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Kráľovská súdna tabula v Bratislave. 

/Pozsonyi királyi Ítélőtábla/ 

BST 

Po rakúsko-ohorskom vyrovnaní v roka 1867, kedy sa 
hababorgská monarchia premenila na dva zvrchovaná Štátny • 
Rakúsko a Uhorsko, doSlo v obidvoch Štátoch k oddelenia 
súdnictva od verejnej správy«.7 rakúskych krajinách sa tak 
stalo až v decembri roka 1867, v Uhorska až v roka 1869 
a to zák« 8« IV/1869. Zásada oddelenia súdnictva od verej
nej správy v Uhorska bola vSak askatoSnená až zákonmi ô. 
XXXI a 5« XXXII z roka 1871« Týmito zákonmi boli vytvorená 
okresná súdy a súdy sedriálne /zborová súdy prvej stolice/. 
Vyššími súdnymi stolicami boli tabule a najvyšším súdom 
bola Karia v Budapešti. So roka 1890 pôsobili na území Uhor
ska dve súdne taboltaís v Budapešti a v Marosvásárhelyi« 
Úprava súdnictva v roka 1890 prevedená zák« 5« XXV, stanovi
la, pre Uhorsko 11 súdnyoh tábúl v týchto mestách: Bratisla
va, Budapešť, Debrecín, KÍuž, Košioe, Marosvásárhely, Päti-
kostolie, Báb, 3egedín, Temesvár a Veľký Varadín. 

Hierachia súdnych stolíc v Uhorska bola nasledovnát 

í. Kúria 
2. Súdne tabule 
3. Sedriálne súdy 
*t. Okresná súdy. 

Do kompetencie súdnych tabúl patrili záležitosti civilná 
i trestná. Tabula súdila v Styrooh senátocht 

1« senát civilných záležitostí vSeobeone, 
2. senát orbariálnyoh záležitostí, 



- 2 -

3« senát obchodných, konkurzných a zmene oných záleži
tostí, 

h, senát trestný a dôchodkovo-treetný. 

Senáty zadel'uje každoročne predseda tabule. Uröí pred
seda senátu, sudcov a senátnyoh notárov. Tabule rozhodujú 
• sporoch apelovanýoh okresným súdom v trojčlennýoh sená» 
t o oh. T sporoch apelovanýoh sedriami rozhodujú tabule v pátf-
olenných senátoch. T.záležitostiach, ktorýoh je tabula 
poslednou Inštanciou, rozhoduje plénum tabule« Zákon 5» XXV 
z roku 1890 priznal aj tabuli am právo vynášať plenárne roz
hodnutia, ktorá boli dôležitá pre súdnu prax, pretože keď* 
preSll do obyČajového práva, stali sa formálnym prameňom 
práva« Doposiaľ právo vynáäať rozhodnutia mala len Kúria 
/zák. S. LIX/1881/. Toto právo tabúl vynášať plenárne roz
hodnutia bolo zrušené zák. S« LIX/1912, 5im sa uskutočnila 
žiadaná centralizácia. 

Tabula bola v poradí súdov druhou inštanciou. V sporoch 
civilných i trestných rozhodovala výlučne len ako druhá, 
resp» tretia inštancia« Prvou inštanciou bola tabula v dis
ciplinárnych záležitostiach aj to len pre jej podriadená 
úrady, tiež v tom prípade, ak niekto na hlavnom pojednávaní 
prestúpil zákon« Ako druhá Inštancia rozhodovala tabula 
v riadnych civilných sporoch, urbariálnyoh, obchodných, kon
kurzných a zmene oný ch t tiež vo veolach banských, apelovanýoh 
banskou sedriou a vo veolach.pozemnoknižných, apelovanýoh 
pozemnoknižným úradom sedrle, alebo okresného súdu« T trest
ných priestupkoch, poSítajúo do toho aj d ôohodkovo-trestná 
priestupky, bola tabula druhou inštanciou. Ďalej druhou 
inštanciou bola tabula v záležitostiach disciplinárnych ape
lovanýoh sedriou, vyjmúc disciplinárnych pokračovaní proti 
kráľovským notárom, pre ktorá druhou Inštanciou bola Kúria. 
Ako tretia inštancia rozhodovala tabula v sporooh apelovanýoh 
sedriou, hodnota ktorýoh nepresahovala výšku 1.000 korún« 
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Pod právomoo disciplinárneho sudu. t ab ale podliehali 
sudcovia súdov prvej inštancie, daloj prokurátori, pomocný 
a manipulačný personál tabule. Disciplinárny súd rozhodo
val v psVtfSleimoa senáte pod vedením predseda tabule« Ape-
laônym súdom bol menái disciplinárny súd Kurie. 

Z hľadiska odatupnovanosti súdov podliehali tabule Kúril 
a z hľadiska dozoru ministrovi spravodlivosti. 

So obvodu tabule v Bratislave patrili tieto sedrie 
a okresná súdys 

1* Sedria v Bratislave« 

2. Sedria v Nitrei 

5i*52S£i5-T-l5l25li£5^Si 

okresná súdy: Bratislava, Dunajská 
Streda, Galante, Malacky, Pezinok, 
3 am or in a Trnava. 

okresná súdy t Hlohovec, Myjava, Nitra, 
Nová Mesto n/Váhom, Nová Zámky, Prie
vidza, Senica, Skalica, Sala a Topoľ* 
5any. 

okresná súdy t Dolný Kabín, Liptovský. 
Hrádok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, 
Ružomberok a Trstená* 

!ii«SSSSi5-í-5£fi5§íS8i 
okresná súdyt Bánovce, Byt8a, Őadca, 
Xleva, Považská Bystrice, Puchov, 
IrenSín a Žilina. 
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okresné súdy t .Kremnica, Lavi
ce, Nora Baňa, Vráble a Zlaté 
Moravce. 

Pre úaemie tabule v Bratislave pôsobila bratislavská 
sedria ako prísažný edd vo veciach tlaoovo-priestupkovýeh 
a priestapkovo-peňažných. T banských záležitostiach priná
ležalo celé územie t ab ale do kompetencie banského sada a sed-
rie v Banskej Bystrici. 

Kráľovská súdna tabula v Bratislave sapoSala svoja Sin-
nosť 6* mája 1891 v zmysle sák. 5« 7X7/1890 v reštaurovanej 
starej krajinskej budove. Spomenutým zákonným opatrením za-
öelo svoju Sinnos-P v Uhorsku 11 tabúl. Minister spravodli
vosti nariadením poveril pre vytvorenie každej tabule zodpo
vedného súdneho sňaloa, ktorý mal za cieľ pripraviť podmien
ky pre zapoSatie Sinnosti tabule« Pre Bratislava bol týmto 
úkolom poverený Eoloman Lehóozky, ktorého v roka 1891 kráľ 
menuje predsedom tabule v.Bratislave, Túto svoju funkciu 
vykonával až do roka 1898, kedy na jeho Miesto nastúpil Miku-
lá5 Ehorer. 

T roka 1892 utvoril sa pri tabuli disciplinárny súd podlá 
§ 56 sák, 8. TIII/1871. 

1« januárom 1900 zaSala svoja Sinnest vedia tabule krá» 
ľovské hlavná prokuratúra. Pôeebnosť kráľovskej hlavnej pro
kuratúry sa týkala toho Istého úaemiana ktorom pôsobila ta
bula. 

Tytvorením československej republiky súdna tabula neza
nikla, zmenil sa len názov, územná kompetencia a öiastoöne 
náplň práoei takže na týoh istých aákladoch, ktoré boli dané 
zákonom 5« XXT/1890 trvala tabula až do roka 1920. Jej práv
nym nástupcom sa stala Súdna tabula v Bratislave, z ktorej 
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Sixmosti vznikla nová registratúra* 

1« Präsidium tabule t Do kompetencie predsedníctva tabole 
patrila nasledovná agenda» 

osobné veci sudoov a iných zamestnanoov tabole* Veci 
mzdové a dôchodkové. Rozpočty a financie. Všetky hospodár-
eke veoi tabule a súdov v obvod« tabole. Styk s Minister
stvom spravodlivosti a 8 ostatnými úradmi« Sprostredkovaní« 
nariadení ministra spravodlivosti« Rozhodnutia Kurie a ta* 
búl« Revízna a kontrolná Sinnosif. Rozvrh práce na Jednotli
vé obdobia« Zadelovanie senátov« Veci mimosporové. 

2» Senát_oiviln^oh_záležitostí! 

a/ pozemnoknižné skúSky a tabule, 

b/ prejednávanie sporov a vynášanie rozhodnutí vo veciaoh 
majetkových a dedičských. Rodinné právo. Rozhodnutia Kúria 
a tabúl v oivilných záležitostiach. 

3« Senát^urbariélnjch^záležitostí^ 

Urbárske veci oboí a veľkostatkov /paroelácie, segregácie, 
komasácie, uspor ad ovanie majetkov/. 

Prejednávanie a vynáäanie rozhodnutí vo veciach obchod
ných, konkurzných a zmeneoných. 

5* §«i^_i*estn£t 

a/ trestné priestupky, 

b/ dÔchodkovo-trestné priestupky. 

Rozhodnutia &irie a tabúl v trestných priestupkoch. 
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Disciplinárne veci súdnych zamestnaneor v obvode tabule. 

Tabula mala okrem manipulačných kancelárií aj kanceláriu 
predsednícku, a notárska. T podateľni sa spisy rozdeľovali 
do dvoch veľkých skupín« Ho prvej skupiny patrili spisy pre» 
sldiálne a do drahej spisy senátov* Protokolovanie spisov 
teda prebiehalo na dvoch miestach: v manipulačnej kancelárii 
prezídia a v detrednej manipulačnej kancelárii* Samotná pro
tokolovanie spisov sa dialo rovnakým spôsobom v obidvoch 
kanceláriách, len s tym rozdielom, 2e a prežidielnych spisov 
sa osnaSil spia značkou >»Bln*% t« j« elnöki. Disciplinárne 
spisy boli signovaná "Fegyí1, t« j» fegyelmi, a spisy senátov 
sa označovali rímskou číslicou príslušného senátu s označe
ním "polgári" /eivilná/ alebo "bOntetB" /trestná/, a "jöve-
déki kihágások" /dôchodkovo-trestná priestupky/. 

Jednotlivá senáty mali nasledovná signatúryt 

Civilná vecit 

I. Civilná všeobecne. 
I«A. PosemnokniSná sktíäky. 
II. ürbárake. veci. 
III* Obchodné, konkurané a smeneoná veci. 

Trestná vecij 

IV. Trestná priestupky* 
IX« DÔchodkovo-trestné priestupky. 

Manipulovanie so spismi pozostávalo z dvoch práci proto
kolovanie a vyhotovovanie menných a vecných indexov« 
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Doälý «pis opatril vedúel manipulačne;) kancelárie poznám
kami, ktoré.obsahovalit meno podávateľa, signatára sonáta 
/oddelenia/, ktorému veo prislúchala a podacie öíslo lomené 
rokom. Poznámky sa robili na predtlačený spisový obal* K po
známkam patrili ešte čísla príloh, dátumy podania, názov 
súdu, ktorý predmetnú záležitosť apeloval» Toto sa dialo 
v obidvooh manipulaSnýeh kanceláriách. Prezídialna kancelá
ria viedla dva protokolyt 

1* protokol vecí predsedníckych, 
2. protokol vecí disciplinárnych. 

Ústredná manipulačná kancelária si viedla tri protokolye 

1* protokol pre veoi civilné, urbariálne, obchodné, kon-
kurzné a zmencSné, 

2. protokol civilného dovolévacieho senátu, 

3* protokol trestných a dôohodkovo-trestnýoh priestupkov* 

Po rozdelení spisov podlá senátov postúpil vedúci ústred
nej manipulačnej kancelárie spisy pracovníkom, ktorí protoko
lovali spisy säte v ton istý deň do príslušných protokolov* 
Protokolovalo sa každoročne do novo J knihy od Sísla 1 poenáo 
v nepretržitom slede, až po posledné podanie v roka* Proto-
kolista opatril spis - aj prílohy - príslušným podacím öíslom 
a dátumom podania, resp« aaprotokolovanie. So protokolu za
značil protokolista číslo podania, mono podávateľa /názor 
inštitúoie/, bydlisko /miesto inštitúcie/, predmet podania 
a počet príloh* Po zaprotokolovaní spisov sa tieto v abeced
nom poradí B api e ováli do menného a veeného indexu* Toto sa 
nedialo bezprostredne z údajov spisu, ale len z dát protoko
lu* 2>o indexu sa zapísalo meno /názov/ podávateľa, predmet 
a podacie číslo. Esa v tej istej záležitosti bolo počas roku 
viacej podaní, tak sa každé nové podanie zapísalo k pôvod
nému podania» 
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Veci senátov predkladal pred senát jeden zo sudcov, 
ktorého meno sa zaznaBilo na obal spisu, aj do protokolu 
do rubriky »előadó nore». Spis po vybavení sa postúpil do 
spisovne, kde dostal svoje základné.8ísio* 7 spisovní sa 
osobitne ukladali spisy prezidiálne, disciplinárne a spisy 
jednotlivých senátov, a to takým spísobom, že pre každý 
rok sa spisy v rámol jedného oddelenia, resp« senátu ukla
dali od öísl© 1 počnúc nepretržite eez cely" rok* Fotom sa 
spisy balili približne po 100 kusoôh do fasoikloV /medzi 
dve/tvrdé papierové obaly/. Ha každý fasoikel sa oznaSilo 
oddelenie /senát/, roonik a rozpätie Sísiel obsiahnutých vo 
faecikli. 

Táto spisová manipulácia trvala až do roka 1910. Od ro
ka 1911 došlo k smene v spisovej manipulácii prezidiálnych 
spisov* Poklai do roka 1910 sa všetky podania poSas roka 
týkajúce sa tej istej záležitosti protokolovali na jednom 
mieste,a tak isto v spisovní aj ukladali, satia! od roka 
1911 hromadia sa všetky podania v tej istej záležitosti nie 
sa jeden rok, ale sa eelé obdobie« Tak sa v spisovní vytvo
rili rôzne skupiny prezidiálnych spisov. 

