,bnýlc'h !l{lOffip endiL 
· Pr,ácič.k,ai na'te;ra:z zairst'e, užitolčlná., lehO; doslÍ!aJ'nemáme y 
slovenlSkom j,a:zyku vóbec ni,čoh,o. z ded. 'pTáv.a~ Av.šak ne·možm.o ne
vy:tknúť a 'mbici<oznému i lnáč slolstav1iteTov.i,že nedal diel<1. revidova f ,. 
'Mli 'po strá:IlJke vecnej lalni ,po iS,t,ránke j3,zyko,vej ,a, m.enovite termino,lo -
gic[{ej. V štvrt.om roku republiky už l1:8's1ohodlno Iprávndlcké výr!9.1zy <ocl. 
okj~ fabrik1ov,a,ť a[élbo ich ,nes-p,rávne užívať '(dedičinské atd.) 

Zák.on 10 ,SlPOločDJo·shach s ruc-ením obmedzeným. (Publikáci e
,min. lunif.) Po slove!Ilsky upravil miil1. r,adca JaTlo.sl,a;v Č.aJhm. da; ko-
mentá.y"O!ffi ,QlpMrDi min. kO'l1c,i;p. dr. Fr. Bouček !Čt min. radc,u, ~lr_ 

· Holík. PUlblikáclie miil1.ilsterstv,a unifika'čného budú ~ailsfte vyplňova,f 
.meld,ze-nu ,dávll1'o ,})io.c.iťov,a(I1ú. BudJú v niclh vychádzať texty záklonm
.ra!kúskydl, . redpovaných !pre o,bQ.alsť celej :'reIPublriky púhou 'c:iJtácio'u. fi 
_tie.žzáko[l1.iov 'P.rÍstupných dJosiaJ' len v jazyku ma.ďa,rskJom. Potreba 
vy,d,~vanila týohto texltJov j.e samozrejmá. Jej ' .dóvody ,ohsaiŽené sú v 

: 10g:ic~om .súbotl'e v 1. č. VestnÍk,a 11uifi-kalčlnélllomini.steI'Istva ,roč. J,92;2-
strama 79 a nasied. 
· ČiO tS,a :týče saméhO' predmetného svazku '0 s.pol'O'Č'l1lOstia:ch s 1'1]
čenfm obmedz8tným ,platí horejši,a ·p,ozná.mka -0. ' vyplňovaní ' dteJne j 
medze,ry v miere dv,ojlnáJslobnej. AčkoTvek táto florma ohchodných 
spol,očlflolsti je ,})io.sla:váď na Slovelnsku málo lo,bvyklá, ~ je .i:sté, · že B· 

.l'oz'ma,.chom tho.s.podámskeho života bude sa, k nej siahať čím častejšie_ 
A tak níelen zásadinápotreba ka,ždého (]JIrávll'ika:· .z,l1ia.ť (platný zákofll 
- ale ipotrebapr.alktická bude ll1!qtH siallať k tomuto veTmi zručne
sOlstaÝelnému laj dobiI'lo;u ,slovenčmou. piJS,anérrp.il.;t koome\l1táru. 

Právni~ \ roč. LXla č. 7. a 8. Dr. Stm':Ch: »T;rest smrti v osnově
ČS,. zák. tr, z :fio1{iu .192,J!», Dr. M. Hl,a,vičk,ai : »K o:tazke' dohy v zniku su
verelnHy RČs. v jeidno,tlivých d11'eénýdl jeho ,čáJste,eh». Dr. n'a,l.]schel'
)yPol.Š,tí dv{n~štÍ !Úředlfi,Í.ei do, počátku XIV. 1811-01.» 

Sbom.ik věd právních a státnícb roč. XXII.,. seš. 1. Dr; V. Bušek: 
)~O ,a;l'cijáhinech». Pruf. nr~ J. Vážmý: »0 výlz:ruamu .1: zv . :tes{atio v :N.m:
ské;mprávu pohřebním'». J. J. Lapko: »Litev.ský statut n jeho s"::\J.'1k c.c-
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'li 110ku 1588», Dr. Alber. MHolta: »Zákla·d a ,anal,ogie zák'Ů'lla; urestního». 
-Dr. Rudolf Krej.čí: »0 Ji,olek,tivní smlouvč zeměděllské:». 

