
bb) kolek 2 Kč při ověřování obchodních firem a . 
podpisů na společenských smlouvách na 
5 Kč a za současné ověření každého dalšího 
pod.pisu z 1 Kč na 3 Kč. 

Legalisace prováděné soudy podléhají: 
a) při tabulárních listinách místo kolku 1 Kč koliku 

3 Kč, 
b) pn jiných listinách za ověření prvého pO'dpisu 

místo k01ku 2 Kč za 5 Kč a za sO'učasné ověření každého 
dalšího podpisu místo 1 Kč za 3 Kč; 

6. kolek při ověřování O'pisů, ať soudem, ať notářem, 
hyl zvýšen z každého archu opisu z 1 Kč na 3 Kč. 

PO'dle 3. poznámky k saz. pO'l. 2. smí býti opisy ně
kolika listin jen tehdy PO'd jedním kolkem napsány, a ně
kolik opisŮ! pod jedním kolkem napsaných smí jen tehdy 
býti ověřeno, pak-li kolek ten odpovídá souhrnu všech 
poplaťků, jež by bylo třeba za'praviti, kdyby O'pisy se ne
n;;llézaly na témže archu, nýbrž kdyby ka'ždý opis by1 
vyhotoven zvlášť. 

Byly-li na př. na jeden arch opsány tři křestní listy, 
pak PO'dléhá ověření opisu tohO' kO'lku za 9 Kč (tři kolky 
po 3 Kč) . 

7. při ověřO'vání správno,sti překladů byl zvýšen 
kolek, který až dosud činil z prvéhO' archu 3 Kč, na 8 Kč. 

8. KO'lky ze všech protO'kolů podle §§ 80, 81, 83, 87, 
88, 105, 106, 107 a 109 not. řádu sepsaných byly zvýšeny 
z 2 Kč na 5 Kč. 

Dopis nebo telegram, který podle § 83 not. řádu se 
přišije k protokolu, opatří se kolkem místo 50 h za 1 Kč. 

9. Kolek na protesty směnek notářem sepsané byl 
zvý§en z 3 Kč na 8 Kč za každý arch. 

10. Žádosti za zapsání kandidáta · nO'tářství do se
znamu kandidátů sluší kO'lkovati místo 2 Kč za 5 Kč. 

11. Vysvědčení vydaná notářem personálu podléhají 
kolku místo 2 Kč za 5 Kč. , 

12. Z mimosoudních podání soukromých osob, tedy 
z podání na presidenta republiky, na nárO'dní shro
máždění, na zemská, krajská, župní, okresní nebo obecní 
zastupitelstva, úřady a veřejné ústavy a je zastupující 
úřední osoby byly kO'lkové poplatky zvýšeny tak, jak 
v § 1 hořejšíhO' zákona jest uvedeno. 

13. Z příloh podání mim o s o u dní c h byl kO'lkO'vJ'r 
poplatek 50 h zvýšen na 1 Kč. / 

14.' Z vysvědčení úředních z 3 Kč na 8 Kč.12) z vy
svědčení Dsob soukromých z 2 Kč na 5 Kč , a z vysvěd
žení vydaných pro osoby, jež žijí z výdělku nepřevyšu
jícího obyčejnou denní mzdu. z50 h na 1 Kč. 

15. Z právních listin, j,ež pO'dléhaly až dosud pevnému 
kolku za 2 Kč, na 5 Kč. Jsou tOl na příklad smlO'uvy kupní, 
směnné, dílčí, odstupní a pod. o nemovitostech, smlouvy 
adopční, smlouvy schovací, nebyla-li v nich ujednána od
měna za uschování, prohlášení knihovních věřitelů o po
stoupení knihovní přednO'sti, prohlášení o propuštění ze 
zástavy, pokud nepodléhají poplatku stupnicovému, listi
ny při konversi , pokud podléhají kolku pevnému atd. 

12) Na úře,cl!ní vY'sV'ědčenÍ (p,o,tvrzenO soudy vydávaná po
žado valy sloudy na zákJ.acLě presidiálního \1'a'ř~zení ko,lek 4 Kč 
z a,rchu. Ježto podle přesného znění po,J. 14 sazby soudní:c!h po
p),atků ze dne 22. března 1922 č. 123 Sb. z . .a n. pouz,e úředillÍ 
pntvr:ze'DIÍ soudlu v konkursním a vywvnávadm řízení V'ydaná, 
se kolkují z kažlcIJéh o ,ar,chu 4 Kč, mohlo, by -s t,ejné ko,lkoy ání 
i o'st.atních s.Qoud'nÍIC,h úřednkh vysvě,dčení a po.tvrz:ení z.akládati 
se na obdobném použibí poL 14. zmíněn'é sazby. 

Je-li tento názor správlným, pak s'!uš,í veške,rá s,oudní úřední 
potvrzení a vY'sv·ědčení i !\1ta dále koIk'Ov:ati 4 ~č z.a ka,ž:dý a'rch, 
jinak potdlle § 1 záko'na č. 54 z f. 1925 8 Kč. . 

16. Z phl~rch mocí z 2 Kč na 5 Kč. 
17. Ze stvrzenek na vydaná deposita · ze soudního 

schovacího úřadu z 2 Kč na 5 Kč. 
18. Z vj'rtahů z matrik z '2 Kč na 5 Kč. 

. Rozhodnlltí nejvyššího soudu. 

PrO' vo z 00 v á 11 í k a m e n ,n é h.o 1·0' m llJ a: v ý;r 100 b adJ a
žebníhokamene v, n ě m j ,est prvo'výrobolu, třeb a 
1 00 m p ,a: tři 1 v -I a s' t. nic:.k y i z č á s t i j i, 11. é o S 00 b ě, n a 
v 'ý 'r tQt b é 'n e s ú č a, ,s t. n lě n é .a' pro. 'ť 'Ol ,ll' e 1\ Zl e 'P ,o d' 'll ,i k 

t ,a k o v ý ,o po o. v ě cL ě t i j ,al kJ o' ,Ol b c h o' ,d k z á p i s u od o' o. b
,e h Ot cl: n í h Ol 'f e j s, tří k u. 

(Rozhodnutí nejvyšš íhOo sou,du ze ,dme 15. dubna 1925 R I. 81/25.) 