Y roka 191** došlo aj ku smene v spisovej manipulácii 
sporových záležitostí /spisy senátov/* Od roka 1915 se pre
stali viesť tri protokoly, ale viedol sa len jeden tav* 
hlavný protokol /f ölajstrom/, do ktorého sa zapisovali 
všetky podania mimo predsedníckych a disciplinárnych zále
žitosti» V spisovní sa spisy všetkých senátov ukladali spola 
podľa základných 5íšiel v ohronologieko-nameriokom slede* 
Sato spisová manipulácia bola aaleko horšia ako.predošlá. 
Upustilo sa ta od precíznej práoe, So znamenalo, že v spi
sovní bol Sasto neporiadok, nakoľko mnohé spisy ani neboli 
dané do spisového obalu. Znamenalo to Však úsporu pracov
ných síl, pretože túto práca teraz musel zvládnuť jeden, 
nanajvýš dvaja ladia, kdežto predtým ich bolo nepomeme viac* 
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Úspora pracovných síl, to bolo v týohto pohnutých Sasoch 
najdôležitejšie. Na vedenie vojny bolo potrebné množstvo 
mazov a tak sa znižoval stav praoovníkov, kde sa to len 
dalo,80 sa potom samozrejme nepriaznivo prejavilo mimo iné 
aj v súdnictve. 

Archívny materiál Kráľovskej súdnej tabule je z obdobia 
rokov 1891 až 1918, poťažne 1920. öo sa týka spisového ma
teriálu je fond úplný a len SiastoSne poškodený. Chýbajú 
viaceré registratúrne pomôcky, a mnohé zo zachovalých sú po
škodené. 

Registratúra tabule vznikla z činnosti predsedníctva 
tabule a jednotlivýoh súdnych senátov, ktoré rozhodovali 
v príslušných sporných záležitostiach. 

Pôvodne bola registratúra uložená v budove krajinského 
snemu, kde bolo sídlo tabule, z tadiaľ bola v roku 195^ pre
vesená do Štátneho slovenského ústredného arohívu. 

už pri poŠiatoonýoh prácach ne fonde sa ukázalo, že ne
malým problémom bude, 80 voliť za inventárnu jednotku. 
U súdnych registratúr je to zvySajný zjav, nakoľko tieto sú 
veľmi málo Slenené. Bolo potrebné zvážiť viaceré možnosti, 
ktoré sa rysovali už v priebehu po8iato8ných prác. Nakoľko 
oddelenia tabule /boli to senáty/ zahrnovali pomerne veľké 
kvantum spisového materiálu, pomýšľalo sa na umelom roz
triedení spisového materiálu jednotlivých oddelení a to podľa 
charakteru sporových, resp. mimosporovýeh záležitostí. Zna
menalo by to však rozbitie celej registratúry a vytvorenie 
umelých nesúrodýoh skupín, ktoré by sa obsahové prelínali. 
Iný možný spôsob inventarizáciet rozčleniť spisy jednotli-
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vých oddelení podľa súdov» ktoré záležitosť.postúpili ta
buli. Zase by to boli umele vytvorené celky, obsahové ne-, 
homogénné a hlavný dôvod pre 5 o ea zavrhli oba spôsoby bol, 
že by to nebolo v duchu zaužívaných pravidiel a poznatkov 
pri spracovaní archívneho materiéin« Preto za inventárna 
jednotka sa vzalo jedno oddelenie /senát/ v rámci roka. 
Správne by malo byť za celé manipolaöné obdobie» ktoré je 
ale veľmi dlhé» takže k vôli lepšiemu prehľadu sa to ro
bilo pre každý rok zvlášť. Pre tento spôsob Inventarizácie 
sa prihovárala aj tá skutoSnosť» že zachované regiatratiir-
ne pomôcky bade možné aj naäalej veľmi dobre použiť. 

Po roku 19U»kedy došlo k zmene v spisovej manipulácii 
prezidiálnyoh spisov, sa inventarizovalo tak» že prezídium 
sa spraoovalo osobitne» nakoľko bolo zvláSť aj uložené 
v registrátore; za inventárnu jednotku sa tu brala skupina 
prezidiálnyoh spisov za celé toto manlpulaoné obdobie 
/19II-1920/ uložená pod jednou signatúrnoa znaSkoa. 

Sie je potrebné zvlášť vyzdvihovať tá skatoonosť, že 
fond bratislavskej kráľovskej súdnej tabule je veľmi dôle
žitý pre historické a historieko-právne bádanie. PostaSí 
hádam zmieniť sa o tom» že skupina prezidiálnyoh spisov 
obsahuje osnovy niektorých zákonov a nariadení» prípisy 
a obežníky Ministerstva spravodlivosti» Karie a tabúl. Pí
somný materiál poskytuje cenné údaje pre súdna správa 
z konca minulého a zaSiatku tohto etoroöia. z hľadiska 
jodlkatdry dôležité sú* rozhodnutia najvyšších súdnych sto
líc» Kurie a tabúl. Dôležité pramene k organizácii eúdnie-
tvas zprávy Ministerstva spravodlivosti» Kúrle a tabúl 
o vnútornej Štruktúre týchto inštitúoií. Zprávy - perio
dické hlásenia okresných súdov a sedrlí o Slnnostl /výkazy 
Äinnostl za jednotlivé roky podnúo rokom 1898/. Fond po
skytuje bohaté pramene aj pre dejiny hospodárske« Sú to 
najmä urbariálne záležitosti /komasácle a segregáele/« To 
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sú pramene evedölace o útlaku drobného poľnohospodárskeho 
ľadu a o Živelnej vabore utlaoovanýoh» Velmi dôležité pra
mene poskytuje fond pre dejiny robotníckeho hnutia; hlavne 
s obdobia nepokojor v rokooh 1900 až 1905. Stávka želez
ničiarskych robotníkov T Uhorsku roka 190** zasiahla aj 
dneäné územie Slovenska* Svedőia o tom aj súdne pojednáva
nia proti ätrajkujáoim železničiarom, ktorí 18« a 19*.aprí
la roku I90*t Štrajkovali r Bratislave, Nových Zámkoch, Slád-
koviöove a v Galante* 

I napriek týmto dôležitým prameňom, veľká 5asť spiso
vého materiálu senátov tabule nemá valného významu« Jedná 
sa o x&jm» spory civilného 1 trestného charakteru, ktorá 
síl buä bezvýznamná alebo peSas rokov stratili na aktuál
nosti a v najlepíom prípade méžu slúžiť len ako doklad toho, 
akým spôsobom sa v Uhorska v tom 9ase vysluhovalo spravod
livosti. 

Inventár Kráľovskej sadne j tabule v Bratislave vypra
coval Elemír Bákoä v Štátnom slovenskom ústrednom arohíve 
v Čase od novembra 1969 do augusta i960. 
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Prezidiálne. 
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i 1891 5Í8 . 
1892 
1895 
189* 
189S 
1896 

1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 

1903 
190* 
1905 
1906 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911-15 
1916-20 

1-762. 
1-1762. 
1-1*36. 
1-1693. 
1-1798. 
1-1828. 
1-1895. 
l -2**0. 

1-2339. 
1-226*. 
1-1867. 
1-2009. 
1-1850. 
1-2066. 
1-2235. 
1-2226. 
1-5828. 
1-3926. 
1-3959. 
1-2959. 
A-Z 
A-Z 

Disciplinárne. 

2*« Podací protokol a index ro5. 1391 8ís. 1-81 

1892 1-123 
1893 1-120 
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25. Podací protokol, a Index ro5. 1894 5is. 1-166 

-

26. • " -

\ 

27. - " • 

28. - " -

29. Podací protokol 
50 - » -
3 1 . - » -
52. - « . 
33 . - » -
34. - " -
55 . - » -
56. - « -
57. - • -
58. - w -
59. - « -

• " -

• " -

• » • 

OtoSianskc 

r o 5 . 

1895 
1896 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 

1915 

u 

1891 
1891 
1892 

1893 
1895 
189*» 
189*» 
1895 
1896 
1897 
1898 

1-126 
1-70 

1*55 
1-63 
1-47 
1-70 
l - i * 

1-66 
1-98 
1-137 
1-92 
1-78 

1-93 
1-72 
1-84 
1-66 
1-34 
1-86 
1-58 

ÖÍ8. 1-3500 
5501-6074 
3501*6420 
1-3500 
5501-6682 
1-5500 
3501-6109 
2311-3783 
1-3116 
1-2803 
1-2828 
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M). 
4 1 . 
42 . 
4 5 . 
44 . 
46. 
46 . 
47. 
46 . 

49. 
50. 
8 1 . 
52. 
55. 
54. 
55 . 
56 . 
5T. 
58 . 
59 . 
60. 
é l . 
62. 
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64 . 
65 . 
66. 
66a. 
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1906 
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1909 
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1912 
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1891 
1892 
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1895 
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1905 
1906 
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1909 
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8 í 8 . 1-2680 
1-2850 
1-5000 
1-2984 
1-2974 
1-2860 
1-5061 
1-5008 
1-5016 
1-2921 
1-2882 

1-5117 
1-2892 
1-5097 
1-5664 
A-Z 
A-Z 
L-Z 
A-K 
L-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 

Trestné. 

67. Podací protokol roö. 1892 8ía. 1-2864 
68* - " - 1895 1-5127 
69. - » - 1894 1-5472 
70. - * . 1896 1-5570 
71. ' - » - 1896 1-5508 



72. 
75. 
7*** 
75 . 
76. 
77. 
78. 

79. 
80* 
8 1 . 
82 . 
85 . 
8½. 
85 . 
Sb# 

87 . 
88 . 
8 9 . 
90. 
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9*. 
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102. 

105. 
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*o8. 1897 
1898 
1899 
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1902 
1905 
190* 
1906 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1915 
191* 

1891 
1892 
1895 
1896 
1896 
1897 
1899 
1900 
1901 
1902 
1905 
190* 
1906 
1906 
1907 
1908 

« í e . 1-2?10 
1-2828 
1-50*0 
1-1720 
1-925 
1-96* 
1-1588 
1-1*85 
1-1*1* 

1-1*85 
1-21*0 
1-2170 
1-21*1 
1-208* 
1-20*1 

1-2070 
1-2588 
1-2*28 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
A-Z 
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106. Menny Index 

107. - w -
108. - » -

109. - M -

roö. 1909 
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1912 

191½ 

Dovolávacie. 

ÖÍB. A-Z 
A-Z 

A-Z 
A-Z 

4 

110. Podaoí protokol roö. 1896 öíe. 
111. * " - 1897 
112. -.» - 1898 1-91 
115* Index menný 1896 A-Z 
11»*. - » * 1897 A-Z 
115. - " - 1898 A-Z 
116. Podaoí protokol a index 1899 
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1900 
1901 
1902 

1905 
190½ 
1905 
1906 

1907 
1908 

1909 
1910 

5.911 
Í912 

1915 
191½ 

Hlavné protokoly. 

Hlavný podací protokol 
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1915 
1916 

1917 
1918 

1919 

. 

1*2191 
1-1258 

1-1575 
1-1177 
1-925 
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SJLÍ.U 

Rok 1891 

P, Äís« 1-229 krab« 1*8 

?525i§iél2íL22lSXi Záležitosti týkajúse 
sa Kráľovskej súdnej tabule T Bratisla
ve /vznik/. Rozdelenie kráľovských sád-
nych tabui« Nariadenia a obežníky satuié« 
tra spravodlivosti. Osobné záležitosti 
zamestnancov tabule« Rozvrh práoe a za
delenie sudcov do senátov« Plán práoe na 
rok 1891*1892, Záležitosti súdov patria-
oioh do obvodu tabule« Hospodárske a fi-
nanönd veci. Revízia správy u sedrií a 
okresných eiídov. žiadosti o arýohlené vy
bavenie sporu« 

B« 3ís. 1-10 krab« 9-10 

5isoiEli2é£52-2Ei5íi Disciplinárne po-
kraSovania proti sudoom sedrií a okres
ných sadov« 

XI« O. 3ís« 1-̂ fOOO krab« 11-6^ 

Oböianske^sgorj. Spory o dedičstvo, ma* 
|etok hnuteBný 1 nehnuteľný,.© peniaze, 
priznanie vlastníckeho práva; intabulá-
oia majetkovej driby. Spory firiem, 
spolkov a rôznych spoločností. Záleži
tosti pozemnoknižné, orbariálne, kon
kurzné a exekuSné« Oslobodenie majetku 
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spod obstávok. Výmaz práva záložného, 
Reätitucia majetkových práv« ZraSenle 
platnosti testamentu. Veci rozvodové a 
alimentaönó. 

IM). IV. 0. 8ís. 1-7* krab. 65-67 

2£§í2&2&2J?£SSX£ Spory pozostalostné . 
a finančné. Záležitosti pozemnoknižné, 
exekuSné a dražobné. Veoi záložného prá
va /rozšírenie a výaaz/. 

\ 

l*fl. V. I. 5Ís. 1*1600 krab. 68-86 

5J22$!tíĽ2B2£íi Vraždy, ublíženie na te
la, na eti, lupeže, krádeže, falšovanie 
dokumentov, defraudácie, dezercie, krl-
vopr í sažníotvo, podpalaSstvo, vy dier aö-
etvo. 

Rok 1892 

1*2. P. 8ís. 1-529 krab. 86-92 

ľ.5S2i§£022*2£Í2Ii Prehľad hospodárenia 
2a rok 1891* Rozpoäet na rok 1892. Osob
ná záležitosti zamestnancov tabule« Prí
pisy ministra spravodlivosti« Záležitos
ti aedrií a okresných súdov /hlásenia 
predsedov/« Spisy týkajúce sa nadácie 
"FrentiSek Jozef"« Urýchlená žiadosti v 
sporných záležitostiach. 

1*3. D. Sís« 1-11 krab. 95-95 

2i2fltíiSÖS2»2fiíS2i Dlsoipllnárne po
kračovania proti sudcom eedrií a okres
ných sadov. 
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lhk. I. A. ÖÍB. 1-20 krab« % 

?ozemoknl2nó_ekiiákj1 Hlásenia tabál 
o priebehu poaemnoknižných ekť&ok. 

1*5. I. 0. őía. 1-5000 krab. 97-151 

2ä2í35£ŠS..f£2S& sPor7 ° dedißatvo, 
majetok hnuteľný* i nehnuteľný, penia
ze, priznanie vlastníckeho práva, o-
elobodenie moletka spod obstávokt 
zrušenie platnosti testamentu. Veei 
allment a <5nó, pozeonokniSné a exeknSná. 

1*6. 0« II* Sie. 1-15 krab, 152 

ÄžiSSSŠS-ifiSlíi tJrbariálne ssáleži-
t o s t i oboi a veľkostatkov /urßovanie 
Chotárov,.ohraniöovaoie pastvín, l e 
sov a lúkf výmery a parceléoie/. 

1*7. I I I . 0. Síô. 101-299 krab. 155-15* 

2S2i£52^Si222Eíi ílnanőné a konkurzné 
veci bánk, firiem, spolkov a inýoh 
epoloöností. 

