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Vypsání ·ceny.. .
Spolok advokátu československých v Praze vypisuj'e cenu na vedecko l1l.
práci o Dejinách advokacie v zemich českých a na Slovensku.
Práce o cenu 'se ucházející v jazyku českém (slovenském) nechť vy-Ii č "':
vznik a vývoj 'právního zastupování,verejné a sociální postavení pt:ávnícm
zástupcu (advokátu l v historickém vývoji .až do dob nejnovéjších.
Ceny udeleny budou tfi a to 1. . cena 5.000 Kč, . druhá cena 3,000 Kč:a tretí cena 2.000 Kč.
Práce buďtež podány do 31. kvetmi 1924. anonymne ~ udanín:ľ jmen a:.
a (idresy auto rovy v zapečetene obálce II pred sedy Spolku advokátu č~s.koslovenských v Praze II. tp. 83, .
.
'.
,Ceny udelí tfičlenná porota skládajicí se ze dvou aclvokátťi ~' jecinohc:,
universitního profesora právních dejin, ustanovených Spolkem advokátú:.
českuslovenských v Praze. .
.
Spolek advokátťi československých má predni . právo ' otisknouti neb
vydati práce cenou poctené za obvy'kly honorár za práce vedecké.
f
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Dľa

prípisu ' ministerstva vecí zahraničných zo dňa 20. dubna : 1923 č_ .
j. 54157/111, 1923 dňa 4. brezna 1923 prijal Kongres Spojených Štátov ,Severo-amerických zákon, ktorý umožňuje uvoľnenie imania . nepresahujúceh o.
10.000'- dolárov, ktoré bolo sekvestrované príslušníkom nepriateľských .
mocností' (Nemecka, Rakúsko-Uhorska, Bulharska a Turecka).
'.
Tým odpadá, pokiaľ ide o majetok nepresahujúci 10'000'- dólárov ~
povinnosť i pre československých žiadateľov, aby predkladali domovské.,
Uisty a certifikát o svojej štátnej príslušnosti.
Ostatné doklady, .menovite riadne vyplnenú a legalizovanú .plnú moc,..
treba predkladať ·i ďalej.
.
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