Nejvyšší soud změnil k rekursu Hn'anční p,wkura,tury usne
sení nižších soudů a zamítl návrh J. Ka, vlas'bníka y·e.alit a st.a
vi.tele

v 

~,a za zápis Hrmy K. ,a B. ,do, obchodního rejstř.íku. Odú
vodnenl: 

VeJřejno'll spole,čno.stí ve smyslu 'Ůhch'Ůdn,ího z-ák'Ů,n,a. jlest 
spojení se dvou neb 'více osob kll' prov:ozování obchodů pod 
společnou firmou na: spo.leč,11ý úóet crč!. 85 obch. z.). J etdlnou 

, z podst.atných !l1áležito.stí j,est tedy, ,aby Pro:VOIZ potd'n1ku byl 
obohOodem v,e Sl11!YsJu ,čl. 271 ar násl. obch. z. . 

V tomto přÍtp,aJClJě j-de o. prolV'olzOtvání žu<I'Olvých lomů, vý
T'obllJ cUažehného kamene. Neh!.edk al11i k to rnoU, Žte podle obsah.u 
o'p'Ů 'vtětdJi by-lo. žá:d:ánOt o vyznaóen1 předmětu podniku jen jalko 
»provOIzov:iní žulový;eh lomů«, nikoli t.a!ké »výmba odtl.web'11ího 
kamene «, ,a že podle ko.naných zjištění jde o' provo'z 10tInu v Z, 
není pr'o'Vedený Hž zápis f.irmry K. &. B. jako vlefejné s.polerč
nos.ti zálkonem od'Ůvodněn. 

P:odle stalv:u v,ěd mQhlo by se jednati j,en .o 'obchody v e 
smyslu ,čl. 271, ,č. 1 obeh. z. 1.. j. o lmu.p'Í, neb ji01Ja,ké zj.ednání 
věd mo.v:ůtý,ch za účelem j.ich ,da!l,š,ího, zciz,enÍ. 

»Zjlerdnáním« j.est 'fozuměti j,arkéko.Jiv úp -I a t. n é práVlní jed
náni mezi ž,ivými směřujlící k nabytí vllrastnictví oněc:h mo,vi
tos.ti, je,ž mají býti' dále zcizeny. NaplwH tomLu nenď zjednáním 
v tomtOo smys1u nabytí hezpol.atné neb jledtns'stra1nnlé, zejména 
ziskáJní vrěd oněeh pr vovýrobou' alt již na v:lastním nlebo, sparch~ 
tovaném plo.zemku. . 

V t'Ůmto ,piř.í,p,aodlě jlcte o l.ámání žuly a její prodej, pokud se 
týče o. výrobu ,dll,aželbnLho ,kamene ze žuly získa!né z I'omu, při
p'sCl'ného jednou poJoviiCí J . K,orvi, jednoui čtv'fÍ'Írnou , BŮ'vi a j:etd 
lIDU čtvrttno'lli ' malnŽteJ.oe Bo.viě, tudíž z čá's.ti sp'o ,le,čníkům .a 
z čá'sti: osobě stojící mi:mol spolerčn.o'st. Aby tedy z l'omul toho 
mohla těžiti. s pOlil e Č n o' s t jako tako,vá, musil.a ho, získart:oÍ buď 
jako. součást spo,le'čensk:éhor jmění nebol na!býtit práv,a: k lá'l11'ání 
kamene. 

Že by šlo o. přÍ1tO,s, spo,J.e-čnícJ výsJorv'ně popí:r,aojí , netvrdí 
v šak ani" že by onlÍ, neb man:ž,ellka. Bo.va své podily n.a lomu 
byli srPole'čno'sti za účdem pr'ov,ozu I,ámání kamene pro pa'ah
tov,ai'i,neb kámen Hnak úpl.atně' přenechali. Naop,ak z výpovědí 
sp'ol,ečníků, jme:noV'itě J. Kal a ma,nželky Bov;y vyplývá, ž,e 
všLehni po čas trvá'ní spo.l ečnosti s,vé podí.Jy na. 10'111 U bezpI1 ~.tně 
věnbvaU spoleoenským účelům. Pak al.e schází podstatná znám~ 
ka obchodlu t. j. úplatné zjednání věd mOlvHých (kamelne) Zcl 
účelem da,lšího jich zc:i.z,ení I (ČI. 271 č. 1 obch. z.). Nejtde-li však 
o. obchod, není spo,le'čnost obchodn:ikem podle obch. zák'on a 
(čl. 4, 5, 85 obch. zl není oprávněna. vésti' firmul .a nemůže 
býti zap.sána do 'Ůhahodlního rejstříku. (§ 7 úvo,z. z. k obch. z. čl. 
85 'Ob ch. z.). 

Byl-li př,es t.o záJpi:s, po voa,en, jest to. ve zřejmém o,dlp,oru se 
zák,onem a j.est dO'Vlo,lad rekLlIrs v ustanov ení S 16 cís. pat. ze 
dne 9. sr,p'na 1854 č. 268 ř. z.oduvodně,n . eľ. 

I ~k·1 "1' ZE DNE. 

Prof. Dr. Josef Gruber mrtev. 

V e č tvr t e k r o zlou č ila se IJ1'á v n ická fak ulta K arlovy universi ty 
a č eská veřejnost práv nick á) obchodní ) pnt rJ'J-yslová i zem ědělsll á 
s vynikají cím českým ~t čencem a o?'ganis átorem) uš lechNlým i bez
náro čným člověkem Prof . Dr. J. Gntb erem. Zvlá.štním~t č lánht. 
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ponecháváme zhodnocení j eho všestranné i v pmvdě ob ětav é č in
nosti. Zde budiž vzpomenuto výrazných ?'ys~/' jeho osobnosti. 
Vyšel z prakse národohospodářské. Svou vědecko~~ dráhu začal 
pozorováním života, jeho tttžeb, bolestí, nadějí a nebezpečí . 
A tento počátek byl směrodatným, pro celou jeho d?'áhu životní. 
Žádná jeho práce nezaváněla paPírem a petrolejem . Všechno vy
r~/,stá ze života, ze všeho je cítit bystrý postřeh, vtip, pronikav,:} 
pohled člověka, který zná, cháPe a hodnotí shttečnosti hospo
dářského dění. Od prakse se nikdy neodloučil, nikdy nepřestal 
spolupůsobit tam, kde bylo Ueba svědon'tité a silné ruky, d~t
'myslné organisátorské hlavy. pj";em,nozí v ně'rn zt?'atili váženého, 
laskavého a milého př'Ítele, s nímž bylo ?'adostno stýkati se -
ale všichni ztrácíme velkého učence a člov ěka, ukládánu s ním 
do země naděje, které mohly býti splněny tímto mužem, neoče
kávaně zemřelým uprosti";ed obdob'í plné svěžesti duševní. Od
cházíme z jeho pohřbu - ale nem~tŽe1'ne 'uvěřit, nemůžeme si 
představit, že to byl p?'ávé on, s nímž jsme nedávno hovoi"; ili, 
na něhož jsme spolehali, že to byl on, jej ž jsme dnes odev z dali 
zemi -- a minulosti. 