1*8. IV. T. 51e. 1-1600 krab. 155-152 

££2Š&&J&2£& Vraždy, ublíženie na te
le na etitttŕhéostvo, podpaľaoetvo, kri-
voprísažníctvo,.násilnosti, poburovanie 
proti vrchnosti, falšovanie dokumentov, 
defraudácie, vydieranie. 
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1*9. IX« T. 8ía. 1-71 krab. 155 

D6chodkovo*trestná priestupky. 

Eok 1895 

160. P. Sís . 1-287 krab. 184-lél 

Presläiálne^egis j^ Rozhodnutia a uzne
senia z roka 1895« 2r&x právnych prak
tikantov» Hospodárske a é l e ž i t o s t i t a 
bule. Finančné z á l e ž i t o s t i zamestnan
cov tabule. Osobné veci . Hlásenia sedr i í 
a okresných sudov. Revízia správy u 
okresných súdov a s e d r i í . Záleži tost i 
nadácií «František Jozef" a "Bertina". 
Prípisy a l n i s t r s spravodlivosti . Žia
dost i e adlest a a sudov v obvode tabule . 

151« D. 5 í s . 1-16 krab. 162 

íä52$íll2éS22..2£i2l£ Dieoiplinárne po-
kraSovanla prot i sudcom sedr i í a okres
ných sadov. 

152« I . A. 5 í s . 1-51 krab« 165 

£o£e^okaljtojMsk]tök7^ Hlásenia tabiíl 
ô priebehu pozemnoknižných skúSok. 

155* 1« 0« Cís. 1-5456 krab. 164-205 

255i£B2Í£-S£2í2i s P o r y o dediSstvo, ma
jetok hnuteľný 1 nehnuteľný. Záležitos
t i reátltttöné, sekvestraöné, pozemno-
knlžné a exekučná» Veei aáložnáho práva. 
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Vyhlásenie za mŕtveho. Rozvody a ali
menty. Spisy maäaxekého pozemkového 
dverového ústavu. 

16**• II. 0, 5Í3. 1-17 krab. 20½ 

O^íianake^sgorjr. Urbariálne záležitosti 

obcí a veľkostatkov. Parcelácie, ohraní-, 
öovanie majetkov, osporadovanie majetkov, 
oddeľovanie pastvín lesov a luk. 

155. III« 0. Sie. 1-367 krab* 205-208 

2£äíS3S£2^SS2££2 Záležitosti finančné, 
konkurzné, obehodná a zmeneoné /spory 
bánk, firiem, spolkov a rôznych spoloö-
ností/. Spory o akceaity. 

156. IV. T. 5ís. 1-1659 krab. 209-225 

Irestné spory. Vraždy, ublíženie na tele, 
na o ti, krádeže, vlamaöetvo, podpal'aß-
stvo, ŕ a U ovanie dokumentov, podvody, de* 
ŕraudáoie, prehrešovanie sa proti verej
nému poriadku. 

Rok 189^ 

157* P« 5íe. 1-260 krab.226-251 

|2£g|glálneMBg|0££ Nariadenia a prípisy 
Ministerstva spravodlivosti. Hlásenia sed-
rií a okresných súdov. JSprávy o öinnosti 
senátnych zapisovateľov. Osobná veci- za-

1 mestnancov tabale. Rozhodnutie Edrie 
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a taMl v rok* 189k, Hospodárske -veci. 
Podporný a pomocný fond px>e tabula na rok 
1Q%, Výkaz öinnosti za uplyntuý rôk.Roa-
poSet na rok 1891*. Väzenské práce a ta
buli. Revízia správy sedrii a okresných 
súdov. 

D. 8ís. 1-15 krab. 252 

Disciplinárne spisy« Disciplinárne pokra-
Kovanie proti sudcom sedrií a okresných 
súdov« 

I. A. 81s. 1-27 krab« 255 

PosemnokniSné ektíšky. Hlásenie tabttl 
o priebehu poaeianoknižných ekášok. 

X. O* 8íe« 1-2309 krab« 25<*-2éG 

2S8ianake_S£orj. Spory dediöské a fi-
nanSné« Záležitosti aekveetraSné, po
zemne knižné a exekuőné. Zastavenia spo
ločnej majetkovéJ držby. Veci rozvodová. 

II* 0« 5Ía. 1-12 krab. 2čl 

2£Ši£5££2.£E2£El Urbariálne záležitosti 
obeí a veľkostatkov /oarani8ovanie a 
asporadovanie majetkov, určovanie chotár 
rov obcí, paroeláoie, oddeľovanie lesov, 
lűk a pasienkov/* 
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III« O. 8Í8» 1-250 krab« 262-2^ 

2£M535£S~2£2£X± ^inanonó a konkurzné 
vési bánk, firiem, rôsnyeh spoločností. 
Veoi smsnsSné» 

IV, f, Sís* 1-1677 krab. 266-282 

US22&HĽ5S2&1 VražÄy, krádeže, lúpeSe, 
falšovanie dokumentov,.násilnosti proti, 
vrchnosti, defraudácie, nactiutŕhacetvo, 
podpaľačstvo» Rozhodnutia Edrts a tabtil 
v trestných priestupkoch. 

IX. T. 5ís. 1-41 krab» 283 

^ôho§^2X2:SfSSlSá-.2Si25Í5filíi 

Rok 1895 

P« 8í3. 1*18? krab. 28V-289 

£l2$£$lái3&.2£Í2Zl nariadenia ministra 
vnútra a ministra spravodlivosti. Hoz« 
hodnotia tabál v roka 1895« BozpoSet na 
rok 1896. Prípisy Ministerstva spravod
livosti. Revízia správ sedrlí a okresných 
súdov* Hospodárske záležitosti tabola« 
Prax právnych praktikantov. Osobná veoi 
zamestnenoov tabule« Spisy týkajúce sa 
nadácia "František Jozef«. Stav úradných 
slohov* 
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D* 8í»« 1-7 krab« 290 

5IS5l2iiSé55$..5?l2Xl Disciplinárne po* 
kraľovania proti sudcom sedrií G okres
ných addÖV. 

I. A. 5is. 1-18 krab. 291 

Foaemoknizné^skű!!^« Hlásenia tabúl 
o priebehu pozemnoknižnýoh skúšok. 

1. 0. 8ís. 1-966 krab. 292-305 

O^SiaSake^sgorj. Spory o dedlBstvot aa-
jetokj intabttlácia záložného práva, vý
maz záložného právaj záležitosti pozem
ne knižné a exekuSnój reätitúcie majet
kových práv? GkonSenie spoloönej najet- . 
kove3 držby t Strata platnosti testamentaf 
prehlásenie za mŕtveho . Veoi rozvodové 
a alimentaöné. 

II. 0. 5ís. 1-12 krab. 30k 

2£ŠiŠ£5£š.5£2£Xl. Urbariálne záležitosti 
obcí a veľkostatkov /usporadúvanie majet
kov bývalých urbárnikov,.ohranlčovanie 
pozemkov, pastvín, lesov, lűk/. 

IÍI« 0. 5ís. 1-253 krab. 505-307 

§&Šl££H&SJU!23&l Konkurzné, obchodné a 
zmeneöné záležitosti bánk, firiem, spol
kov a iných spoločností. 
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171* Dov. zn. GHI 

-E2£Z-2£Š*SSSÍ2«.É2T2léZS2i2i Ma«J e*fe0** 
právne spory /dediSstvo, majetok, pe
niaze, vlastníctvo, nájomné, veoi 
reštitučné a sekvestraôné/. 

172. IV, ¢. 8ís. 1-1376 

Trestné^sgorj, Rozhodnatia Kurie a ta 
búl v trestných veciaoh. Urážka.pánov 
níka, dezercie, vraždy, krádeže,.fal
šovanie dokumentov, vydieraSstvo, pod 
pcúľafistvo, krivoprísažníotvo, násil
nosti proti vrohnosti, priestupky proti 
verejnému poriadku, ublíženie na tele, 
naotiutŕhanie• 

Bok 1896 

175. P. 8í s. 1-208 krab. 524-550 b 

Í£22*£iŔ22-2Ei5Zl Nariadenia a obežníky 
ministra spravodlivosti. Zadelenie sená
tov tabule na rok 1897. Výkaz Sinnosti 
za rok 1896. Paušál na rok 1897« Zmeny 
v personálnej štruktúre tabule. Finančná 
záležitosti /platy, odmeny, nákupy za
riadení/. Revízia správy sedrií a okres
ných súdov. Zmluvy uzavreté u tabule. 
Prax právnych praktikantov. Veci týkajú
ce sa základiny "František Jozef*'« 
Okresné súdy-predostretie výkazov o de
dičský oh záležitostiach za roky 1896-
1897. 

krab. 508 

krab. 509-523 
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17½. D. öís. 1-9 krab, 551 

Siseiglinárne^gglag. Disciplinárne po-

kraSovania proti eudcom sedrií a okres

ných súdov. 

175. I. A. öís. 1-20 krab. 552 

Pozemnokj£žné_skúäkg. Hlásenia tabúl 

o priebehu pozemnoknižnýoh skúšok. 

176. I. O. 8ís. 1-10½ krab. 555-5½ 

ObJSIanske^sporg. Spory dediöské, majet
kové a peňažné« Yecl práva záložného. 
Intabulácia vlastníckych práv. Reätitií-
cia majetkových práv. Ukončenie spoloč
nej majetkovej držby. Záležitosti po-
zemnoknižné, eekvestraöné, exekaSné a 
dražobné. Umiestnenie pod dozor. Pri
znanie vdova kýoh práv. Právo rybolovné. 
Veci rozvodové a alimentaöné. Vyhláse
nie za mŕtveho. Strata platnosti testa
mentu. Hlásenia súdnyoh tabiíl o prepad-
líkoch na pozemnoknižnýoh skúškaoh. 

177. II. 0. 5ís. 1-11 krab. 5^6 

ObJSianske^s^ory.. ürbarlálne záležitosti 
oboí a veľkostatkov /usporadúvanie ma« 
jetkov bývalých arbárnikov/. 
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178. III, 0. Sie* 1-187 krab, 347-248 

Objlanske^sporj. Záležitosti konkurzné, 
obchodné e zmene čnó /spory o peňažitý 
kapitál, spory firiem, bánk, družstiev 
a iných spoločností/. 

179. Dov. zn. GH < krab. 249 

Spor? občianske dovolávaeie. Majetko-
právne, dedičské" a peňažité. Výmaz prá
va záložného. Oslobodenie majetku spod 
obstávok. Priznanie vlastníokyeh náro
kov. Záležitosti exekučné. 

180. IV. T. 8ís. 1-1500 krab. 350-364 

f£Š5£né-S&25£l Vraždy, ublíženie na tei
le, na cti, protivenie sa úradnej moci, 
falšovanie peňazí.a dokumentov, vydie
ranie, sprenevery, krádeže, lúpeže. 

181. IX. T. čís. 1-23 krab. 365 

Dôehodkovo-trestná^r^estttgk^. 

Rok 1897 

182. P. 8ís. 1-224 krab. 366-372 

Prezidiálne_sg>is{. Hospodárske veoi tabu
le. Celková bilancia za rok 1896. Osobné 
záležitosti sudoov v obvode tabule. Cel
kový stav úradného služobníetva. Podpory 
na rok 1897* Volné miesta u sudov r obvo
de tabule. Miesta TO finančnej službe 
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Bosny a Hercegoviny* Žiadosti zamestnan
cov súdov a prokuratúr. Žiadosti stránok 
o urýchlené vybavenie sporá« Rozhodnutia 
tabúl v roka 1897» Zmeny v personálnej 
strukture súdov v obovode tabule* Reví
zia Sinnosti 8edrií a okresných súdov. 

185, D. 5ís. 1-6 krab* 573 

5i22ilfli5é£5ÍĽ2Ei2I:. Disciplinárne zále
žitosti sadcov sedrií a okresnyoh súdov. 

184. I, A. 5ÍS. 1-65 krab. 57*» 

Pozemnokai2név8kú|k{. Výkaz zpráv o prie
behu posemnoknižných skúšok u tabúl* 

186. I. 0. 5ís. 1-1150 krab. 575-588 

2£šííKHÍ£š-ä£2££i Spory majetkové, dedič
ská a finančné* Intabulácia vlastníckych 
práv. Zastavenie spoločnej majetkovej 
držby. Veci práva záložného /intahuláeie 
a výmaz/t záležitosti exekudné, pozemno-
knižné a sekvestraoné. Rozvody a alimenty. 
Rozhodnutia Kurie a tabúl v občianskych 
záležitostiach. 

186. II. 0. ôís. 1-8 krab. 589 

0b8ianske_S£ory>*i Urbariálne záležitosti 
u veľkostatkov /usporadúvanie majetkov, 
vymedzovanie pozemkov bývalých urbárni-
kov/. 
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187. III. 0. Sís. 1-111 krab. 390-391 

255&222S2-§B2£íi Záležitosti konkurzné,, 
zmene öné e obchodné /peňažné apory bánk, 
firiem, spolkov a iných spoločností/. 

188. Dov. zn. GH krab. 392 

ŠSSšS.SŠŠiSSSŠlILlSZSiéYSšISi Majjetko-
právne, dedlôské a flnanSné spory. Veci 
sekvestrafiné, zmluvné a veci záložného 
práva. Ustálenie právneho pomeru. 

189. IV. T. 8ís. 1-1377 krab. 393-^)6 

!ESš5£3Š.5£££Z± Vraždy, ublíženie na tele, 
násilnosti.proti úradnej moci, faläovanie 
dokumentov, krádeže. 

190. IX* T. öís. 1-13 krab. M37 

Bôchodkovo-trestné priestupky. 

Rok 1898 

191. P. «ís. 1-16^ k r a D # ^08-415 

?£ezidiálne_3£isy_. Nariadenia a obežníky 

ministra spravodlivosti. Osobné veoi sud-

oov tabule, sedrlí a okresných súdov. Roz

hodnutia tabdl v roka 1898. Celková hospo

dárska bilancia za rok 1897« RozpoÖet na 

rok 1899. Výkazy o Sinnosti |ednotlivýoh 

oddelení tabule. Revízie správy sedrií 
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a okresných, sadov, Einan&ié veci zamest

nancov tabale. Dovolenky, podpory a odme

ny. Ponosy na sudcov v obvode tabule. Veci 

základiny "František Jozef"* 

192* D. 8í B. 1-9 krab.*fl6 

5l22i£ii$éS52-22l22i Disciplinárne záleži
tosti sudoov eedrií a okresný oh. súdov. 

195. I« A. 5íe. 1-68 krab.M7 

£22«520knižné_skáŠkj. Hlásenia tabríl 
o priebeh» poaemnoknižnýoh skdäok. 