Obzor .NéÍirodohospodářSký: ;I10Ič.27. red:a.kt-or prof. Dr. J,os. Gru
.ber; n.a.kladatelství J. otto, sp. s r. o. v Pr:a-iZ,e. Č. 1.: - Prof. l:>.r. »0-
-rocek :»Národiní svěřenství'». Jlosef Bekelra, min. rada: ».Patent o dani 
dom,O'vlní z roku · lB2(b. lnž . . B. .l\1,&oofeld: »Cukrovail~nický průmysl 
v Ř:čS». Dr. Josef Gruber: »Bytová .polllti.ka v RaklÚ.sku a IHČS,», Č. 2 • 
.Dr. j,osef DVlo'ř'ák: »Ze l8'tud:ijní cesty živnostenské .do' Itálie». Dr. E. 
Meis8'ner: »0 ,p;:rá vnkh následcích IZmeškání v berním rl1zení Č. 3 . 
.P1l'of. Dr. -Horá-ček: »Stabilisa,ce měny». ,Prof. Dr. Dr.IlJc!hov:ský: »Pi{)lsta.
vení IRČlS v lo:bchodě ,mezin3r.od:nílffi», Č. 4. Gen. Ik10nsul I~. Vallíče.:i'c 
»Obdhodní styky FraIllobrťJ.'zsk,o-česk,oISJtOv.» Dr. oV. Dewetter: )~KoJffiu
nál:ní úvěrl' ve FI1am!c.ili». Dr. Oto V,odička: »Zák.lad finatl1lční s'Právy 
" jedJno.cené Vellíké iPl-.:a'hy». Dr. J. Grůberr: .í) ~Zákl:ady námoi\1.11~lO práv-tl 
RČS. Č. 5. Dll'. Z~Unkal J.: )>NáJ'oldolllOs:podáío,s.ký, úklol v tl'. sQudrnictví 
o vru1. lichvě, č. 7. E. A. Neubauer: ,»Reflorma; kalendářní». Dit. Jiři 
Havelka: »Německé říšské dráhy :aortázka, jejkh odstátnění», Č. 8. 
,F.naink .B. Gmbmi.h: »Ne'jle;pší zpllls,ob p1a\cení spojene1clkých d'luhú». Dl'. 
J. Gru,ber: »Vy,stčho.va;ledví lal vYlstěhovla,le'cká ,polirti1(ja, HČS.». Dr. A,nt. 
Bals1c:h: »Němed\.ý :pI1oblém :rep.R.!raiČnía v.alůtní». 

SoudcGvské listy Č. 7.-8. Dr. A. Gl,ols,: »NÍlzká (p'oh.nutlka» Dr. Gruschl: 
r. vr. z. IS.: »Ref,olllrnaříze:ní ba:ga.telního». Dr. J. Hausmann: pTes. Vl'. 

'-Z. IS.: »V Jakém r.olzsta'hu užívá pr,akls'e ,p' oidlmírneČll1iého OidEFIU'ZeUl>' . IV. 
Fry.č: ,»Platí posud nař. ,min. spr. ze dne 25.-11. 1902 Č. 511. vě8iníku»? 
Je K.»Syndikátní iPoÓistění». Dr. ,KalSrunda '0. 5.: »Kdy 'Se , fP lcl<Va.žují děti 

:.s tá,tnfhtO ·zaměstJnall1.ce za; !Zrruopatřené?». nI'. P. Bělský: »Jak v yl{.I1ádatj 
-s 13. lit. ,co lZ. rozl!ukovéhol». ·»Hevise práv,a ·'dědického,». DiI'. MlH): 
J~Ústavní .sbud a srOudcov,ská ,otázka». Do!leža.l r. Vl'. Z. s.: »0 máhrade 
:škody zpf.tsobe.né veřejnými úředlI1íky dle náv,odu liJOmi'Se na; úplravu 
občanského záJi,ona.» č. 9. Dr. Drbohlav: ·»Za,t. lIlávrh ob . . části It.r. zá
k-o'D,al». tDr. .J. Nebesrký: r. V. Z. s.: »,R,evise práva dedickóho;), Díl". 
'G:l'oSd-hl r. ·v. Z. !S.: »ISO\udní rO'C'hT.a:Ilia náTolkú Itnan'žel'oiVa:, by maIli~~elkC1 
vrátila Ise k němu do spolleč-né ,domácnosti, děje se sporem. Pl,aM to
-též i 'o -nál~oku ,mam.že!o,vě, aby manželka vrátitfi,t tnu dítKol?» 

lčeské lPrávo, lčaiSto'pilg _ ,s:poH{u no'tárů č:s-. HoiČnik 1'1/ . . č. 1:. J uln 
-F.róhUc:h: »)JFr,a,nCi~lllzStké zák,olny :0 olboho,d.ních re,j!stiř'íci<..:.ll». Dole,zal J.' . 
v . IZ. s.: »Výmrnek v budoucím ,obč. ZJ» Č. 5. Dr. A. Mokrý [} .. oltář: »Za
jištění věn.a 'manže11ky ohchodnika». Dr. J, Tog:ner: »Nárvrrh naJ změnu, 
.po- příp.adě doplnění ;předpásů 'o dávce - z přirustku holdlIliOty». Dit". J. 
_Vilímek .:})Pila~í lús,ta,lliove'ní ~§ 544. -ooc. 'Z. res.p. 2-80 voj. tr. Z. ?~) 