Odbor »Praha«. Dne 25. dubna t. r. byla' konána v,allná hro
rnad:a ,odboru »Pr,aha« spo-lkUJ oesko-slov,enskÝ'ch notářů za 
úča'sU 24 členů. 

Sahůz,i zaháj,iJl místopředseda ko1·eg,a no,tář' K-ře·n , omlu,viv 
předem př,eds,edu kOllegu notář,e Dra Čer'ného ÚIř,edlním zaměst
ná'n:ím. 

Jedn,a"tel koleg,a notář Dr. Poneoc p.ř.ednesl j:BcI!nate,lskou 
zprávu:, v níž stručně 'vylíčil či,nnost odhoru .o!d po-sJední vall'llé 
hr.oma,dy a uVle-dl abs,olvlQ.v,ané s,chůve ·dosavadní s Plř,edná,.ška.mi 
jednoltlivých ko,le.gů ph nich · lmnanými, poulkáJza,v ph tom na 
kritiku jednotJit\"Ých přednáš,ek tQbs,a,že:nou v Č.eském PrávU!. 

Současně sd'ěl'iil, že t.ato< schůze zakončuje j,aJfní olbdohí a 
příšti ž,e konána bud!e d:l.e usnes,eni va,lné hr'omady huď VI říjnu 
neb v Hstopladu. 

Podll,e zprávy pokla,dní, p'iíBdl1.ešené kol,egou 'l1Io ,tářem Vla
chem má odlho'ľ čis,tého' jmění 4432 Kč 13 h. 

POl návrhu k!ollegy ,11ot.ář'e EngelthaJera j,a,lko revisOlf.a účtů 
pokladní 'Zpráva jednomyslně sc,hválell1,a. 

K n,ávr,hui pokl,adník.a. Uls'nesenoOo, aby ze jmění odibQlfu vě
nována byla ,částka 2000 Kč fondu Dr,a Bafka .a aby odbm p,ři
stoupH ku Cilea,rjmgo,v,ému řízení. 

P.o té Inásle,d1orvia-ly vlOaby, jež pwve,deny Ik návrhu ko,legy 
no,tář,e El1g,e.Ithale:ra, ,aklamad. K návr,hu té·hož kOll.egy zvo,len 
jednomyslně předlseetolU O'p'ětně notář Dr. V áda'v Čer·ný a do 
výboru kol,eg.o,V'é notMi: Dr. Hugo, Ebenstr,eit v Rokyc.anec.h, 
J ,m Kr.a.jfček v Beroull1ě, J.o'se'f K-řen v' Ho,řovidch, Vi,kto,r Lud-;
v,:ig v Pr,az,e, Dr. J,alf'Ooslav Ponec v Nuslkh, Otakar Vlach 
v Pr.az,e a kalThdid1áti.: Dr. Karel Kopecký na SmíchlOlv,ě, Dr. fr. 
Kmái! vi Praze.; Dr. Ant. Molaý, Dr. J,osef Šebek v' Kr. Y.ilno-
hradech .a Dr·. Boh. V.olC!:strči1 v Jí,lovoém. 

K náv:rhu kol,eogy notáiíe Maisnera: zvo'l,e.n rev,~stOr'em účtů 
ko·lega; no,tM Rich3ird E'ngeltha1l'er ,31 náhnadlnlli:y kOllegoN'é ka,Tl
di-dáti: Dr. Bedřich RiUdJouf a JostťÍ Sc;Wumperger. 

Poněv;alďž v01lných návrhů 'neby,lo, př.ik'fQiče.no k p,řednášce 
kolegy notáJře Engeltha,ler,a <Qi s.tylislad smluv p'ř,evodu nemo
vitostí, Vlzhlledem na Ino,V'e,ly k olhč. zák 

Pře,dmá,šk.a ta,to hyl3i neo'hy,čejně zajímav,ái a poutavá a 
těšila se neobyčeJné pozornostli .přítomných; kole,ga pře.dnáše
jící plaidorv,all pro 'zmo,dernis.olV'ánÍ ·stylis.a'oe smluv a va.rov'a! 
před obvyklolU k.o,ns,ervativ'llostí h:iQll,egů, kteř,í užíVía!ÍÍ sti3fých 
for,em ,a frási, tak j,a,k je odl s,výlch učH,e1lů -notářů - v dlo
bád1' své tPo'čáteční pr,axe byli pleja1i, ' pouika;zlloje na nU!tnost 
rúzn.ý'ch změn s ohledem p:rávě na ,nOlvely .ohč. zák. jež nUltí 
i k noveHs,a,d staré ,pr,a'x,e. 

Přelď'l1ášku zalložH o'f'j,g,i.nelním zpúsohem, př,ednášele vlastní 
notářský spis aJ, rozebíraje je.dlnot1ilvé v,ěty a výrazy, UPOZO'f

úo'v,a,l ' na důvod,y a nutno'st podobné s,ty lisace a vyhnutí s,e 
di,kci dříve obvyklé, p'rávě s ohledem na četná nová ustano
vení obč,a'nského záikona. 

PřednáškJa tQ,dměn.ěna byla prá'vem zas.Jouži lýln, opětovným 
pot'l,eskem a z.av.dala' p'odnět Je či lé a ve,lmi zajímav é deb.atě , 
jíž zvlášt.ě súča'stnm s,e ko,leg'O'vé notáři Dr . .Ebenstreit, Hei'na, 
Dr. Svoboda, Dr. Hůlka, Brábek éL ji·ní. 

Kole:ga přednášejicí k o.pěto,vné žá,dnsti přítomných uvo.Jil 
se obs.ah své ne.oby,oejně z,ajímav'é p,ř.eiCl!nášky uv,eřejnjt'Í! v Če
ském Br á\flll , tak alby ,ko·lego'vé nep.řít,omní u:PtQ 1zorrTIlěnil by,l:i na 
vysotOe zajímavé náměty koileg'ou .Eng,elt.halerem . přednesené . 