19*. I. 0. 8ís. l-110é krab.^18-^51 

öböianeke^sgorj. Majetkové, dedifiské a 
finančné spory« Veci záložného práva* Zá
ležitosti pozemnoknižné, exektröné a dra
žobné. Prehlásenie za mŕtveho* Veci roz
vodové a alimentaöné. 

195. II. 0. Sĺz. 1-6 krab.**52 

ObSlanske^agor^. Iísporadovanie majetkov 
bývalých urbáraiköv. 

196. I I I . 0. 5 í s . 1-111 krab.^33-^54 

ObSianske^snorj. Záležitosti konkurzné, 
obchodné a zmeneôné. Spory firiem, akcio
vých a iných spoločností. 
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197. Dov. žh* OH krab. *f?5 

§£ŠSZ.2£Ší2H$f&2.á2Z2iéX§2~Si Veoi majjetko-
právne, dediSská- e peňažné. Veci záložného 
práva. Záležitosti sekvestraSné, zmluvné 
a dediöeké. Alimenty. 

198. IV» T. Bía. 1-1578 krab. ̂ 56-^9 

SS2ÍSŠ.2Sl2SÍSSlZi **i«***pfcy voSi verej
nému poriadku, protivenie sa vrchnosti,, 
urážka panovníka, falšovanie dokumentov, 
krádeže, podpaľačstvo, vydieračstvo,vraždy 
a ublíženia na tele. 

199. IX. T. Sís. 1-5 krab. **50 

5^2^25íE2I2ľíí22Í5Í-£í!i25Í5£íSíi 

Bok 1899 

200. P. 5ís. 1-168 krab. 451-^57 

££22131^52.261221 Obežníky ministra 
spravodlivosti. Rozhodnutia tabűl v roku 
1899* Bilancia hospodárenia sa uplynulý 
rok. Rozpoöet na rok 1900. Revízia sprá
vy aedri í a okresných súdov. Mzdová yeci 
zamestnancov tabule. Personálne zmeny 
a súdov v obvode tabule. Veoi základiny 
"František Jozef". 

Týždenná zprávy sedrie v Hitre a výkazy 
roSnej öinnoeti /68/95/. krab. *t58-*f59 

201. D. 6Ís. 1-6 krab. *+60 

5isoÍ£linérne_8£isj. Disciplinárne veoi 

sadoov. 
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202. I. A. Bis. 1-7^ krab* h6l 

Pozenno^Sll2á-2^l^2i Hlásenia tabúl 
o priebehu pozemnoknižných skúšok. 

205. I. 0. öís. 1-1129 krab. *f62-V7*f 

2£2IS3S£2-5£2££i sPO*y o dediöstvo, maje
tok hnateľný i nehnuteľný. Intabuláoie 
vlastníckych práv. Výmaz záložného práva. 
UkonSenie spoločnej držby majetku. Pre
hlásenie testamentu.za neplatný. Záleži
tosti pozemnoknižné, exekuönó a dražobná. 
Anulovanie súdnych rozhodnutí nižších sa
dov. 

20í*. II. 0. 5ís. 1-5 krab. V75 

2£ŠíŠ£2!E2..S£S£Zi Urbárske veol obeí a 
veľkostatkov. 

/ 

205. I I I . 0. 8 í s . 1-169 krab. V76-W 

Oböianeke^sgorj. Záležitosti konkurzné, 
obohodné a zmeneSné» 

206. Sov. zn* GH krab. **78 

Sgor^^oböianske^dovolávacie. Spory majet-
koprávne a dediSské. Spory finanöné a 
zmluvné. Záležitosti dražobné. Rozvody 
a alimenty. 
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207. I ? . T» 8ia. 1-1500 krab* V79-W 

iäSSÍSá-BSiSS^SEÍIi Hoziloá»u,fcí-a Kurie 
a tabúl v trestných veciach* Krádeže, 
vraždy,.ťažké ublíženie na t e l e , oeo-
Sovanie, smilstvá, podpaľačstvo, spre
nevera peňazí, faläovanie dokumentov. 

208. IX. *• 5ís« 1-15 krab, W 

SSchodkovo-trestné^grieBtagkj, /Prie
stupky daňové: z nápojov, tabaku a pre
daja znántok./ 

Rok 1900 

209. P. 8ís« 1-162 krab. W - 5 0 0 

Prezidiálne_3£iaj1 Prípisy a obežníky 
ministra spravodlivosti« Rozhodnutia súd
nych tabúl v roka 1900. Bilancia hospo
dárenia za minulý rok. Rozpoöet na rok 
1901« Revízia zprávy sedrií a okresných 
eiidov. Štatistická výkazy o Sinnoeti sú
dov v obvode tabule. Osobná veoi zamest
nancov tabule. Prax právnych praktikan
tov a dluraistov. Žaloby na sudoov. Veol 
nadáoie "Prantiäek Jozef"« 

210. P. r. oonv. krab« 501 

RoahodSí sád, ohľadom hranice medzi Ra
kúskom a Uhorskom« /Príslušnosť morského 
oka zv« »Bybí stav««/ 
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% 

211. D. Sís, 1-11 krab, 602-603 

Disciplinárne spisy. Disciplinárne veöi 

sudcov sedrlí a okresných sadov. 

212. I. A* 8Ís* 1-86 krab, 50¼ 

215, I. 0, Šís, 1-1025 krab. 506-515 

ObJSianske^sgorg, Spory pozostalostné, 

majetkové a peňažné. Intabaléoie vlast

níckeho práva. Veci záložného práva /vý

mazy a intabuláele/. UkonCenie spoločnej 

majetkovej držby. Záležitosti rozvodové 

á alimentadnó. Záležitosti pozemnokniž-

né a ôxekttônó. Pravidlá pre platenie ná

jomného. Rozhodnutia Kurie a tabiil vo ve

ciach trestných, 

211*. II, 0» 51s. 1-6 krab. 516 

0b.5ianske_ep.ory.. flrbariálne záležitosti 
©bo í a veľkostatkov /usporadovanie majet
kov, vymedzovanie pozemkov a ohraniöova
nie chotárov/. 

216. III. 0. «ís. 1-217 krab. 517-519 

Obgianske^sgorg. Záležitosti zmeneönó, 

konkurzné a obchodné /amortizácie a exe-

kticie/. 

http://0b.5ianske_ep.ory
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216* Dov. sm* GH krab« 520 

!&2&.2.Ší!S2Íf6.Ô2Z2^áX22~St s P o r y ° a a ~ 
jetok himtetný a nehnuteľný, o dediöstvo. 
Nárokové spory. Reštitúcie majetkov. 

217* IV, T. 3ís , 1-562 krab. 521-527 

Í£2S-2ÉJtó22ÍÍÍEíSŕi nás i lnos t i p rot i 
vrchnosti, proti.varejnéma poriaäka, krá-
deSe, vlamaSstvo, podpalaSstvo, vraždy» 

218. IX. T. ö í s . 1-8 krab, 528 

5SS^2S2I2-SS22Í5á-£Sl22í2íííi 

Rok 1901 

219. P« 5íB. 1-139 krab, 529-536 

lS2llliéi52.2&iSZl Utvorenie príeažného 
sada a tabale na rok 1902. Nariadenia 
a prípisy ministra spravodlivosti. 7ý* 
kaay Sinnosti jednotlivých oddelení ta
bule« Bilancia hospodárenia za rok' 1900. 
Rozpočet na rok 1902, Osobné záležitosti 
zamestnancov tabule. Revízia správy sed-
rií a okresných súdov. 

220. D, 8 í s . 1-10 krab. 537 

l^seiplinárne_sg£0g* Disciplinárne pokra-
Sovania pro t i sudcom aedri í a okresných 
súdov. 
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221. I. A. Sí a, 1-91 kreb. 558 

222» !• O. 8Í8. 1-1172 , krab, 539-550 

2£ŠÍŠ35£2-5£2£X£ sPory najotkevé a dedlö-
skó. Intabaláoie majetkových préT. Výmaz 
práva vlastníctva. Výmaz záložného práva. 
Zastavenie spoloSnej držby majetku. Zále-. 
žitosti poaeaaoknlžné, exekuSné, dražobné, 
pozostalostné a ssmluvnó. Rozvody & allman-
ty* 

225. II. 0. «íe. 1-7 krab, 551 

2£Ši£25!2~5£2SXl Eybariálna záležitosti 
oho í a veľkostatkov. 

22*u III. 0. Í5ís. 1-125 krab. 552-555 

Občianske apory. Obchodné, konkorané . 
a zmeneJtoé záležitosti* /Spory firiem, 
bánk, spolkov a iných spoloSností./ 

225. Dov. an* GH krab. 55¼ 

§22S£-2^5iS22^2-Í2I2lél££i2i Spory o pe-
ňažné sumy, veci poeosteloetné, oxekucné 
a emlavné. Sekvestrácie a intabulácie* 
Hé>ok©yé spory. 

22á. IV. !L:. Bi»« 1-5^5 krab, 655-601 

£E£2&á-HÍS2tÖfi!li Vraždy, ublíženia, na 
tele a na o t i , krádeže, prechovávanie, 
fsláovanie peňaaí a osobných dokumentov. 
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227» IX, I. 6Ís. 1-2 krab. 602 

Rok 1902 

228. P. 8ís. 1-15^ krab. 605-608 

Frezifliálge^aglsg« Bežná koreäponden-

eia 8 Ministerstvom spravodlivosti a 

súdnymi orgánmi. Utvorenie Jednotli

vých odborov tabule na rok 1902!» Zmeny 

T siídnom personale. Revízia správy ta

bule, sedrií a okresných súdov. Anulova

nie volieb do krajinského snema. Úradné 

nálezy u tabule. Rozhodnutia Kurie a 

tabúl. Práce väzňov* Hospodárske veoi 

tabule, 

229. D. 5Ís. 1-16 krab. 609 

Dlsoigllnárne^sgisg* Disoiplinárne zá

ležitosti sudcov a ostatného personálu 

súdov v obvode tabule. 

250. I. A. 5ís. 1-86 krab. 610 

^aemnokni5né_skúšky.. Hlásenie tabúl 
o výsledku pozemnoknižných skúšok, 

251. I. 0. 8ís. 1-1212 krab. 611-622 

Sgorv^objianske. Majetkové, dediöské, 

peňažné spory. Priznanie práva prven

stva. Priznanie vlastníckeho práva, 

ustálenie právneho pomeru. Strata 

vlastníckych práv. Veci záložného práva. 

Záležitosti pozemnoknlžné, exekuöné a 

pozostalostné. 
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252. II. Q. $ÍB. 1-20 kral). 623 

2£Š££5S£S-5$25X£ Urbarialne veci ob o í 
e veľkostatkov. 

255. III. 0. «ís. 1-1¼ krab. 62V-625 

25Ši552lE2-2E2£2i EoAkaríy obohodnikov 
a fabrikantov. Veci obchodné a zmene Ôné. 

251*. Dov. 8n« GDzsHI krab. 626*627 

2£öianske_dovolávaoie_s£or£. Spory ma-

jetkoprávne a dediöeká. Záležitosti 

zmluvné a exeknSné, alimentaöné a roz

vodové veci. 

256. IV. T. 8ís. 1-57^ krab. 628-65^ 

3E2S£5Ž..£Sí22£Si&£& P*testapky proti 
verejnému poriadku, zbehnutie.od vojska, 
defraudácie, krádeže, podvody, poškode
nie majetku cudzieho, falšovanie dokumen
tov. 

256. IX. T. Sis. 1-6 krab. 655 

SÔehodkovo-trestné priestupky. 

Rok 1905 

257. P. 5ís. 1-1½ krab. 656-6¼ 

Prezidiálne_Bgisj1 Nariadenia a prípisy 

ministra spravodlivosti» Rozhodnutia 

Kurie a tabúl v roku 1905. Bilanoia 

hospodárenia sa minulý rok. Rozpočet na 
rok 190*». Revízia správy a okreenýoh sa
dov. Úradná správa o Činnosti notárov 
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tabule . Osobné veci zamestnancov tabale . 
Prosby a intervencie stránok« Nadáoia 
"ÍT8*tiSek J o z e f . 

258. B. ö í s . 1-25 krab. 6**2-6J*5 

£li2l2ii8é522„2El2£i Disciplinárne po-
kraľovania prot i sadcom sedr i í a okres
ných súdov. 

259. Z. A« 5 í s . 1.81 krab, 6kh 

Pgaggfgknlgn^ikúllcj^Jabýl, 

2^0. I . 0. 8 í s . 1-1277 krab. 6*f6-657 
O^Sianske^sgorv. Spory majetkové, dedič
ské a peňažné. Rozhodnutia Kurie a tabúl 
v obőienekyoh záležitostiach» Veoi pozem-
noknižné, exekuSná, eekveetraöné, zmluvná 
a dražobná« 

2 ¼ . XI« 0, 5í8. 1-8 krab. 668 

ObSianske^sgory,. Urbarlálne veel obcí a 
veľkostatkov. 

2 ½ . XII. 0. 5Í8« 1-lJté krab« 669-660 

2-2íS%2$2..2£2£££. Veci obchodné, konkurzná 
a zmenkové• 

245. Dov. m* GH krab. 661 

Š£2^..2£í§2£2£2.!!2?2iéXS2í2i SP0*7 majet-
koprávne a pozostalostné• Exekúcie a sek-
vestrácie. Rozvody a alimenty« 
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2Mf. IT, T. 8ia. uwt krab. 662-669 
SSSSSSÍJBSlSfiSStiKi Rozhodnutia Kúri« 
a tabúl vo veoiaoh trestných. 

Zhb. n . I. 5ís. 1.1? krab» 670 

Rok 1904 

246. r. 8Í8, 1-179 krab, 671-676 

ggSgiglál&e^ggigg* Äariadenla a prípisy 
ministra spravodlivosti. Osobné veoi za-
mestnanoov tabule. Hospodárske a ŕinan-
önó záležitosti /rozpoflty, bilanoie a 
mady/. Revízia správy sedrlí a okresných 
súdov. Veci rezervného fondu. Revízia 
exekučných kníh. Základina "František 
Jozef". Vyznamenanie zamestnancov súdov. 

247. D. 8ís. 1-14 krab. 677-678 

^soigl^árne^sjgis^^ Disciplinárne veoi 
zamestnancov sedrlí a okresných sudov. 

248. i. A. öís. 1.10? krab. 679 

^ozemnokniSné^skúákj^u^abűl^ Hlásenia 
tabťĽL o priebehu pozemnokniznýoh skúšok. 