Cesk-á ad~okácie: ,roč. VIII. Č. 6. Dr. E. Chalupný: »P,r{)l s'je,dno
cení soudního řf.z8iní, )~: Dr. V. I(rálik: »Advokátní řád platný na Slo
'VE;<n!Slku». 'De.E. [P'Q!1an: I»DnE-šní .s-tav 'penlSijníh>o pojištění udvo,kátu» 
<č. -7. Dr., ,L .V,alenta: »Za Drem V10jtěchem Kalsa:ndou». Dr. E. Chalup
ný: »Pra "sjedno1ce,ní soudll1í!hó' řízen~». DI;. E. Lowy: »Reforma práva 
občanského». 

Ca'So.p1.s priD železniční právo a politiku: ,mlč. 1. Č. 3. Dr. F. Ne
-y,ole: I»Jla'k ·stamo-v:iti 'pi'-e-po'Čf:tací kurs p~;i :náJlolciJch dle čl. 31. mezinu
l~o-diní ú.mluvy 'o náht.ardmí pře'pl1avě IŽlelezriiční» . Dr. O. Eng'lam.de-r: 
-)}K ú'PTruvě :stavebního> pll'áv:a železni,č'níhro'». Em. Vyždálek: »0 !p1ogme-
-;no:vámí, \právní povaze a: změnwchžell. přepr. řádu». Dr. J. Pospíšil: 
-»VI1. :nař. o 'p8lIl-S. 'pojiště'ní d11ah». Č. 4. Dr. J. Nev:ole: »Náhrrada za; do-
pravu ,pošty na Ittatkh státních rumh». Dr. A . Fiahani·oh: ) IPřHoha 
,Č. 8. ke islužeb.předpi-su 'čs·. hT;allJné m ·od». 

Věstník miJnistellstva vnitlla, Iroč. IV. ň. 5. Dr. ViuclaN Dus.il: 
»)Trestní ří.ze.ní :sprav,ni». č. 6~ Di!'. Václav Du,sil:»T:restIií Í'ÍzetiÍ Slprnv-
·nÍ». -

Sooiální Revue, roč. III. č. 2. Dr. T. Tůma: »Odhrana. dětí v cizí 
}Jóči ' a! O~hranlQ dětí ne-ffi!a!llŽelský-ch». Dr. E. 'Cha.lU(pný: »Otá:zkyso-



ciáJllUí a vysoké školy». Dr. Ja;no'Vský: »Česká . úČast v me'zinárodní 
O'I1@anisa;ai ,péče JO miádež: »Josef T'OffiruS: »StOciální pojištění ve: Švý
c,a,'I1s'ku». Vlác18.JV T:lla'Pák: »Úpr,a'V,a ústavů :pl~OJ mládelžl)). C. 3. , Dr. Jan
ko: »Živ,o!f,ní míra-exi:stenční minimum». Fr. Doležal: »R<ozhtOdčí s'ou-· 
dy ,mz'd/cwé». tAHlolns IPJo l~zler: ~)Nio:věj ,ší zákoiIlly IQI k,61ektivlllch smloú~· 
vách ve FII'.a'l1lcri, Něme,cku a Rakousku». č. 4. Dr~ Janlw,: »Piřehle,d 
podpor nezaměstnruIl10sti za I. ,čtvrt. 1922». DJI'. V. P 'I'Iocházkla:: »SociáJl
ně !pOllli tJické záklO'nodáI1sltví v Sověts.kém Ruskiu do íI10Jku 19!2111». 

