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ústava. Dr. J. V. Iiauner: Druhý díl Churchillových pamětí. Prof. Al. PHence: Francie před volbami. Sen. Dr. fr. Veseli': Dr. CyriIl Dušek.
» Časopis pro železniční právo a politiku« (vydává Spolek čs'. že'le zni čních právníku v Praze. Administrace Král. Vinohrady, Erbenova 18.)
Roč " 11., čís. 7.: Dr. Ant. Bouček: Jazyková otázka u státní správy
ž elezničnÍ. Rozhledy po železniční politice. (Mezinárodní svaz železničních
sjezdů.) Literární přehled.

Razne zprávy.
Z Advokátskei komory v Turčianskom Sv. Martine.
Adv . komora na úradné oznámenie, že Generálne finančné riaditefstvo
na 'Slovenskupri rozličných súdoch menom čs. eráru vedie spory a v týcht o
sporo ch súdy ustafujú mu advokátsrke trovy podTa advokátskeho tarifu ,
teda ustafujú mu nielen hotové výdavky, ale aj odmenu za prácu, _ atď. ,
usniesla sa poži'a dat pá'na ministra spravedlnosti, aby táto vec v primel~al1ej forme upravená bola.
Advokátsky tarif vztahuje sa výlučne 'len na advokátov, ale nemo žť
sa vzfahovaf na platených štátnych úradníkov.
Jestli v zásade Generálnemu finančnému riaditefstvu patrí odmena
podTa tarHu advokátskeho, vtedy obt:ažuje ho aj povinnost vykonávat
zdarma záštitnícke práce ,a trestné obhajoby ex offo a vobec znášat
všetky tarchy, ktoré advokátov obfažujú (komorné .poplatky, dane, vecn é
kancelárske výdavky).
Keďže táto otázka týka sa celého advokátskeho sboru, advokátska
komora predkladá túto otázku všetkým ostatným advokátskym komor ám
a súčasne stálej delegácii advokátskych komor v Prahe s prosbou, ab y
o tejto ve ci svoje stanovisko yys,I,o'v ily a aby stála delegáoia advokátskych
komor pri vláde v tejto veci na obhajova,nie a obhajobu advokátsky ch práv
zakročila.

Poznamenáva advokátska komora, že to samé deje sa pri právnom
oddelení železničného riaditefslt va v Bratislave, a tak vládna úprava má
sa vzťahovat i na túto ustanovizeň .

Na žiadost súdnej tabule v Košiciach advokátska komora v Turčian
sikom Sv. Martine upravuje všetkých svojich členov, aby v každom prípa de v sporoch, keď medzi stránkami mimo súdu pokonanie docielené bolo,
príslušnému súdu ihneď oznámili.
Takýmto včasným oznámením usporí sa sudcovi, referentovi študovanie písemnolsltí a p,r ivravenie referáty.
Dnes, keď súdy beztak vefmi tažko a opozdene pracujú, docíeH sa
predsa len istej nápravy, keď adv~okáti takéto mimosúdne pokonanie ihneď
súdu oznámia.

Dr. f