249. I . O. 8 í s . 1-1274 krab. 680.691 

Obőianske^egorj. Spory majetkové a spory 
o dediöstvo. teci záložného práva. Oslo. 
bodenie majetku spod obetávok. Ustálenia 
právneho pomeru. Ukonöenie apoloőnej ma
jetkovej držby. Rozvody a alimenty. 
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250. 1 1 , 0 . 8 í s . 1-5 krab. 692 

255*232]£2-2E2í£i ^he^ i é lne veci» 

251. I I I . 0. S í s . 1-128 krab. 693-691* 

25öi252^2-2E2£Zi V e c i obchodné, kon« 
koráné a «aenkové. 

252. Dov» an. GH krab. 695-696 

-E2££*2l22i£52Í2.§2I2iél22i2i Wonaké 
práro. 

255. IV4 T. 8 í s . l-«t**5 krab. 697-70*f 

l2£2$SÍJ£3áS5Í22íE2£ štrajk Železníöis-
roy v. Bratialsve, Novýoh Zámkoch, v Ga
l an te , Dlóssegu, Gáni a T Szempcl 
/8 ío . épUm 190, 561, 586/. 

25V. IX. T. 8Ís. 1.16 krab. 705 

2É2^2^2I2ľÍE22Í5f-2£i22ÍEEÍíi 

i-

Rok 1905 

255* P. íís. 1-139 krab. 706-711 

kongres právnikov /trestné práro/. Na

riadenia a obežníky Ministra spravodli

vosti. Bilancia hospodárenia za uply

nulý rok. Výkazy o Sinnosti tabftle aa 

rok 1905. Roapoöet na rok 1906. Rozhod

nutia K&rie a tabúl v roka 1905. Revízia 

správy sedrií a okresných súdov. Tytaéno-
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vanie a degradovanie sudcov. Mzdová veci 

oiidnyeh exekútorov. 

266. D. 5fe. 1-15 krab. 712-715 

2iS£i£Ü5é£5£-2£Í5£* BUôlplináme po-
kraöovanla pro t i sudcom sedr i í a okres
ných sudov. 

267. I* A. ö í s . 1-72 kral». 71^ 

Pggegrak^gnáj&dSlg. 

258. I. 0. öís. 1-1553 krab. 715-728 

Obgia&sk6_g|>0!X* Vymenovanie zverenca 
na majetok grófa Eszterházyho. Veoi ma
jetkové a dediöeké. Priznanie služob
ných práv. Vdovské právo. Rozhodnutia 
tabiíl v trestných veoiaoh, 

269. II. 0. Sie. 1-3 krab. 729 

ObŐianske_S£orj. Urbariálno záleži
tosti obcí a veľkostatkov. 

260. III. 0. öís. l-li»6 krab. 730-751 

ObSianske^egorv^ Teei konkursmó, smene8-
ná a obchodné. 

261. Bar. an. GE krab. 732-755 

§223L2l5l25S&2..§2I2iéX22lSi líajetková » 
a dedičské* záležitosti. Práce nádennícke. 
Ustálenie právneho pomeru. Záležitosti 
zmluvné, peňažná a sekvestraöné. 
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262. IT* T« 8ís, l-*tf6 fcrab. 73^-7M> 

Í232Š5Í.HÍ22Š&&& Rozhodnutia tabúl 
v trestnýoh záležitostiach. Nepokoje 
pri voľbáeh. Priestupky proti vroh-
nostl. Súboje* Vraždy, krádeže, defrau
dácie, poškodenie na majetku, a podpa-
l'aBstvo. 

265, IX. ¢. 8Íe. 1-10 krab. 7 ¼ 

SÔohodkoro-trestné^grieetogkj^ 

Rok 1906 

26k. P. Sie. 1-126 krab. 7^2-7½ 

££S2lÍI$i$S..S&íSXl Nariadenia a obež
níky ministra spravodlivosti. Rozhodnu
tia Kurie a tabúl v roku 1906. Bilenoia 
a hospodárenie za rok 1905. Výkazy o 
Sinnosti oddelení tabuleé RozpoíSet na 
rok 1907« Rerízia správy okresných su
dov a éedrií. Zmeny v personálnom zlože
ní súdov v obvode tabule. Véei základiny 
"František Jozef"• Trestné pokračovanie 
proti Sasopisa "Národnýe noviny"• 

265. D. Sie. 1-18 krab. 7^9 

StSSlEHSÖH-SlílSíi. W-sciplinárne pokra-
öovania p r o t i sudcom sedr i í a okresnýoh 
súdov. 

266. I . 0* 8Ís« 1-1318 krab. 750-76? 

2ÍŽi255^e-522í2i s P ° r érofa Jána Pélfyho 
S obcou Csttkár. Spory majetková a dediö-
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ské. Veci pozemnoknižnó, dražobné a 
exekuöné. Sekveetrácie a intabulácie. 
Rozvody 6 uzákonenie dieťaťa. Prehlá
senie sa mŕtveho. Umiestnenie pod do» 
zor. ükonöenie epoloöne;) držby majetku. 
Rozhodnutia tabúl vo veqieoh oböian-
skych. 

267. II* 0. Sís. 1-9 krab. léh 

2$Š&25$&S.5&SS£i Urbariálne záležitosti 
oboí a veľkostatkov. 

268. III. 0* Sía* 1-126 krab. 765-766 

Občianske spory. Veci konkursné, zmeneô-
né a obchodné. 

269. Dov. zai. &H kaab. 767-768 

§£22X~S£3ISS2$S-ŠS?3^$!£2íS£ Sekveatréeie 
a exekúcie. Veci daňové a zmluvné. Úprava 
právneho pónéra. 

270. IV. T. 5ís. l-5*fl krab. 769-777 

3S2!ŠSÍJ?SÍS5$S£!SX£ Veretné zhromaždenie 
robotníkov V Hitre. Trestná pokračovanie 
proti Andrejovi Hlinkoví. Priestupky pro
ti verejnéma poriadku. Tlaöové priestupky. 

271. IX. T. 8ís. 1-17 krab. 778 

552&2£íE2£2rí522í5Š..££l2fl5tôIi 
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Rok 1907 

272, P. 8ÍS. 1-127 krab. 779-786 

£-ezidlálne_8gis£. nariadenie a obežníky 
Ministerstva spravodlivosti. Prípis mini
stra vojny. Veci Výboru prs ochrana die-
tok. Revízie správy sedrií a okresnýeh 
súdov. Bilancia hospodárenia sa rok 1906. 
Správy o činnosti oddelení tabule v roka 
1907« Rozpočet ne rok 1908. Záležitosti 
obcí. Osobná veci zamestnancov. Základina 
"František Jozef". 

275. D. 5ís. 1-15 krab. 786 

2ä22i6lí2é£S2-SBi2Zi Disciplinárne pokra
čovania prot i sudcom sedr i í a okresných 
sadov. 

27**. I . 0. S í s . 1-1308 k r a b . 787-799 

Objianske^soorj..Spory o dedičstvo a maje
tok. Intabulácie, sekvestrácie e výmazy. 
Záležitosti pozemnoknižnó, zmluvné, exe
kučné a dražobné. Veei rozvodové a alimen-
tačné. 

275. II. 0. Si8. l*h krab. 800 

2$Ší£$5&š*2£2£&L ürbariálne záležitosti 
obcí a veľkostatkov. 

276. III. 0. 8is. 1-132 krab. 801-802 

SíäSSSíES-SSSSXi Záležitosti konkurzné, 
obchodné a zmeneöné. 
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277« Dov. an. GH krab. 803-80** 

§£2E2.2?í5i252íE2£2-!*2T2léT§2i2£2_525éÍ!ii 
Spory majetkové a pozostalostné« Veci da
ňové a smlcvné. 

278. IV» T. Öls. 1-71** krab. 805-83* 

IŠSSSSÍ.^SlSSSSSl&i Trestné pokraSovanie 
proti HllnkQTi, Skyöákovi a spoločníkom. 
Zneuži vanie dradnej právomoci. Priestupky 
proti vrchnosti a verejnému poriadku. 
Vraždy, krádeže a iné trestné priestupky. 

279. IX. u!« <5ís. 1-25 krab. 815 

0dehodkoy^*trestné.srle0t^p^[. 

Sok 1908 

280. P. 8Ís. 1-1½ krab. 816-821 

Prjaidiélne_3£ÍS2. Obežníky minietra 
spravodlivosti. Rozhodnutia Karie a ta
bui. Bilancia hospodárenia tabula sa 
uplynulý rok» Výkazy činnosti senátov 
v roku 1908. Rozpočet na rok 1909* Osob
né veci /mzdy, odmeny, starobné podpory 
a dovolenky/. Zadelenie senátov na rok 
1909. Protialkoholové akcie. Hlásenie 
pteSovskej advokátskej komory. Revíaia 
základín "František Josef» a "Bertina", 

281. B. öle. 1-2A krab. 822 

2l22i£i|Sé£52-5fii5íi Disciplinárne po
kračovanie proti sudcom a okresných Bu
dov. 
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282. I . A. gíe« 1-5*» krab. 82? 

PojíBmokHllné^akjíSkx^a^tabdl. Hlásenia 
aúdnych t abtíl Q priebehu poeomnoknižných 
skúšok. 

283. I . 0. 5ía. 1-1262 krab. 82*+-836 

2£Š£ä5S&Š.S&nX& Spoxy majetkové a dediő-
sfcá. Veci záložného práva. Zálež i tos t i 
sekveatraíSné, zmluvné a rozvodové. Vy
plácanie poplatkov sa týždenné t rhy . 

28*f. I I . 0« 8 í s . 1S krab. 857 

Oböiöneke^sgorj. Urbariálne záležitosti 
oboí a veľkostatkov* 

285» I I I . 0. 8Í8. 1-176 krab. 838-859 

SŠŠ îHM&Š.SSSš&L Záleži tost i konkurzná, 
obahodné a ameneené, 

28é. BOT« zn. ÖH krab* 840-8½ 

§2SSí*2lSIS2SS2-á2l2iélS2lSi ̂ M i poaoeta-
lostné a vaoi záložného práva. Ustálenie 
právneho pomeru. Záležitosti zmluvné, exe
kučné a aekveatracné. 

287* IV. I* 5íe. 1-6*93 krab. 843-852 

Trestné priestupky. Poškodzovanie cudzie-
ho majetku. Zneužitie áradnej prévomooi. 
Sladové priestupky, urážka panovníka a 
iné. 
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288. IX. ¢ . Sí** l-*7 krau» 865 

2SSS2S2I$iÍ£2Š$Sá«HlS§ÍStl9t.£ 

Kok 1909 

289* P. 8ía* 1-122 krab» 85*>-869 

Prealäiálne spisy« Obežníky tabule• Hoapo-
dórske veci tabule, fýkaz ßiimosti Výbor* 
pre poieteniô pracajácioh. Hodnostné po* 
radie oadoov. 

290* D« 5is. 1-19 krab» 86Q 

£|&Í£läg$£3{.gP.£8g£ Disciplinárne pokra-
«ovanla prot i aadcom sedr i í a okresný oh 
súdov. 

291« I* A. 8 í s . 1«6* krab« 861 

292. I« 0. Síäf. 1-1518 krab. 862-871* 

255iö52^2-2E25íi Xa^etkorő a.űedlSeké. 
Tool poaeamoknižné, dražobné, zmlavné 
a exekučné* • Reštitúcie majetkov. Rozvody. 

295. H» 0. 8Í*» 1-6 krab« 875 

ObJ^iaggkg^agogx* Urbáreke ná lež i tos t i 
obef a veľkostatkov. 

29**» I I I * 0, 5iô. 1*196 krab» 876-877 

2fcŽtó5Sí£S.$£25í& ^ l e ž i t o s t i obchodná, 
konkursnó a zmeneSnó, 
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295* Dór. zn. GH krab. 678*880 

Ob$|aagkewdovo|áYaó|e sgoayjr. Majetkové, 
peňažné a dadiőskó. Záležitosti zálož
ného práva. Prerazenie služobného pa&eru. 
Zmluvné veoi. 

296. IV. T. «ís. 1-660 krab. 881-889 

5S2SÍ5Í-BSi22Íä2lEíi Prieatupky proti ve
rejnému poriadku. Krádeže, liípeSe» vraždy 
a iné« 

297. B. ¢. . Sía* 1-55 krab. 890 

Rok 1910 

298. P. 8ís. 1-115 krab. 891-89*» 

?E25i£iéi52.2£i2íi Nariadenia a prípisy 
ministra apravodlivosti. Obežníky tabule. 
Bilancie »a rok 1909* Rozpočet na rok 
1911* Osobné veci zamestnancov tabule* 
Výkaa Sinnoati Výboru pre poistenie pra-
oajjdcich. Revízia správy okreenýoh aiidov 
a aeárií. Kontrola základín. 

299* S* 8ís. 1-10 kran. 895 

£í3Sl£ií5é£32.5£l5&L 3MLsoiplinárne pokra* 
Sovania p ro t i sudcom sedr i í a okresných 
etfdov. 

500. I . 0» 5 í s . 1-1525 krab* 896-906 

°í§l2S2!E2.2£2££i Majetkové a dedičské apo-
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ry* Exekúcie, intabuláeie a výmazy. 
Vdovské právo. Rozvody a alimenty. 

301. II. 0. 8ís. 1-7 krab. 907 

2££íŠS5^2.2£2£Xl Usporadúvanie majét
kor bývalých urbárnlkov. 

302. III. 0. 8ís. 1-221» krab. 908-909 

2£2i55!&2.S£2Sy.£ Záležitosti konkurzné, 
obohodné a zmene 8nó, 

303. Dov. zn. GH krab. 910-912 

§£2£y..2l?£i252£2..É2T2léX22í2:. Veoi zálož-
ného práva. Záležitosti zmluvné a dedič
ská. 

3<*. IV. T. 8Ís. 1-666 krab. 913-922 

Treetné^griestugkjN Priestupky proti 
vrchnosti a proti verejnému poriadku. 

305. IX. T. 8ís. 1-63 krab. 923 

DÔohodkoyo-trestné^riestugk^. 

Rôk 1911 

306. D. 5ís. 1-9 krab. 92i» 

Dlsciglinárne^s^is^* 

307. I. A. 8Ís. 1-¼ krab. 925 

Bozemnokni2ná_skú|kj. Hlásenia tabúl 

o priebehu pozemnoknlžnýoh skúäok. 
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508. I . 0, 8ía. 1-1519 krab. 926-955 

Oböianske_8gorj. Dediőskó a majetkové 
spory» Veci záložného práva« Reštitúcie 
a exekúcie. Zrušenie spoločnej držby ma
jetku,* Veoi pozemnoknižné, zmluvné a 
sekvestraSné. Eozvody a uzákonenia. 

509. II. 0. öís. 1-2 krab. 956 

ObSianske^sgorg. Usporadúvanie majetkor 
bývalých orbárnikev. 

