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Požiadané boly všetky centrálne ministerstvá a odborové orga
OIzacie, aby si vyžiadaly pred riešením zaopatrovacích, pragmatikálnych 
a odborových vecí, týkajúcIch sa záujmov štátnych zameSlnancov mienku 
"Jednoty konceptných úradníkov administratívnej správy na Slovensku." 

S uspokojením bola vzatá na známosť zpráva, že s laskavým 
pričinením p. predsedu súdnej tabule: dr. Vladimíra Fajnora, čo pred
sedu "Právnickej Jednoty" a p. pravotára dr Bafinky vyšlo v mesiaci 
februári prvé číslo "Právneho Obzoru" už vo forme úradného orgánu 
"Jednoty" s článkami pre slovenskú administratívu veľavýznamnými. 

Toto pr·vé číslo rozposlané bolo všetkým členom .. Jednoty" a 
má sa za to, že nenajde sa ani jednoho slovenského administratívneho 
úradníka, ktorý by si nechcel predplatiť na "Právny Obzor". 

Generálny tajomník poverený bol jednať s predsedníctvom 
"Právnickej. Jednoty" o spoluužívane ich spolkových miestností. (M~
chalská č. 3.) Na tento účel a na hmotné podporovanie ."Právneho 
Obzoru" odhlasoval výbor zo spolkového ma1etku ročite 4000 Kčs. 
Konečné rozhodnutie v tej veci učiní valné shromaždenle. 

Získanie spolkových miestností znamená nie len pevný základ 
pre ďalšiu existenciu "Jednoty" ale poslúži v plnej miere spoločen
ským a kultúrnym (vzdelávacím) požiadavkám jednotlivých členova to 
v prvom rade bratislavských. 

Vo vecí nemocenského poistenia a cestovných diet štátnych zamest
nancov, zaslané boly memorandá na kompetentné centrálne vrchnosti. 

Ustáleny bol pom!=r a postup "Jednoty" vo veciach všeodborových 
a všeúradníckych k "Ustrednému sväzu úradníkov s vysokoškolským 
vzdelaním" a ku "Všeúradníckemu Sväzu štátnych zamestnancuv". 

Prihlášky okoIných a obecných notárov za členov "Jednoty" 
nemohly byť v smysle ·spolkových štatútov do ohľadu . vzaté, a poneváč 
už jestvujúce notárske organizácie môžu lepšie zastávať záujmy týchto 
úradníkov než: Jednota konceptných administt atívnych úradnikov. 

Výbor poveril troch svojich členov vypracovaním protestu oproti 
najnovšiemu sriadeniu -- rešp. zníženiu úradnických platoy, ďalej 
s podaním vhodných návrhov ohľadom už nesnesíteľneJ bytovej otázky, 
potom zvláštnej odmeny pre dvojrečové úradovanie a konečne na 
sociálne poistenie administratívnych úradníkov. 

Pokladník dr. Bláha podal zprávu o stave spolkového majetku. 
Výbor sa konečne usniesol, že valné shromaždenie má sa za

držať dňa 30. mája 1923. 
Predmet valného shromaždenia bude včas uverejnený v den-

ných časopisoch. 
Dr. Štefan Benko, generálny tajomník. 
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