Po. vyčerpání pro,gramu ,slwučtl ko,leg,a' místopř,e,dsedav.al
nou' hroma,du a sv,ol.al ihne,d! us,t:anovující výbO'f, pN němž zvo
leni byli.: 'náměstkem sta'fQ'sty: ko,lega Josef Kře,n, pokladníkem 
kole'ga Otaik,a'r Vl.ac'h, I. jledJnat,e,J,em k'O'l. Dr. Jar. Ponec, ll. jed
na tel'em koL Dr. f 'r.al1t. Korál. 

II. sjezd čsl. právníků v Brně. Dne 31. kv:ětl1Ja ,a 1. oervna 
t. r. budle se konati ,český práv,nický sjezd V' Bľ'11Iě. - Upozor
llU'jeme vše,ohny kouegy na tento s.j.evd a žádáme vš1ec.hil1Y dů
tklivě, aby se urtČitě súčas.tniH, neho,f budolU tUl .pro,jedn<Í'vány 
různé ,o,tázky práv.ní z oboru ohča'11lského práva, i, pw náš stav 
důl,ežité a prr.oíÍio. }es.t nutná 00' 'nejlčetnější úČ.ast všech naši,ch 
příslušníků. -

Za'sílá'l11e proto v,šem členům nrušeho sp,olku přihláišky a 
šeky po'štO'Vi11í :31 <doufáme peV'ně, že vŠ,Í'chni:, pokud mo,žno., při
hláš·ek těch po·u/žijí. 

, Po'řald s.j,ezd'u hUlete te:nto: 
Sobo>ta 30. V. Slav,nosltní pře.rnstave'I1:Í v MěstsJrém ,dliv,adle 

v Brně: Janáčkova »Její p.astQlfkyň,a«. (Ve.čer.) 
Nedlěle 31. V. DopolecLl1Je: 9 hod. Zahajov:ad plen<Í'rní schůze 

v bLudorvě české techniky. Zaháje'ní jednání v s'ekdch. - Od
p,ole·dne od 3-6 hod. pokračová'ní jednání v sekoích. 

Pond!ěH 1. VI. Dopol·edn.e: J.e,dnáni v sekcích. - Od,poile
dne: P.okra,čo,vání jedná'ní v s,ekcích. - O 's. hoid!.: Závlě-rečná 
plenární schůze v ,aule české techniky. ~ V,ečer v 8 hoid.: 
~lavlnos.tní banket. 

úterý 2. Vl. Ev,entue}ní výlety (Macocha; P ,e-r'nštÝ'n, sI3iv
ko v s k é ho'ji,št ě atd'.). 

Dámy vítá ,ny. 
úča-stenský poplatek (je:n pro právníky) činí 50 Kč za 

osobu. Každý účastník pokud se zarvOČ;as přih!lási!, má nár.ok na 
všechny ' sj.ezdo.v:é publikace" které bllldou vydány tisk'em. a 
které sVloojí právnickou hodnotou a obsahem budou o'zdob-ou 
každé knihovl1JY. · - Přilhlášky nutno' podati bezodkl.adně na 
adres'u: Dr.- Pa'vel Krippner, a,ďvokát v Brně. Po, zaplacení 
účaste'nského poplatku budlou vydány každému !legitimace, které 
budou nepostráJda,telnými. - O noclehy j,e'st plně postará'no·. 

Kdo hodlá na s}ezd s dámou, ,nechf to výsl,o 'v,l1iě v' pHhlášce. 
podo,tkne. Přihlášky o nodeh (s udáním počtu os·ob anebo 
zvláštní-ah přá'ní), 00 Hs,tky na silaVll10stni p'řeodsta'vení (koHk 
ns'ob, zda lože nebo jaká seetrudla,) , j,a1klOtž i· na sla'VnOostní spol,eč
ný banket dne 1. oe,rvna več.er (počet osob; lmNert 35 Kč pro 
os,Obu) nutno' nejpozldějd do 20. kvě,tna za,s.I,a,ti p,římOl Drn Ant.o
nínu Sixlovi, .assťste,ntu práv. faokulty Masarykoy;y university 
v Brn-ě, Smetanov,a 16. . 

Na popl,atky za listtky do díVl3Jd1.a a za kuvert budiou z.aslány 
s'l-OIŽ'11'í .lístky aJ jest nezbytně nlU:t'l1Jo pO'P'la:tky ty ihned vyrovlna,ti. 
. Sociální pojištění notářů. Kone.čně phzván byJ deI.egát na
šeho, s tav u též d'O' šťrší komise, kteréž byl.a, pofedltQ1žena' o,snova 
1101 ého· zá!k ona 000 socj.á1ním pojištěn,í osob výd:ěl'e,čně samo
statně činných . - Tomuto všeobecnému pojištění mají podléha\ti 
též notáJři, j,ailmž i všilchni .cIlušev'nL ,praoo,vnki, ,kteří platí v ,ý-
dělko'VlOru, da'ň. . 

ZástupCi duševnÍtCh pracolVn.Hců k:olnal'i pře,dl tím por,a,du a 
uS!l1es.Ji. se vzhledem k t,omu., že sOoci.á.l.ni pooj;i, ště'l1lí tak, j,a,k j'est 
l1aVrhovla:né, nemá pro, staVl náš il1ižáJdného, výz:namu, ,a'by se 
tyto, stavy domáha'ly vyloučení ze všeobe,cné pojišfovaCÍ po
v.innosti podl,e Mt'ol os,novy ,a. us.r!o'valy ·0 pe'ns,ij.ní p.ojiJštění 
v rámci zák'otl1.a o pensijním pojišt,ění zaměstnanců, jež by se 
rozšířillo' též 'na tyto< s.taivy a j,ež p,ro ná,s, j.es,t mnohem výhod
nější. 

Aby,chom mohlb vleš-k,eré ďuše'V:ní pr:acovnílky k této 
myšlence harangtQv3iti, žátdaH zástupoov'é advo,kát,ů, inženýrů a 
l1lotMú, ,alby anketa byla odročena,. Podaři<I.o s,e' .nám toho do
si,ci, poněvadž i zemědělské kruhy trv,aJly na tom, aby anketa 
byla na neurČ'tto, odl'ožena. 

. BUld!e nyn.í n.utno, sv.o,l.ati v,eš:k,e,[é dUlševn'Í P[éLoOtV:J1tíky, ko,-
nati por,a'dy a vypracorv,at.i pamětní spis, s,tanovď<CÍ v,ešk;eré n.aše 
p.ožadavky. Bližší podmí,nky bUldou sděleny pozldléj.i. 