510. III. 0. 8ís. 1-166 krab. 957-958 

Ob8ianske_S£orj. Konkurzy firiem a ako. 
apoloSností. Yeci obchodné a smene Öné. 

511. Bov. zn. GH krab. 959-9¼ 

Š£2££.2£ŠIŠ2S£S..£2X2í$T£2í3i Spory o de-
diöstvo a majetok hnuteľný i nehnuteľný. 
Yeoi dražobná, zmluvné a alimentaöné. 

512. IT. T. Sie. 1-688 krab. 9^2-950 

3^8toá_p£ie0tapkg. Poškodenie na majetku. 
Vraždy, krádeže a falšovanie dokumentov. 
Priestupky prot i verejnému poriadku. 

Rok 1912 

515. D. 8Ís . 1-16 krab. 951 

Iftseiglinárne^sgisg. Disciplinárne veoi 
zamestnancov súdov v obvode tabule. 
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51**. i, A. 8ís. 1-25 krab. 952 

515. I. 0. öfs. 1-1587 krab. 955-962 

§£2íZ-2^3i552^2i sP°rý ° äodlSetvo, ma
jetok hnuteľný a nehnuteľný. Veci zálož
ného práva. Zroäenle obstávok z majetku. 
Záležitosti pozemnoknižné, zmluvná a 
exekuSné. Rozvody a alimenty. 

516. II. 0. ŐÍB. 1-7 krab. 965 

25SiSB2^2-5E2£íi Oddeľovanie pozemkov 
bývalých orbáraikov od majetkov veľko
statkárov. 

i 

517. XXI. 0. 8 Í 8 . 1-180 krab . 96^-965 

ObSlanske^sgor^^ Veci konkurzné, obchodné 
a zmene öné. 

518. Sov. zn. GÄ krab. 966-968 

5E2íí»2Í5i252^2-É2í2iéla2i2i Spory majet
kové , dedičské a peňažné. Veoi zmlavné a 
exekadné. 

519. IV. T. öía. 1-625 krab. 969-977 

SšŠSl&Ž.EšíSSŠ&S&Zl vraždyf krádeže, ublí
ženie na tele, poškodenie na majetku. Pod
paľačstvo a vydieraöstvo. Protivenie sa 
úradnej moci. 

520. XX. T. Öls. 1-45 krab. 978 

58ohodkoyo:trestné_griestup_kj • 
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Rok 1915 

521. B. 8íe» 1-9 krau. 979 

2i2Si£iiSáSS4«S£iSZi Disciplinárna yeoi 
zamestnancov sedrií a okresných súdov* 

522. i . A. 5 Ís . 1-51 krab. 980 

j2»S252knižné_sku|k2-u_tabTÍl. 

525. I . 0. 8 í s . 1 -1W krab. 981-989 

ObSianske_s{>or£. Spory o dedičstvo a ma
jetok hnuteľný i nehnuteľný. Záležitosti 
poaemnoknižné, exekaönó, dražobná a 
zmluvné. Rozvody a alimenty» Prehlásenie 
za mŕtveho. Strata platnosti testamentu. 

52**, II. 0. «is. 1-7 krab. 990 

ObSianske^sgorg* Urbarlálne veci obcí 
a veľkostatkov. 

525. I I I . 0. Sis . 1.265 krab. 991-992 

2£Š£fS5£2.S£25Xx Záleži tost i obchodná, 
konkurzné a zmeneöné. 

526. Dov. zn. GHI krab. 995-995 

^22^2-2^22:222^2-^212^122^21 Spory ma-
jetko-právne a dediSaká. Záleži tost i 
dražobné, zmluvné a daňové. 

527. IV. T. Bis. 1-678 krab. 996-1004 

j^sstegjgrlestapkg. Priestupky p r o t i 
úradnej moci a prot i verejnému poriadku. 
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Paläovanie peňazí a dokumentov. Vraždy 
a krádeže. 

528. IX. T. Sía« 1-41 krab.1005 

£§2£2á£2X2tí522Ž5Í«S£i22Í2I!£íi 

Rok 1914 

529. S. ÖÍB. 1-í* krát). 1006 

5isoiglin6rne^0£ÍBj. Dlaoiplinárne reo! 

zamestnanoov so dri í a okresných eiídov. 

550. I. A. Sie. 1-9 krab.1006 

Posemnoknlžné ektfSky a tabúl. 

551. 1:..0., 8íe. 1-1525 krab.1007-1011 

2£2l2SS!E2.2£222i Spory majetkové a dedl5-
ské. Záležitosti poaemnoknignó, exekaSné 
a dražobné. Sekveatrácie a intabuláeie. 
Rozvody a alimenty. 

552. II* 0. 8ÍB. 1-5 krab.1012 

ObSlan&e^sgory.« Urbariálne záležitosti 

oboí a veľkostatkov. 

555. III. 0. Ma. 1-1218 toab.1015 

25Ši222ÍŠ.S22IZi Kbnkarsy firiem. 

554 • Dor. an. GH krab. 1014-1015 

S£orj^oböianske_dovolávaoie. Dediöské 

a majetkové «pory. ustálenie právneho 
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pomeru. Ted -vdovského, služobného 
e zaalavného práva* 

33fc. If* 3!,. 8is* 1-7½ krab.1016-1021 

££SSÍSá-&£í£5$2ä&£ Odpor pro t i vojne 
zo strany slov. obíanov. Iné t restná 
priestupky. 

336. IX, T. 8 í s . 1-M> krab.1022 

2§2£2íí£2í2i££2f£2é-£ľí:22£EE£íi 

Rok 1915 

337i D. Síe. 1-5 krab.1023 

£ä52Í£Íl£Í£S£..5£í5X£ Disciplinárne zá
ležitosti sudoov sedrií a okresných sú
dov. 

338. I. 0. 8ís. 3-2185 krab*102^-1036 

2*Ši££2ŽiS.2£2í!Zi Pozostalosť grófa Pál-
fyho. Veoi záložného práva. Záležitosti 
poaemnoknlžné a exekaSné. 

339* II« 0* 5ís. M»S«162^ krab.1037 

0bSlan8ke_sgorg« Urbariálne záležitosti 
obaí a veľkostatkov. /Oddeľovanie majet
kov bývalých urbárnikov od majetkov veľ
kostatkárov./ 

3**0. I I I . 0.. 5 í s . íf52-1896 krab«1037-l038 

2£Ši5£2lŠ2~3£3SX& Konkurzné, zaenedné 
a obchodné záleži tos t i« 
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5¼. IT. T, «is. h*2l9l krab.1059-1050 

2S22ÍSáje*l22$S2Síi Vraždy, krádeže, 
defraudácie, dezercie, podpalaSstvo 
a falšovanie dokumentov, 

3½. IX. f. ŐÍ8. 514-2180 krab. 1050 

DÔohodkovo-treatná^grieatagkj. 

3**3. oonv. 8í8. 3̂ 3 krab. 1051 

Obgianska^ggs^i 

Bok 1916 

344. D. 5ÍB. 1*7 krab.1052 

Diaoiglinárne^egiBj. Disciplinárne po
kračovania proti sudcom sedrií a okres
ných súdov. 

345. I . 0. M s . 4-1267 krab.1064-1058 

2£$l25S!S2-2£2S{i Spory.majetkové a dediö-
ské. Veoi eekTestraäné, poaemnoknižné a 
exekučné. Zosnam Slonov bratislavskej 
advokátskej komory« 

546. III. 0. 8ís. 381*1256 krab.1058 

Otjöianskê ejorj. Záležitosti konkursné 
a obchodné. 

347. IV. T. Sís. 2-1258 krab.1068-1065 

5í£SÍBÍ-E£i22ÍS£^2i Priestupky proti ve-
rejnóma poriadku. Protivenie sa vojen
skému poriadku /preťahovanie dovoleniek/. 
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3*8, IX. T. eis. 51*1119 krab.1065 

Rok 1917 

5*9. D. Sís. 1-9 krab,l066 

5l22i£lis4£22-f£i22i Disoipllnáme po
kračovania proti sudcom sedrlí a okres
ných stídor. 

550, I. 0* 8ís. 1-1575 krab,1067-1075 

Oböianake^sgorj. Spory majetkové a de-
diöské. Intabuláoie a výmazy záložného 
práva. 

551, II« 0. Bis. 15*-75* krab.1075 

2££lS5&Š-5£22£i U r t a r i á l n e záležitosti 
obcí a veľkostatkov. 

552« III. 0. 5Ís. 299-*9$ krab.107* 

OW|anske_s^erj, Konkurzy akciových spo
ločností. Teci obchodné a zmene öné. 

555. IV. T. ôí«. 5-1571 krab.1075-1080 

Trestné^griestugkv. Priestupky proti 
vrohnosti a proti verejnému poriadka. 

55*». zx. í. 5Í8, 71-1285 krab.1075 

DÔohodkovo-trestné^griestagkj. 
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Rok 1918 

D. öís. 1-6 krab,1081 

?tSSiEÜ2é£22-2£i5Zi disciplinárne po-
kraöovania proti zamestnancom sedrií 
a okresnýoh súdov« 

I# 0* Sís. 2-1177 krab,1082-1088 

2£Š&S3SŠ£»5B££Xi sP o ry aajetkové* a de-
aiCflké. Záležitosti pozemnoknižné a exe-
kuôné. Veci záložného prára. Bozvody a 
alimenty. 

IX« O» 8ís« 721 krab»1088 

O^iienske^Bgorj« Záležitosti orbariálne. 

/OhraniÖoranie chotárov obcí./ 

III« 0« 5Í8. 98-9**3 krab.1083 

Obllaaake^agor^r» Záležitosti konkurzné 
a aaeneöné, 

17. f« 8ís. 3-117* krab«1089-1095 

Jreetné^jrieetugkj. Äfiestapky proti 
verejnému poriadko a protivenie sa 
áradnej moci. 

IX. T. Sie« 56-1150 krab.1093 

Dôchodkovo-trestne" priestupky. 

P.oonv. 5í s. 1 krab.1091* 

Nariadenia, obežníky a prípisy ministra 
spravodlivosti. Tajné prezidlálne spisy. 
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Rok 1̂ 19 

562. B. 8ís. 1*13 kra*.1095 

Dlsclglinárne^sgiaj» Dleoipllnárne reoi 

sudcov, pomocného a manipulaöného perso-

nála okresných súdov a sedrií. 

365. 0. 5ís. 6-925 kral», 1096-1099 

2££lS5S£š-5£S£& V e c i aaJetkopráTne a 
dediöskó. Rozvody a alimenty* Záležitosti 
pozemnokniäntí a exekttönó. 

56*. I, 8ís# 1-920 krab.1100-1102 

3äS2^Í.SSiSS*SE^[i Priestupky proti verej
nému poriadku. Poburovanie, násilnosti vo-
5i.vrchnosti, VraSdy, poškodenie ne majet
ku, na tele a na cti. 

365. D. I. 5Ís. 50-88* krab.1102 

Rok 1920 

566. D. 8ís. 2-22 krab.1105 

SiSSiCüSéíBS-SEifüii Biselplinárne veoi 
sudcov, pomocného a manipulačného perso
nálu okresných sddov a sedrií . 

367* 0. 8ís« 7-2226 krab.ll0*-1107 

ObJiangke^ggorj. Spory majetkové a dediS* 
»ké. Rozvody a alimenty. Finančné spory» 
spory firiem a spoločností. Veci posemno-
knižné a exekuSné. 
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568. I. 5íe. «f-2235 krab. 1108-1111 

rerejnéma poriadku. Poburovanie. Zneuží
vanie upadneJ právomoci. Poškodenie na 
majetku, na tele a na oti. 

369« Sé I. Sie. 166-1300 krab.1111 

570. 0» 8íe. 209-591 krab«1112 

Obßiaiiske^zalezitoeti. Veoi majetkové 

a dedifoké. Veoi rodinného práva. 

Rok 1921. 

571. I. Sie. 201-399 i krab.1112 

££S2Í5Í-£Si22£ä£&l Poškodenie na tele, 
na cti a na majetku« Poburovanie. 

Rok 1921. 

572. D. ÖÍ8. 1-27 krab.1113 

5*2£iEll2éS22-T22ii Disciplinárne pokra
čovania proti sudcom a iným zamestnanoom 
okresný oh sadov a sedrií. 

Rok 1920. 

575. D« «ís. 2-26 krab.1114 

2Í9Ci£Íinárne^veci. Rok 1921. 

57fc. D. 8ís. l-í»8 krab. 111^-1115 

2i22lEli2áSS2-I22li Rok 5-922. 
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575. D. 8í«. 1-42 k rab , l l l6 

S&SSl£l&fiÍ£S&JK&Í£ S o k *923. 

Präsidium 1911*1920 

576. X/A. 8ís. 1*325 krab.1117-1123 

Nariadenia Ministerstve spravodlivosti 
vo veciach rozvrha prezldlálneä agendy 
sedriálnyoh súdov. Iné nariadenia zá
važného obsahu, tJSebny" náukobeh pre sád» 
nyoh manipulentov. Bbvý kancelársky po
riadok a spisová manipuláoia u vyäšíeh 
a nižších súdnych stolíc /57 a 58 5ÍS.A 
Nariadenia a obežníky ôs. ministerstva 
spravodlivosti a Ministra s plnou mooou 
pre správa Slovenska. 

I/A. 8ís. 6 kras. 1123-1121* 

Bový civilný sporový poriadok. 

I/A. 8ís. 19 krab.1125 

Rodinné prídavky súdnych zamestnancov. 

I/A. 8ís. M) krab.1126-1130 

Nariadenia Ministerstva spravodlivosti 
z Sias I. svetovej vojny /prechodné 
ustanovenia/. 

t 

377. I/B. Sís. 1*56 krab.1131 

Nariadenia a obežníky súdnej tabule* 
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578, l/c. Sís. 1-59 krab.1151-1152 

Posudky a pripomienky k návrhom záko
nov. Osnovy neriadení Ministerstva spra
vodlivosti. 

579. I/B. 8íe, 1 krab.1155 

Rozhodnutia Karie a súdnyoh tabtfl. 

380. I/E. 5ís. 1 krab.1155 

Zasadanie Komisie pre zhromažďovanie 
ťldajov píl tabuli v Bratislave» 

581. II/A. 5Í8. 1-* krab.1155 

Zadelenie senátov Kurie a tabiil ne jed
notlivé' roky. Vytvorenie disciplinárne
ho sada a tabule. 

582. II/B. 8ís. 1-5 krab.1155 

Sedria v Zlatých Moravciach - zadelenie 
senátov na roky 1911-1920* Vytvorenie 
príaažnýoh sadov a sedrií. 

