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ROČNÍK XXII. V PRAZE, DNE 25. DUBNA 1940. ČíSLO 4. 

Za JUDr. Jaroslavem Heinitzem. 
Rozrušila nás vlšechny, kdo jsme Dr. Jar o s 1 a va 

H e i iIl i t ·z e znali, nečekaná zpráva, že náhle zemřel 
dne 25. března 1940. Vědělo se, že trpí těžkou choro
bou, ale nikd'Ů netu.šil, že 
odejde v tak krátké době. 
Bylo to po prvé, co tento 
člověk zla tého srdce zar
moutil ty, kteří hO' znali, a 
kteří stojí tu hiuboce do
jati, že již nikdy nehudou 
moci naslouchati jeho druž
nému hovoru a stisknouti 
jeho ruku ... 

Narozen 25. října 1880 
v Kutné Hoře, vystudoval 
na gymnasiu v Táboře a 
v Praze. Studia právnická 
konal ve Vídni a v Praze. 
N otářské praxi věnoval se 
ihned po studiích práv
nických. Notářem byl jme
nován již ve svých 29 le
tech, a to do Neveklova.; 
v roce 1911 přeložen byl 
do Poličky a v roce 1922 
do Prahy, kde působil až 
do své sm,rti. 

Po dobu svého působe
ní na venkově prac'Ůval 

kulturně mezi lidem ven
kovským a zejména v Po
ličce patřil mez[ první bu-
ditele 'zemědě'lS'kého lidu tohoto horského kraje. 
O jeho ohlibě svědčí i to, že řady osob z jeho býva
lých .půs'Ůbišf hledaly u něho právní radu, i když již 
qlouho působil v Praze. 

Jeho skvělé odborné znaLosti právnické, zejména 
v .oboru poplat~ovém, byly oceňovány jak jeho kli
entelou, tak i organisacemi právnickY-mi a zejména 
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organisacemi bývalé Republikánské strany zeměděl
ského a malorolnického lidu, kde zasedal v. kO'mitétu 
pro revisi občamskéh'Ů zákona. četné jeho cenné ná w 

měty byly použity, zejmé · 
na v úpravě výměnku. ' 

Po několik let byl členem 
ústře·::ního výboru spolku 
notářů, jednatelem Spolku 
notářů a členem výboru 
odboru Pr.aha. 

Bylo by opravdu těžko 

vypočítati všechny spolky, 
jichž byl členem .a funk
cionářem a jimž vždy rád 
poskytl pomoc hmotnou 
i morální. Milý a . laskavý 
představený, který dtll se 
sociálními poměry všech 
svých zaměstnanců. . vý
tečný řečník, duchaplný a 
:mJilý společník, byl ''Ůblíben 
vŠe1ni svými známými. 

Jeho ,široký a činorodý 

zájem neomezjJ se · pouze 
na odbornou činnost práv
ní, -nýbrž zejména v po
sledních létech života roz
rostl se na . pole nových 
smeru anthroposofického 
badání v oboru praktické
ho zemědělství a zemřelý 

byl pokládán za jejJch 
průkopníka a nadšeného f)ropagát'Ůra. Zúčastňoval 
se pilně každoročně i kongresů v cizině, jež se těmi
to otázkami zabývaly. Po úř.adu notáře byla to pů
da, jež byla jeho jedinou vehlkou láskou a V' jejíž 
služl;Jách zastihla ho i nečekaná sm~t. 

Odešel ' vir bonus et integer - . člověk spravedli-
vý a bez klamu. Dr. ·K. 