K výkladu zákona o stavební'm ruchu. Zákon 'o' stavebním 
ruchu ze d!ne 25. le,dlna 1923 Č. 35 v § 36, který zůstalI he-ze 
změny také podle zákon.a ze .mne 7. bř,ezna' 1924 Č. 58 Sb. záll\:. 
a nař., 'o's.vobo,z:UÍ'e od poplatku převodního t:ako'vlé převody, je ž 
provádí sta.vební družstvo · s .cha:ralkt,erem .obe,c11le proslpěšným 
s finanční podpor.oul státu na sVloje členy. Totéž osvobození 
platí pro ~obce. To,t'o o,sv,ohoze'ní není obmezeno, čas.em. Naproti 
tomUl prove,de-li 'stavbu -GlPráv.něný podnikate'l staveb, jest první 
převod oSVloboz.el1 pouze tehdy, děje-li s.e v dlobě pěti let a 
byla-li p'odpora pOtskyt'n:uta jinému s,tavebníkul, j,est osvlQhozen 
prodej, staJ-li se V' době tří let. 

úř,ady pO'P'latklO'v,é ve shodě s ministerstvem s,ociá,lní pé,če, 
nepo'sky;tujÍ tohoto !o·sv,olbOlzení d'].e cH. záJWtl1.Íl, s,tal-l,i s,e př,evlQod 
z olptl"á'vn,ě:l1iého , p'Oodn ikate'le neb z jiil1'ého 'sta'vebníka ve zmíněné 

,lhútě, .a,le v dohě, kdy fim.anční 'Podpora sta'v,eb'l1.L1w. ještě udě:.. 
lena nebyla, a to bez.ohil.ed'una to, bylo ... n řívení směřuj!íoí k po
skytnut.í finla,nčnÍ pOld;pO'r Y j,iž zaháj,e-l1Jo', či' nikolUv. Ro'vl1lěž tak 
mi.niste,rstvo s'ociální péče zamítá žádosti za finanční PtQlQ!poru 
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dle zákona o sta vebn ím ruchu, zjistí-li se, že prov,ede'l1 by,] př.e
vod dřív'e, 11ež-Ji byla podpo'ra udě,lel1laa p,říslUJŠná p'oz,l1ámka 
v po'z emk OVlé kni,z,e z a PS ána. 

Tento' záiko'il'ný výklad' O'pírá se o doslovné zně'ní zálkona, 
jež m~IUlví o' po-sky,tnutí fina nÓl1Ií pomoci stay:ebníku ,a nelze proto 
dle t'oho,to výk,l.adlU 'poskytnouti p'o,dp'O'l'Y fi,nall1iční novému ma
jite,li, kt,erý -sml'Ouvu U1zav.řel, cuni'ž v,ěděl, zdaH f.inační pOIdpo'ra 
bude ud:ělena či nikoHv. 

v,ovny Vl Luha<č-ovidch bude moci úst.av vzÍH úet.el kUl v,ět
šímu počtu přihlášek 

V článku »0 životních pojistkách« př.ihodhlo s'e někOl1'ilk 
ti.slwvých c.hyb, zejména tyto, jež ruší smysl: Na druhé straně 
v pravlém sloupd v řárdklll 2. sho'ra má býti správně »V'zchází \~ 
místO' nesprávně »zcházÍ«. V tomtéž 'sloupci v řárcLlm 9. shora 
má býti splrávně »obmyšleným« místo »o'bmyšle'nýmÍ.«. Na třetí 
str,aně v pravém sloulpci v řárdku 27. ~dolla má bý,tj, správně 
).' za živ'Otta« mí'sto, »ze ž,ivota«. Na sM,aně čtvrté v levém sloupci Ne'nÍ-li p,r'ooto řízení za uděle,nÍ finanční podpo'ry s,tMem 

stavehn.í,ku ještě UK011l0en'O" ne,dlopo'nučUl~e se sepsati sml,ouvu na 
p,odOlhné stavby, ježto. tím vy ,dává s,e kupe,c v nebezpečí hmot.n.é 
škody. Nejen že neoh-drží státní p'odporuJ, a:j.e a,ni přev-od práva 
vl,as.tniokého 11Ia' něho není odJ ,p'oplat'ku přévodJního, osvo-

, v řárdlm 7. sho'fa' má býťi s,práv'ně »smluv, pokud p,řevo,d!« místo 

I 
»smluv, převod« . V tomté.ž odstavci v řád,ku 18. shO'ra má býti 

bo'ze'TJ.. Dr. V. SVloboda'. 
P r QI f e s 'o r Dr. E m i ,I S v o bod a: Osnova přednášek 

o věcných právech k věci cizí. Tent,o 'Obšírný spis vyda,ný ná
kladem s,po,lku »Vš-e,!Jrd,« ,a s p'Oilku »Práv'l1ík« v Br.atis,lavě jedná 
° právu kn:ihovním, zástaV1ním :a vě'cných prá\lletch LlIžív,aóch 
(o. sJlužebnQls,tech v:ěcn.ých a ols'OhnÍ'Ch a 'o' právu< stay,by). Spis 
bude uv:ítán s po 'vd:ěkem nejen p'o sl LIIC h.a'č i práv, nýbrž také 
širokoU' obd čsl. právln'Íctv.a. Pro,fesm Dr. Svoboda jako ve 
svých dřívějších v,ědleckých dnech {na př. »0 právu ro,dj,nném " 
a ),0 právu dědi'ckém« < jev,í se nám jak'O, mistr české právmické 
di,k,ce; diovedle v j,alSný'ch v,ětách vyhwušenou ' če'štiln ,o ,u poj,e,d
nclvalti Ol ne}olbHinějškh čá'stech právní vědy. lako, universit'l1Í 
uóteil nez,aWl'l1l'í,ná. ž,e má př,e,cl sehou po's,IUlchaóe, jimž mnohd y , 
řekněme to' přímo, upří;Jišněná ,a nás'i,lná systematika je-st 
tvr,dým olřÍ'škem. Prof,eso!r Dr. Svohoda, a'nůž za-dal ně,co, ~vě
decké hloubce, obi,a,s,ňUlje ml adému práv'níiku s10,hem vytříbeným 