585. II/Bb. Sís. 1 krab.1155 

Sedria v Banskej Bystrici - zadelenie 
senátor na rok 1920. Eoavrh práce okres
ných etídov v obrode banskobystrickej sed-
rie. 

58^. U/0. őís. 1-5 krabéll5*> 

Sedria v Nitre - rozvrh práce a zadele
nie senátov« 
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585. II/D. 8ís. 1 krab.115*» 

Sedria v Bratislave - rozvrh práoe a 
zadelenie senátov« 

586. Il/Dd. 5ís. 1-2 krab.115* 

Sedria v Komárne - rozvrh, práce a zade
lenie senátov. 

587. II/E. öís. 1-2 krab.115^ 

Sedria v Ružomberku - rozvrh práoe a za
delenie senátov. 

588. Il/Ee. 5ís. 1 krab.115^ 

Sedria v Šahách - rozvrh práoe a zadele
nie senátov. 

589. II/F. 8ís. 1-5 krab.115** 

Sedria v Trenčíne - rozvrh práoe a zade
lenie senátov. 

590. II/G. # öís. 1 krab. 115** 

Zoznam porotcov na území tabule. 

591. U/H. öís. 1 krab,115^ 

Rozvrh práoe okresných súdov v obvode 
eedrle zlatomoraveckej• 

592. U/Eh. öís. 1 krab.115** 

Rozvrh práoe okresných súdov v obvode 
sedrie banskobystrickej• 



- 65 -

595. XI/X. 81e. 1-2 krab« 115* 

Rozvrh práce okresných súdov v obrode 
sedrie nitrianskej* 

59*u II/K. 8Í8. 1*6 kral». 1155 

Rozvrh práce okresných súdov v obvode 
sedrie bratislavskej* 

395, Il/L. ŐÍS. 1-5 krab, 1136 

Rozvrh práce okresných súdov v obvode 
sedrie ružomberskej. 

596« II/M. 5ís. l-i» krab, 1155 

Rozvrh práoe okresných súdov v obvode 
sedrie trenčianskej. 

3^7. II/N. öís. 1 krab* 1136 

ustanovenie vyäetrujúoeho sudcu a zá
stupom a Sedrie v Zlatých Moravciach. 

598* II/O. 8ís. 1 krab* 1156 

ustanovenie vyšetrujúceho sadou a zá
stupcu a Sedrie v Nitre 

599. II/P. 8ís. 1 krab* 1135 

ustanovenie vyšetrujúceho sadou e zá
stupcu a Sedrie v Bratislave. 

kOQ. II/Pp. »ís. 1 / krab. 1135 

Ustanovenie vyšetrujúceho sudcu a zástup
ca u Sedrie v Komárne. 
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4ÖX. II/Q. 8íer 1 k*«*« n 5 6 
ustanovenie YyS#trn3áoeho sftdoa a »á-
etapca a Sedrle T Ružomberku« 

M)2. IZ/Qq.. 6Í8. 1 krab. 1155 
Ustanovenie vyšetrujúceho enden e zá-
stupca a Sedrle T Šahách. 

M33. II/R. ?Í8. 1 krab. 1155 
Ustanovenie vyÔ e trasúceho sudcu a sá
st apo a a Seďrte v TrenSíne* 

*tf*. II/Si Sie. 1 krab. 1135 
štátnozastupiteľskí amoonenoi v obrode 
tabule. 

M>5. U/T. Sie. 1-4 krab. 1156-1137 
Súdy pre mladistvých. Štatistika o pre-
Sinoch mládeže. 

406. Il/tT. frís. 1*2 krab. 1137 
tblený výbor pre poistenie robotníkov. 

W . U/V. Sie. 1 krab. 1137 
PrísaŽnó eťídy v obvode tabule. 

408. III/A. öís. 1-3 krab. 1138 
Kontrola öinnosti Sedrle v Nových Zám
koch. 

409. 1II/B. 8Í e. 1-2 krab. 1138 
Kontrola ölnnosti Sedrle v Nitre. 
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M O . III/C. « 51a. 1-2 krab. 1138 

Kontrola öinnosti Bedrie T Bratislave. 

*fll. IIl/Co* 8Í8. 1-2 krab.1158 

Kontrole 8innoati Sedrie T Komárne a 
Okresného súdu y Štúrove /Parken/. 

*12. III/P. 5ís. 1 kral).1159 

Kontrola öinnosti Sedrie v Ružomberka. 

M 5 . III/E. öía, 1-2 krab.1159 

Kontrole öinnosti Sedrie v Trenöíne. 

kV*. III/F. 5ís. 1-6 krab.ll59-llM> 

Kontrola öinnosti okresných.súdovt La
vice, Vráble, Zlaté Moravee, Sova Baňa 
a Kremnioa. 

M 6 . XXl/ff. 8ís. 1-2 krab.lUfO 

Kontrola činnosti okresných súdovt Lu-
Öeneo a Stubnianske Teplice. 

*a6. III/G. 8í a. 1-11 kreb.llM>-lW 

Kontrola öinnosti.okresných súdovj . 
Senioa,.Topolöany,.Sala, Uovrf Zámky, 
Skalica, Prievidza, Nitra, Hlohovec, 
Novo Meato n/Váhom, Myjava; kontrola 
Sedrie a Okresného súdu v Hitre« 

M 7 . 111/¾. 8í a. 1-8 krab.ll^5-llMf 

Kontrola öinnosti okresných súdovt 
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Bratislave, Trnava, Pezinok, Galanta, 

Malacky, Samorín, Dunajská Stráda. 

V18« IIl/Hh* Sie, 2 krab.llMf 

Kontrola Sinnostl Okresného suda v Har-
benove /Stará Sala/« 

M 9 . XIX/X. 5íe. 1-6 krab.ll^íf.11^5 

Kontrola Sinnosti.okresných sadoví 
Liptovský MlkoláS, Dolný Kabín, RoSom-
berok, Trstená, Hámestovo, Liptovský 
Hrádok. 

t*20. III/K. 8ís, 1-8 krab.11*5-11^6 

Kontrola Slnnoatl okresných súd ovi H a 
va, Pií oho v, Považská Bystrica, öadoa, 
Žilina, Byt5a, Bánovce, Trenöín. 

**21. III/L. 8ís. 1*2 krab.llfcé 

Kontrola Sinnosti okrasných súdov» La
tié« a Kremnica. 

*f22. I1I/Ä. 8ís. 1-íf krab.lUré , 

Kontrola Sinnosti Výbore pro poistenie 

robotníkov v Vitra, TopoIBanooh, Hlohov

ci a v Senici« 

*23. III/H. Sía. 1-2 kraa.lUfé* 

Kontrola Sinnosti Výboru pre poistenie 

robotníkov v Bratislave a v Trnave. 



424. III/0. 8Í a. 1-2 krab.1146 

Kontrola «innosti Tibora pre poistenie 
robotníkov r Llptorokom Mikulášl a 
• Seinem Kabíne. 

426. III/P. 8ÍS. 1-2 krab. 1146 

Kontrole Sinnesti Výboru pre poistenie 
praottjúcioh T fJtenlSixL* a v Žiline. 

426. I?/A. 5í«. 1-245 krab.1147-1149 

Ponosy fyziokýoh a právnických os6b na 
sudcov a súdy T obrode tabale bratislev-
•k*J* 

427* VT/M. 8ís. 1-29 krab.1149 

Disciplinárne reoi sudcov a ostatného 
personálu sudov. 

428. IY/C. 8ís. 1-19 krab.1149 

Poriadkové pokuty. 

429. XV/D. «ís. 1-159 krab.1149-1162 

trestné priestupky súdneho personálu* 

450. IV/E. 8Í8. 1-51 krab.1152 

Veci priestupkové. Zistená nedostatky 
• úradných úkonooh n súdov. 

« 

451, v/A. 8ÍS. 1*8 krab.1165 
Zmeny a doplnky v osobný oh výkazoch 
súdny oh zamestnancov. 
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*02. v/B« 8í s . 1-1A krab. 1155 

Prípravné* sloSby notárov a aiiakultan-
t0V* 

íf55» T/C. 5í«# 1*15$ k r a b . H 5 d l 6 6 

Penzijné TOČÍ súdnych aamestnanoov. 

* # * . T/S. 8Í s . 1 krab. 1155 

öinnostf pisáror Okrasného stidn v Du
najskej Stráda» 

**35. T/B* 8ís, 1-6 krab.1155 

Kvalifikácia súdnych aamestnanoov. 

**56. T/F. 8Í a. 1-8 krab.1155 

Odmeny za spôsobilosť. 

*f37* T/©. 81B. 1 krab.1185 

Pridelení« vojenských sudcov k sedrii 
a prokaratúro v Bratislave. 

*>38. TI/A. 8ís. 1-19 krab.1156* 

Prázdninový senát tabula. Riadne dovo
lenky aamestnanoov tabftle. Mimoriadne 
voľno a náhrady. 

439, TI/B* «is. 1 krab*H56 

Riadna dovolenky predsedov sedrii. 



- 71 -

WfO* VI/C. fcfa. 1-57 kráb.1156 

Mimoriadne dovolenky, onemocnenia aa-
aestneneov okreauýoh aúdov e sedrií 

Uti. 71/Co. 8Íe. 2-26 k*ab«1156 

Veci zastupovania sudcovského personálu. 

Mf2. Vl/J>. o*ís. 1-11¼ fcrab.1167 

žiadosti aadeov a pomocného personálu 
©kreanyoh Búd o v a Beárií o mimoriadna 
voľno. 

Mtf. VI/B. 5fs. 1-85 krab.1167-1159 

R 6 z n e . 

V*k. VIl/A* 8ís. 1-53 krab.1159 

Vojnové podpory, mimoriadne prídavky 
a odmeny. 

VlI/ál. 8ť«. if-9 krab. 11ÓO-1161 
Zaopatrovacie prídavky. 

M»6. m / * . 5ía. 1-11 krab.1162 

Hadove reoi. Preddavky. 

Mf6. Vil/O. M e . 1 krab. 1162 

Žiadosti o výpomoc pre okresné addy 
v obvode zlatomoravecke;J aedrie. 

W . VXl/Cc. «is. 1-2 krab.1162 
Žiadosti o výpomoc pre okresná siídy v 
LaSenol a v Banskej Bystrioi. 
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448. VII/B. Sie« 1-34 krab. 1162 

Žiadosti zamestnancov Sedrie a okrea-

nýôh súdov Y Hitre o mimoriadne podpo

ry» 

449. Ttl/S. 8ía. 1-28 krab. 1162 

2iadostl zamestnancov Sedrie a okresnýoh 

súdov v Bratislave o mimoriadne podpory« 

450. 71I/Be. Sís. 1 krab* 1162 

žiadosti zamestnancov Sedrie a okres

ných eúdov v Komárne o mimoriadne podpo

ry. 

451. TI1/P. Sís. 1-27 krab« 1162 

Žiadosti zamestnancov Sedrie a okresných 

súdov Y Ružomberka o mimoriadne podpory. 

452. Vll/Pf. 5íe. 1 krab. 1162 

žiadosti samestnaneoY Sedrie a okresnyoh 

súdov Y Šahách o mimoriadne podpory. 

465. Vil/a. Sís. 1-2½ krab. 1162 

Žiadosti sameetnaneOY Sedrie a okresných 
súdov Y Trenčíne o mimoriadne podpory. 

454. m / Ö . »íe* 1*44 krab. 1162 

žiadosti zamestnancov Sedrie a okres
ných súdov Y Zlatých Moravciach o mimo
riadne podpory« 

465. tII/Hh. 5ís. 1 krab. 1162 

Žiadosti semestnaneoY Sedrie a okresných 
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»údov r Banskog jystrioi o mimoriadne 
podpory« 

466. m/t. öís. 3.-99 krab. 1162 

Žiadosti gamestnaneov Sedrie a okrasných 
súdov T Äitre o mimoriadne podpory* 

467* VII/K. $í s. 1-105 krab* 1162 

žiadosti zamestnancov Sedri» a okresných 
sadov v Bratisláv* o mimoriadna podpory* 

458. VII/Kk. 5ís* 1 krab* 1165 

žiadosti o mzdové preddavky a Sedrie 
a okresných sudov v Komárne. ., 

459. VII/L. »is, 1-49 krab. 1163 

Žiadosti o mzdové preddavky y. Sedrie 
a okresných súdov v Ružomberku* 

460. Yll/ta. 6ís. 1-86 krab. 1165 

žiadosti o medové preddavky u Sedrie 
a okresných súdov r SrenSine* 

461. VII/K* Sís. 1 krab* 1165 

Benmeréoie a mimoriadna výpomoc. 

462. TII/O* o*fs. 1 krab* 1165 

Výehovné a iné zaopatrovacie požitky. 

463. TII/p. Sie. 1.5 krab. 1165 

mimoriadna výpomoc sudcom, prokuráto
rom a notárom. 
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YIII/A. «ía. 1-53 krab« 116¼ 

Vojenská služba a vojenské ovlöenia súd
nych zameetnanoov. 

Till/B. ÖÍB. 1 krab. 116^ 

Domobrana. 

VIIX/O. M a . 1 krab. 116* 

Oslobodenie od vojenskej íinnej služby. 

IX/A. Sía. 1*98 krab. 116V.1165 

Osobné veoi súdnych zamestnancov. Tyme-
novanie, uvoľnenie a funkele, zmena 
miesta« 

IX/B. 5Í8. 1.2? krab. 1166 

Služobne" platy a prídavky« 

IX/C. 8ís. 1 krab. 1166 

Systemieovanó miesta u súdov v obvode 
tabule. Zoznam súdneho personálu. 

IX/D. 8ís. 1-8 krab. 1166 

Osobne* veol sádnyoh sameatnanoov -
zmena zamestnania« 

IX/E. 8Í8. h krab. 1166 

Mzdové záležitosti súdneho personálu. 
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*72. X/A. 5Í«* 1-93 krab« 1167 

Voľné mieste u okresných eiídov v obro
de slatomeraveekej sedrie. 

473. X/Aa. 8í»• 2-60 krab» 1167 

Voľné miesta a okresných súdov v obrode 

banako-bystrlekej sedrie. 

474. X/B, fc 8ís. 1-272 krab. 1168-11*9 

Voľné miesta GL okresných, súdov T obvode 
nitrianskej »«drie. 

475. X/0. 5íe. l-lé4 krab. 1170-117Í 

Volné miesta a okresných súdov v obvode 
bratislavskej aedrie. 

476. X/Ce. «ía. 1-30 krab. 1171 

Volné miesta u okresnýoh súdov v obvode 
komárňanskej sedrie. 