Juristen Zeitung, roč. III. c . .13. Dr. Eisiniger D.: »K zákoUlIléml1 
náI'loku na vydlI',ž,ování nemanž8l1ského· dHěte». Dr. A. GIDaumann :. 
~)Měnové .otázky v meztnáJ'lodní žeIezm:iční Idopravě», Č. 14. Dr. E. 
Guntner: »Plo!znáJmky ok ,zák'onodárství vystěhov,aleckému». Dr. K. Ze-o 
bo: »Znalecký dů.kaz v daňovém právu», č. 15. Rudolf Neuhauer: Pou
hý právlní systém». Dr. H. Gr,ohmaiIl'Il: »Stávka: a 'obč. ,právo». Dtr. F ., 
Stein: »Kuzmělllě konkursního Iru vy,r.olvnávalCího iřádu». č. 16. Dr. K~ 
Wa!hle: »Nový Rak'Ůuský tiskiový zákolU». Dr. O. Reismaun: »Nárok 
na výživné rozLoučené manželky», č. 17. Dr .. E. Ho'p.le,r': »Revise zna-· 
'le!Clkého nálezu», c. 18. Dr. H. Fuohs: »Změnal .pořadí smloluv'Qu, ' dle
III. nov8Iiy k 'obč. zák.» K. IKubitsdhru: »K :novele dani ,z převtOdu pro, 
léta 1922-23». GeoI'g Wetss: »K :§§. :1333. ,a" 993-997. 'Ůbč. zák.» č. 19~. 
Dr. Max Laplper: »Hodno,cení v IIl1OVÝ1c'h záktOne,ch () d8.Jni :z obolhacení». 
Dr. Fi,ala:»Určení útrat ,trestním s,oudem». Dtr. P. Gams: »Ku jazyko-, 
vé otéÍJzce ve sl)lorech pr-o,ti erá'ru». 

Zprávy veřejné služby technic'ké: ,(IÚřední věstmíkmin. veř .. 
prací). CheflI1edaktor Ilng. Gustave Hermamn, odb. ,př. mÍJn. veř, prr. ,. 
roč. IV. č. 9. Ing. Dr. J,os. Pd.skáč: Stavební ta Ibytová politik8.J, (piQIvá
leč,ná, čelnějšich 'zemí cIziny». č. 14. Ing. Emil Zimmlerr: »Nejasné
nebo neúplné lčásti vodního .práva». č. 17. Dr. JIO,S. Hrdina: »Pokusy 
o ,ref'orrmu vodního, 'Práva,». č. 18. Dir. JIO!S. Hll1di,-p-a: )}Právní poměry 
veřejný,ch věcí», č. 19. )}Pojem a právtO veřejlllý,ch ;p:raJcí jinde a u nás». 

ČechoSlovák: Všenárodní měsičnik vydávaný Ná:r.odJní radou 
HČS. v PI'Ia-ze., Mas'aT)Tiko'vo nám. Č. 10. č. 3. a 4. .Dr. V, ŠI'Iolbár: »() 
ces,tá'ch ,pána p;rezi{Ienta?). »Sté na:rozen;imy iI(,M'la Ha!vHČok,a Bo:ro'Vské~ 
IlJO». Národní tOrg.anisaoe. Národní Oblzor Če/skiosll,ovenský .. Náro'dJnostní 
bibliJogra:fie. Nwo'd/ně důležiJté .událo/sti ['oku ,1921. . 

Lilerárna súfaž. 
Právnic.ká Jednota na Slovensku (Bratislava, Michalská ulica. 

čÍs['o 3) vy,piJsuje wi lite.ránne c8lIly v čia'stkia'ch KČ! 3000.- , Kč 2000.
a K,č. 11000.- J1a thpmata: 

1. Základy práva silničného platného na Slovensku. 
2. Urbárske a 'príbuzné právllle pomery na .slovensku. 
3. VII'chnostenská samospráva v UhTéÍJch, ·zvJášte na Slovensku 

a a eJ pomel' k :zákonu o sria-dení žu.pných a okresných úradov v re-
publike čs. ' 

, Práce ·obsahujúce 4-7 tla.č,ových hárkov f,ormátu ~)Právneh()o 
Obzoru» '. Duď-tež 'Podané ·so zapeč,ate;nou heslovou obálkou obsahu
júcou adresu autorrovu Právnickej Jednote v ' tBratislave (Michalská 
ulica číslo 3) lllajpozde1šie do 31. januára, (ledna) r:l9'23. . 

O 'zadaní cien ro.zhodne do 3:1. maI'lca (bre'zna) 1923 jury, urče-o 
ná výihoIiolm IPráVlI1ic\h~j Jednoty, k>toI"á s,i vyhr:a{fzuje vý,lučné n"a,kJa
daterské práv.o. diel ceiIl!OU poctených. Krome p:ri:znamej ceny vypIate
ný bude pocteným autorom hárkový honorár Kčs 300 za tla,čový · ha
~ok formátu »Právneho ObztOru». 

Ruk1olPi,sy cellliOtU .nepoctené sa' a ,utofI'lom vráti-a'. 
Z Výborovej schódze P.rá vnickej Jednoty na Slovensku dňa ' '16-. 

júna 192r2. _.' ., .. 
Dr. 'Bařinka v: r., jednatel', Dr. FajriJor v ,' 1'., preds·eda. 