I 

a přesvědč'Í,vým jistě o,btižné právní partie. Čto'LlJce Ťut,o ' o'sno'vu 
přednášek vzpomínáme my starší právníci nal dřívě j ší do\)y, 
kd'y mn.ohdy pochybené litŮ'g'rafie, vydávané bez autorisace 
učitelovy, psané p,řednášlky s četnými mJ),adému právníku těžko 
kontroIO'va.te-nými o'l1lyJly, jež zavi!ni1o rychlé z.aJCIlyJcŮ'vání ulČ'ite- " I 
lový,ch Sl-OIV ,a koneólě ,německé uóebni1ce, byly jedinými pra
meny našeho vzdělánÍ. Zde pro,fe-sm neobává se o's.nŮ'vu svých 
přednášek předlo,žiti veřejnosti a múžeme mu vyslo'viti jménem 
starších právníkú jenom vřelý dík. Doporučujeme tuto kni\hu 
svinu kol,egům ,a zejména p'o'Ll\kazu,jeme k tomu, že zde je5t 
poprvé sys,tematilerky zpralcován zákon ze dne 26. duhna, 19] 2 
Č. 86 ř. z., j,enž jedná o' právu st.avby na, po,zemku cizím. Zákon 
ten nepochopitelně uni,kl po'zorn'o'sU zákolJl,oldárcú Republiky a 
mohl býtt ji,stěr-ozšíře'n také na stavby pro'vátděné .i na pQiZem-
cíc h slŮ'LIIkroml1iÍ'kll. Dr. V. S. 

ln dle x ke Sbírce zákonů a nařízení 1918-1924. Pětiletý 
Index, slest.avenIÝ v L 1923 redakcí Sbírky a obs;ahuj,ící přehled 
všech záJkomlých nm,em. uVleřejněných ve Shír'ce zák. a na'ř, 
,do pryléh-o. pololetí 1923, s1:al se hledla'l1oUl přÍ'r.učkou úřa,dúm . 

hlidex te,nto jest Úphlě 1"'O'zebrán ,a' mimo, to, u;kázala se po
třeba', tlmÍ1'o lčellá i ně,kte,rými úřady, d'oplniti. jej OJ d'a,]lší léta, 
aby neby.lo nutno v1e,c1le Indexu hledati j.eště v následujídch 
ročnících Sbírky (1923, 1924). 

Byl pr-oto, podle týdlŽ zása,d sestav,e'n úp,ln~ nOlvý I,ndex za 
'léta 1918 ,až 1924, pih oemž p,ouži'to, bylo 'všedl získalných zku
šeností, takž,e by:] l1Jejen rozšířen, ale v mnoha směrech i Zldo
kon.alen. Jako dříve i tentokráte připojeny jsou bezprostředně 
ke každé normě všechny pře,dpisy j'i pľ'ovádějíd, mě'níd nebo 
. ji rušící, takž,e ,lze sna:dllo zÍÍ's tit i, Z1da ten či Oil1,en př,edpis dosud 
pla.tí či niko,liv. 

, Cell ,a určena bude dle p,očtu objedná Vlek, 11 e bud e v š a k 
y y š šín e ž 20'- Kč. 

Obje,dnávky přijím á Stá t n í t.i s kár n a, Praha. lLI. Kar
melitská 6. 

Ze Zemské úřadovny I. Všeobecného pensijního ústavu 
v Praze. Všeobe,cný pensiljnÍ ústav v Pr,aze otevílrá j.ak,o, ka'ždo
roČně dnem 1. května svoji z,o<tavo,vnu v Mal'. Láznkh. Žá'do-sti 
o p'řijetí dlužno podati s při!p'o'j.eným lékařským vysvědčením 

"u příslušné Zemské úřad 'o' vny. Denní sazba za celé 
z,a,opatření j,est j,a.Jc,o loňského, roku, totiž: pm pojištěnce ústarv u 
Kč 23"- , PI1'O, prúvodce Kč 27'- , pro' o-statní skupi'ny, t. j. P'1"'O 
pojištěnc,e náhr,a,dnkh ústavú a zaměstnavate,lské čl ,eny ústa'vLi 
Kč .37'- . P,ři obs,a,zování mís,t mají poj'ÍŠt1ěnci Všeobe'cného, pen
sijního ústavu přednost. Žadatelé , kteří byli v milnullých létech 
umístěni v ústalvních zotav-o'vná-ch, mohou býti letos p,ř'ijati do 
zota,vovny v Mar. Lázl1lkh, ,pokud místo stačí, jen v květ'HU 
nehO' v září, a pouze ve výjimečných příp.a,deClh též v červ,nu 
až srp'nu. bude-1i nutnost léčení zji.štiěna vyšetře,ním ústavl1'í\ho 
lékaiře. Toto ,omezení o'Clů vO c\'l1ěno, jest přest.avbou luhaičorvi,cké 
zotavovny. kt,erá letos nebude otev,řena, bude vš,ak po.jištěndhn 
r ,ahra'ž,eno v příštích letech t1m, že v dúsledku rozšíř'ení zot.a-

" ~~~:~:t« . »taJkové ,darování Ulčině'né « místo »t.a!lmvá darování 

Věstník 

SpOlku československých kandidátů 
notářství. 

Valná hromada spolku čsl. kandidátů notářství ;~onatla se 
d.ne 19. dubna 1925 za p.řítomn,o.sti 30 čl,e'nů a za p,ř,edsednictvi 
k o 1. Dr a Usky. V,aJno'U h wmad II po,ctili s vo,jí ná VlŠ t ěv,ou pa 11 

preis'1dent 'ľlJotářs:ké komory Dr. CuI.ík ,a p'an notář Dr. tlei,nitz. 
Po, posmrtl1lé vzpomínce, vě'no'vané zemřelému p:res,ide'l1tu 

notářské k:omory Drn Ka,rlu Baťkovi ;a zesnuIým kolegúm Po
slušnému, Ř.ího'v'i a Stránskému, p-ředl1'esli své z,p:rávy funkdo
náři spo,llku. Z těd1to, z.prav vyj.ímáme: 

Výbor spolkUJ vy pr,a:c:o,val loúského rokl.). 'návrh smlouvy 
služební ,a zasla,l jej' čle'l1ú'l1l spolku , aby dle něho, uza'vř,elí 
smlouvu se 'svými' che,fy. 

ZáI.e,ži'tolst zapolčt.ení s:!užby v:o'j.enské. za války k:onané, do 
praxe přípr,a:vnté bYII:a ro.zřešena výnosem milnis,terstvia spra
vedlnosU, . otištěným ji,ž Mív,e v . ČeSlkém právlu, zápor'ně. 