477. X/D. 8ís. 1-108 krab. 1171-1172 

Volné miesta a okresných súdov v obvode 
ružomberskej sedrie. 

478. X/Da. «is. 2-14 krab. 1172 

Prevzatie Sedrie a okresných súdov 
v Öaháoh. 

479. X/B. git. 1*139 krab. 1172 

Sedri a v írenSťne - voľné miesta pisá
rovi žiadosti o zamestnanie pri okres
ných súdoch. 
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1*80. X/P* 8ís* !-*• krab* 1175 

Úprava ôlažobaýôn pomerov «amastnaneov 
Sedrie r Zlatých Moravelaolt. 

*81. X/G, Sie. 1-2½ krab. 117? 

Žiadosti súdnych, zamestnancov o mzdové 
príplatky* 

i»82. X/fe. 8ía. 1-9 krab« 1173 

Žiadosti súdnych semeBtnancov o zvýše
nie platu* 

W$. X/l. 8ío* 1*10 krás« 1175 

žiadosti pomocného súdneho pereonálu. 
o zvýStnie plattt. 

**8**. X/K. Öls, 1»7 krab, 1175 

Povy3ovanie oúdnyoh zamestnancov. 

*»8B* X A . 8Í s . 1 krab* 1175 

Tyaenovanie podsadoov sa okresných sud* 
oov v obvode tabule. 

^ é * X/Ä* 8ís* 1*7 krab. 1175 

Menovanie a povyšovanie sude or* 

*S7. X/N, 5ís. 1-6 krab. 1175 

PovySovanie vedúcioh pozemkovej knihy. 
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488. I/O. 8íB. 1-5 krab« 1175 

PevySovanie kanoellstov na ofleiálof* 

«•89. X/P./Q/ 5í*. 1-* krab. 1175 

Povyšovanie pisárov na oficiilov. 

4*90. X/R* 8ís. 1-7 krab* 117% 

Povýšenie sudcov VII. hodnoßtnej t r iedy 
na tabulámyoh sudcov« 

%frl. X/S. 8ís* 1 krab* 117* 

Zaradenia systémizovanýeh sádnyoh notá

rov do ZX« a X* hodnostnej triedy• 

%92. X/I. ôis. 1-15 krab. 117% 

Zamestnávanie manipulantiok a tabule 

a sudov v obvode tabule, 

i*95. X/ft. 8 í s . 1 krab* 117% 

Žiadosti predsedov sedr i í o náhrada vý
davkov spojenýoh s výkonom funkcie. 

%9%. x/r. , öís. 1 krab. 117% 

Menovanie sddnyoh úradníkov do vySSích 

hoánostnýoh tried. 

%96. XI/A. 6Í8. 1-6 krab. 117% 

Služobné veoi právnyon praktikantov a sú

dov V obvode tabule. Systemizácia miest. 
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k%i Xl/B. d ie . 1-87 krab* ll?4»-

Žiadosti právnych praktikantov o miesta. 

*97. XI/Q. 8**» 1*11 fceab. 1176 

Frávnieká prax notárov a advokátov. 

**98. XIJ/Ä. 5 í s . 1-21 krab. 1176 

Zálež i tos t i úradného slctôobníetva. 

W . XII/B. M e . 1-1<* krab. 1176 

Prijímaní« a prepúšťanie úradného sltt-
žobníotva. 

500. XII/0. 5 í s . 1*7 krab. 1177 

Osobná prídavky úradným slohom. 

501. XIX/D. 8íe.' 1 krab. 1177 

Mimoriadne systenizovaní úradní sluho
via a tabale a súdov v obvode tabule. 

502. XXI/B. ö í s . 1-5 krab. 1177 

KoriÖi a tebale a súdov v obvode t a b a l e . 

503. XII/F. Sfs. 1 krab. 1177 

IileSenle výpomocného slažobníctva. 

60*. XII/A. s « íe . 1-105 krab. 1178-1180 

Osobná veci diurnietov. 
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505. XIII/B. «is. 1 krab. 1180 
Zameetnaneoké záležitosti dlttraiatoŕ. 

506. XIIl/C. öis. 1*? krab« 1180 
Mzdové TÍCÍ dloraiatov» 

507. XIII/B« 8ís. 1 krab« 1180 
Zamestnávanie kaoeelistov a súdov 
r obvode tabale. 

508. XIT/A. 5í s. 1-8 krab. 1181 
Týka« próoe súdnych tebúl, sedrií a 
okreenýeh súdov. 

509* XIV/B. 8í 8. 1 krab. 1182 
výkaz práct volenýen Výborov pŕs pois
tenie robotníkov. 

6X0« XXT/C. 8Í s. 1-2 krab. 1183 
Výkaey príjmov súdnyoh exekútorov. 

5X1« XV/A. 5í«. 1-8 krab» 118? 
üBporadovanie majetkov oboí. 

512. XT/B. 8íe» 1-9 krab. 1185-118* 
Zakladania posa&kovýoli kníh. 

513. XV/C. 8ís. 1 krab. 1184 
Zakladanie pozemnoknižných vložiek 
• Obrode eedrie zlatomoraveekej« 
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51½. XT/D. «ís. 1-5 krab. 118** 

Zakladanie pozenmokniSných vložiek 

T obvode eeärie nitrianskejé Revízia 

r Myjave. 

616. XT/E. Sie* 1 krab. 118*> 
Zakladanie possemnoknlänýeh vložiek 
• obvode sedrie bratislavskej. 

516. XV/F. 8íe. 1*2 krab. 118*» 

Zakladanie poBemnoknižných vložiek 

• obrode sedrie ružomberskej. 

617. XT/Ff. Sís. 1 krab. 118*» 
Zakladanie poseonoknižnýoh vložiek 
v obvode sedrie v Šahách. 

618. XT/a. Sie. 1-5 krab. 118¼ 
Zakladanie po»eranokni5ných vložiek 
r obvode sedrie trenčianskej. 

519. XT/fc. 8ía. 1-5 krab. 118*» 
öinnoetT űradníkov majríoioh na s t a r o s t i 
pozemkovú kniha. 

520. XTI/A. Sis . 1.22 krab. 1185 
RoapoSty a úradný pauäál tabule. 

521. XVI/B. 8Í8. 1 krab. 1186 
Diaraiaticky" paoáál tabule* 

622. XTI/O. Sie. 1 krab. 1185 
Paušál predsedu tabule. 
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625. IYI/D. 5í8« 1-6 krab* 1185-1188 

Kancelársky a diarnisticky" paaäál sedrlí. 

Vnútorná zariadenie stidov. 

52*. XTO/B, Sís. 1-* krab, 1189 

Paušál na sáriadonie súdov oedrií alato-

moraveokej• 

525. XTI/F, 8íe. 1-7 tarab, 1189 
Paaäál na sarladenie súdov sedrie nit
rianskej • 

526* XVI/G. öís. 1-8 krab. 1189 

Paaäál na zariadenia súdov sedrie bra
tislavskej • 

527. XVl/ffg. 5íB. 1 krab. 1189 
Paaäál na zariadenie aádor sedrie konár-
nanakej» 

528. TU/R. 5 ís . ' 1-6 krab, 1189 
Paaäál na zariadenie súdov sedrie ružom
berskej • 

629. XTO/I. 5 í s . 1*2 krab. 1189 
Paaäál na zariadenie sadov sedrie t ron-
Slanskéj. 

550, m/U 8íe, 1-2 krab. 1189 
Oäacovacia akcia. Uniformy úradných e l á 
nov. 
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651» XVI/M. 5í8. 1-66 krab, 1189 
Odoberanie ma&arskýoh kníh a öasopisov. 

552* XVl/BT. 8í s, 1 krab, 1190 
Výmaz inventára a tabule, 

553. XVl/O. Sie. 1-5 krab. 1190 
Výmaz inventára a Sedrie a okresných 
súdov v Zlatých Moravciach. 

65*. XVI/P. 5ís. 1 krab.' 1190 
Výmaz Inventára a Sedrie a okresných 
sadov v Nitre. 

635. XVT/Q. öís. 1-3 krab. 1190 
Výmaz inventára a Sedrie a okresných 
súdov T Bratislave. 

536. XVl/Qq. 8ís, 1 krab. 1190 

Výmaz inventára a Sedrie a okresných sú
dov v Komárne. 

557. XVl/R. Bis. 1 krab. 1190 
Výmaz inventára a Sedrie a okresných 
súdov v Ružomberku. 

558. XVI/S. 5ís. 1 krab. 1190 
Výmaz inventára a Sedrie a okresných sú
dov v Trenöíne. 

559. XVI/T. 5ís. 1-11 krab. 1191 
Tiekopisy užívaná u súdov. Razítka a pe-
5ate* 
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6**0. XVI/ü. 5is. 1*2 krab. 1191 

Hospodárske zmluvy súdov v obvode sed

rie zlatomoraveekej• 

5¼. XVT/7. öís. 1-2 krab, 1191 

Hospodárok« zmluvy súdov v obvode eed-

rie nitrianskej. 

6*2. XTI/W. 8ÍB. l-*f krab. 1191 
Hospodárske zmluvy súdov T obrode sedrie 
bratislavskej. 

6*5. XVI/few. öís. 1 krab. 1191 

Hospodárske zmluvy siidov v obvode sedrie 

komárňanskej. 

5Mt, XVI/T öís. 1 krab. 1191 
Hospodárske zmluvy súdov v obvode sedrie 
trenöianskej. 

6*5. X7I/Z. öís. 1.2 krab. 1191 
Kancelárske potreby. 

6*6. X7II/A. öís. 1-5 krab. 1192 
Kontrola podporný oh základín. Vytvore
nie zékladinovýoh výborov. 

6*7. XVII/B. öís. l-A krab. 1192 
Žiadosti o podpora zo základiny "Prenti-
Sek Jozef. 

5*8. XYII/C. öís. 1-if krab. 1192-1195 
Žiadosti o podpora zo základiny "Bertina". 
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549. ríni/l). 8í». 1*2 krab. 1195 

Iné sákladiny. Základina "Dékáni pénz

tár alap". 

560. X7III/A. Sís. 1-12 krab. 1195 
Beätaoráoia budovy krajinského snema. 

651. XTIII/B. 5ís. 1-10 krab. 1195 
ffatorálne byty sddnyoh zamestnancov. 

562. XvTIi/C. 5ís. 1-24 krab. 1195 
Stavba súdnych badov a väznío. 

555. XTIÍI/D. 8ís. 1 krab. 1195 
Živelná pohromy. 

58*». XIX/A. 8í a. 1-5 krab. 1194 

Žiadosti o prijatie do zamestnania 
k súdom. 

655. XIX/B. Sie. 1 krab. 1194 
Yo£ný lístok predseda tabale. 

656. XIX/C. 5ís. 1 krab. 1194 
Urýohlené žiadosti sporných stránok 
o vybavenie záležitostí. 

657. XIX/D. 6í s. 1 krab. 1194 
žiadosti o vydanie hodnoverných odpisov 
dokumentov. 
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668, ZXX/S. 5 í s . 3.-2 krab. 1196 
Kancelárske potraty - saobatarávania. 

559. XIX/P. 8ía. 1*175 krab. 1195-1196 
žiadost i o penzia, vdovské* a in« zaopat
rovacie požitky, 

560. XIX/&k 8 í s . 1*7 krab* 1196 
Sýty audooT a inýab. aiidnyoh zamestnancov. 

561. XIX/H. 5 í s . 1.21 krab. U96 
Pofýäenle oboí a a i a s t TO velkoobce a 
mestá so arladaným magistrátom. Vytrá-
rania nových okresných súdov - zmeny 
a úpravy T súdnyeh obvodoch. 

662. XIX/1. őía. 1 krab. 1196 
Menoslov poslancov Krajinského snema. 

565. XIX/fc. 8 í s . 1-¼ krab. 1196 
MenosloT Slonov advokátskych komôr T Bra
t i s lave a y Prešove. 

Bék. XlX/ff. 5Í8. 1 krab. 1196 
Héhrada zniSených a stratených písom
nos t í ne ťíaemí tabal« . , 

565. m / 0 . 5Í8. 1 krab. 1196 
Odmeny a vyznamenania obchodným pr í se
diacim. 
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566. XIX/P. 8is. 1-21* kral», 2197-1199 

Úprava a alepáenle hmotného eabezpeöenla 

exekútorov. Rôsne. 

547. XJX/Q. 8ía. 1*2 krab* 1199 
Hospodárske záležitoati tabuit. 

568. XIX/H. 5ís* 1 kral»* 1199 

Hospodárske 5ál«21tosti okresných súdov 

a Sedrie T JTitre. , 

569« XIX/Sa. 5í*. 1 krab. 1199 

Zaopatrajtíoa skupina a Okresného suda 

v Štúrove. 

570. XIX/T. 5ís. 1 krab. 1199 
Pravidlá súdneho jednacieho poriadku. 

571. XIX/T. 5ís. 1-5 krab. 1199 
Žiadosti stránok o súdna delegácia. 

572. XIXA. ÖÍB. i krab. 1199 
Úradní tlmoôníci u súdov. x 

575. XX/A. 5ís. 1-2 krab. 1199 
Variadenla ministra spravodlivosti vo 
veci prijímania Sien do služieb a su
dov* 
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67**. XX/B. 8ís. 1 krab. 1199 
Vymenovanie manlpalaőnyoh pracovníkov. 

575. XX/H. »iß. 1 krab. 119? 
Zamestnávanie koreäpondentiek a súdov 
v obvode tabule. 

676. XIV/A2. fase. 1 
Štatistické" výkasy o agende a Sinnesti 
tabule, sedrií e okresných súdov za 

r. 1898 

677. - " - r. 1900 fase. la 

578. • " - r. 1901 fase. 2 

579. - » - r. 1902 fase. 5 

680. - •• - r. 1905 fase» k 

681. - " - r. l$0k fase. 6 

582. - " - r. 1905 fase. é 

585. * « - r. 1906 fase. 7 

58**. - « - r. 1907 fase. 8 

686. - " - r, 1908 faso. 9 



. 88 -

686. š t a t i s t i cké výkazy o agende a öinnoeti fase . 10 
tafcole, sedPií a okresnýoh súdov sa 

p . 1909 

687. - " - P. 1910 fase. 11 

583. - « - r* 1911 faso. 12 

689. - " - r, 1912 fase. 15 

590, - « • p. 1915 fase» Ik 

691. - " - P« 191*» fase. 15 

692. . » - p. 1915 fase. 16 

695. - » - p. 1916 faso. 17 

591». - " - P. 1917 fase. 18 

695. « « - r* 1918 faso. 19 

596. - « - r, 1919 faso. 20 

697. - " - r. 1920 fase. 21 

598. * « - r. 1921 fase. 22 