O chys.taném zákoně o' so,ciálním pojištění podal obšírný 
n;Íerát S.tiaJrosta spollku Dr. Vodlstrči1, v němž pOUlkáúl[ na ne
výhody l1ov1éhOl zállwna, wo 'notáfe i kanďidáty notářstvÍ. Po 
kratší cteb.a,tě us n.es eno' domáhati se t'oho, podobně j,akiOt kandi
dá ti ,adv'otk,a'C'ie, aby kandidátil ,uo ,tářstv.í do pojistné p'ovinnos ti 
dle to hot Ol zálkon,a, plojmuti: nebyli. . , 

Výbm spoLku úča'stnH se přípravných prací !na nOlv.ém řá,dě 
notář'ském a ,dodUl · rúznýclh zl,epšení prO' kandJicLáty notářství, 
o. nichž v,š,ak prDIza,tím Tefewvati nelze. 

ZMež.itost pNP'lllště'uížen k úř.adu notá:ř-skému j,est prOo nej
bližší dlobu ro'Z.ř~.§ena c!:oš:lým výnosem mil1lÍste:r$otv:a, s'Plr.a,vedl
nOl$ti záporně; z tohO' důvodu 00 této věd nebyil,a v'ůbec na va'lné 
hromadě zahájena ,deb.ata. 

Zajímavou, zprávu kOl1ldičního odboru POlda.! Dr. Mokrý: 
Pomělľ me:zi 'poptávkou ,a luabí,dJkou mrst ka'11:d'i-d,átú l1'otářstv.l 
změnM se v po·s,lední době v nep'l"ospéch kandiidátú. O mí'sla 
ucházelo se ceJ,k,em 35 ž,aJd.atelú, z toho 13 z ř,ad kandi,dátů no
tářství a 22 z ř,ad s olUdoo'vs kÝ'ch., aJd'Voo.kacie a ,a\dmj1nis,trativy: 
podalřilo s,e umístiti jen 'niěkohlk žadat,elú. Stále jest však ještě 
poptávka .poo' kandidáte,ch s.e substituCÍ a ptf'Dto doporuoeno 
mlad'ším ko,legúm, aiby snažil~ $oe sllož'iti co nejdříve notářskou 
zkoušku. Ko 11 st a,to'váno" že pokud byli při'ifmáni za kandidáty 
notářství soudcové, stalo se tak práv,ě pmto, že měJ.i s'oudoo'v
skou z!wuš:ku a tím mož'll'ost hTzké substituce . 

Dále dopolľuč.eno, všem kOllegům , .aby s.e sl1Ja,žiili o' zvýšení 
sv,é úrOovně vědecké a spolupr,aco'V,a.Ji hojně na časo'P,ise Č,eské 
Prá'V'o. 

Výboru zdaři.Jo s,e v ,poslední době získati ,alcLľesy 16 kan
di,dátů notá:řství na S.J.ovlensku. s nimi'ž budou 'na,váJzány styky 
z,a účelem založení s lov e'11ského, o,diboru. 

Pokl:adlna spoilková vyk,azUlj,e jměn1 3415 Kč 84 h v Če
c,hách a 2289 K,č 54 h na MOrr.avě. Na fond Dra Baťka V'ěno'v,a1i 
k8ndilcláti. V' Če'clh 1195 Kč ,a z Moravy 1000 Kč. 

Zprávy všech fumkdo,nářú byly s,chváleny a výbOlru udě
leno abs.QiluÍ'o,rium. V,e vOllbách zvo.Jen za 'fio'vého, st.alrosiu spolku 
Dr. Ant. Mokrý a no.vý výbor ,s,po,lku. 

Dos.av:ad:nímu starolsto'vi Dru V,odstrčilo,v'i, jenž o,dlcházÍ 
z Prahy a odmítl plro.tol funkc.i starosty znovu p·ř-ev,z,íti, podě
k(JvaJI vře.!e nOlvý staT'Ů's,t:a za jeho dloLllholetou úsHo'vnou práci, 
věno,v,a,uou zájmúm 'sPo'lku a ka'n:d:idátů 'notářstvÍ. 

Členský pří'sp,ěvlek na rok 1925 po,ne,chán v do'$oa,vadní výši 
20 Klč a členorvlé se žáJda'ií, aby jej p'OukáJza1i p'OkJ.adn,íku kol. 
Dru AncLr,ejsovi, je.nž pořiljí'l1lá též př'ihlášky no'vých č.lenú. 

Ko'ndi·ční odlbm vedle na,dá:le Dr. Ant. Mok,rý. 
Sjezd notářů a kandidátů notářství z republiky česko

slovenské ;lml1á'n bude o letnic1ch v Brně oU p-ří,le,ž,itosti právni· 
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ckého s je.zdu. Kandidáti notářství se vybízejí, aby s,e s.iez.du 
h O'j l1JOU měrou súčas.t.ni1i. 

Dotaz, zda jest možno zapsati ženu do seznamu kaudidátll 
notářství, ZOdPOlVědHo' m'i'ni'sterstvo' spr.av,edlno'sti výnosem ze 
dne 25. ledna 1925 Č. j. 3443/25, za·s.la'11'ým notářské komoře 
v Olomouci., z á p 'o r n ě ta·kto-: . 

Upoz.orňu}e se na znění odst. 2 § 3 novely advolkátního' 
řádu Z· 31. ledna 1922 Č. 40 Sb. z. a nař., kterým jest podle 
zprávy úst. pra:gm. výhoru p'Ols,l.anecké sněmovny »expressis 
v,erbi's« sta1no'velw, že v r.epubHbe Českos l ·ovenské 1 ž,ena může 
býti .a,dv1okátem, spl'ní-:H podmí'nlky zákonné a a co'ntra,do, že 
v p,latném no,tářském řáJďě z 25. červ,ence 1871 Č. 75 ř. z. ta
kové l1:OJrmy není, právě j.a,lw jí není ve p'ř.íó,né ustanovení 
s()'uldlcem. Po.,d!.[e t ·o,h ,o· není do·sud příp· :USt'l'10, aby 
ženy absolv ,entky právl z laps.ány do, sez·namu 
kandidátů l1io, tářství. 

Knihy redaci došlé. 
JUDr. V. lim.a: . Čs. civilní, procesní právo. Co' js,em po

vědě·l v Čes k é m p r á v.u, a tO' v·e 4 čísle, 1923, o I. d,íle , 
p:l.a'tí .neztenčeně O' II.. a HI. dHe. 

Přehledným s,w 'vnanllm uherskéhOl, oiVlllního procesu, 
pbtného na Slovensku .a 'na PlO'dkarpatské Rusi, s býva1ým, ra
kouským, c:iv·i'lním prO'cesem, pllatným cLo'sud v' Č,echkh, n8. 
MOTavě .a ve Slezs,]ru, nad míru vynilld roz·díll 'obého' dvéhq, 
civillnih'O piwoesu a tim talké bezdéčná odpovéď na: otázku 
který z ·ohou .dlvloUJ, civilních procesů lépe vyhovu}e pr.a.ktič
nosti; ne·lze upříti, že je to, bývalý, rakouský, Gi!vilní proces a 
t,o tím sp-ÍŠe, ž·e mnohem déle se už:ívá ho, a pro,tol důkla,dněli 
se Vlyzk'ou§el, než Je tomu VI pra,xi u bývalého , uherského, 
civilního procesu, p.la,tného teprve j.edno decenium. 

Autor také neknH, .alby názorně vynikla pravá poďstat:l 
abouJ dvou, c.i'villních pTocesú; pe.čuj.e hed!liv,ě '0' p,a'tři.čné do
k,lady pro t:o' ze záko'nu .a tun!ilkter.ak není lehké vyvlarorva,ti se 
sp.letilé s,I·Q1žit.osti v' obs.allm a nepmU'šilti jasnosti v ,e sthlu. 

J e-H mat.eri,e·l'llí p.ráVlo aihstrakcí · skuteč'nosti, ·pak j!e fOlr
me·[,ní, civi.ln-í prooes .abstTakd abstra:k1ce, t. j., abs.tr.afkci mate
ríe,ln~ho práva, 'neboť civí·lní proces. má se a:pHJwV'ťVt.j na. mči
tou, materie-lní 'normu, která o'pět představuje , POlkiUd! lTIO'Ž 11'0 , 

úhrn všech, konkrétních, práv;nÍlCh poměrů, k.t·eTé motblou se 
přihoditi v praktilcké, práv'ní skutelčno·sti. 

Z t,oho' vyp,lývá, j.ak je ·nes·na,dJno vymeziti pro'stě a srozu
mite:Ině pr-i-ncipy civilního procesu, když jest .abstr.aiktem ab
strakta;k tomu přirstupuj 'e dlalší, obtíŽn.ý úděl sr-o,vnávatioba 
dv.a, cilvi1ní procesy, .:toti·ž býv.a'lý, rakolUskýs bývallým uher
ským. 

A cal ještě je nad to nade vše, JSOill ·četné změn:y ci:vilního 
pTocesu novými, záJkony: nen.í takřka zákona, aby se nerdo·tkl 
víoe mléně pr·on,ilk.aVlě dv.Hníh'Ú' procesu. 

Dosahuje-li au,t'or přes t'O .přese všechno v dí,le p!rostoty a 
srozumiteln:osti, je pa:tmo na výs.ost zřetelně, ž,e vrchov,atě 
podaři.lo se mu vše" co lze pO'žado;yaU od Vlědeckého systému 
civHníhol procesu, noně~adž pfekona,l l1Ia\kuplené nesn.rze s ne·· 
všední ·odhodlla!l1iostí. 

Ze'Vruhný h.esI.a'ř na konci pohodln:ě usnadňuje ryohlé vy
hledání potř-ehného po·z,natku; snad by se dOlpO'l"uoo'V,aJ.o, kdybv 
autor, jak již uči,nH v NI. dne, vy,dáv!al olbčas dodatky změln , 
způsobený'ch v tomto' díle 'no'VÝmi záikony, tak ho<j'né vy,rábě
nym~ bez hlavy a ·pa,ty pOl většIně, což věru je na, prolváženou; 
tak by si ll'chova'I'O Čs. cil v ill 'n í p 'r o 'ce s. ní p r á v o nepo
rušenou! svěžest: j,aik známo·, vlě-decké práJce a' z.v1láJště práv-

, v . 

n1cké náhle vyv,ětrávají :a zastarávají, pozbývaHce pelu če'rstvo
sti, -rovněž a zejména, jak ji.ž nalho.ře řečeno, plro' ča,sté .cu 11.a
mno'ze pro hezd'ůvodné změny zákonů - jaku, o' p'ř,eko-t po 
převra1ě. 

Na ·konelc j'en zaráží ,D1l1e., že ,dílo, jleho,ž j,e třeba v pr.axi 
jako soh, autor byl '!1Iuoen v·y;dati na· v,last-ní nák'I,élJd; ai j.ešně Vlíce 
znepoko·juj,e, že z t,oh'Oto, ,důvodu by.! nutká'n .o-mezOlva:ti rozsah 
látky - ne:n:a:hr.adlHdné - ke š,kO'dě v!šeoh -; tohol hy pře·ce 
nemělo· . býti': ·mohla··li vydati Č-eská ak,ademi.e vléd a. umění 
JUDru. EmvlUJ OH-ov,i blahé pa:mHi vzácné dHo. S o u s t a v 11 Ý 
ú V Ol cL ves t .u .ct il II m ,n ·o v é h O' so' tl. dll. í ho ř á dl u, pf oč 

- ta'ké 11'irk,OI1'i Č· s. civ· ill n 'í pro c ,e s·'n í p r á vo Dra. V Hory? 
JUDr. J41m.i:a:n Drápla:l!. 

Daňová a bilanční revue zahájúl:a -leto·šn1ho roku za r ,ediakce 
min. rady Augustina. Prány a Dra K,arla· Peilna IV. ročník. 
Revue, jež čítá ke svým stálým spolu'P'raoovl11Í1kům zejména 
oba pro,fes'ory Hnančního práva na Karlově uni'Versiltě Dra 
Funka .a Dr,a DralChorv'ského', ,informude .pO'drohně čtenář·e o nej
novějších o,t~zlk:ách práv.a d·aňolvéh'Ú' ji popla:tko1vlého, . na pod
klaldlě novýoh zákol11ů, vynesení ministerstva HllélJnd a nálezů 
neivyššílho' Siprávlního soudUJ. Zobslahu ·pO's.lednÍICh 4 č.ísel, 
re-da,kci zas,Laný,ch, uvád.íme l1iěkteré, jež zejména by mohly z.a
iímati čt,enáře z kruhů notářsikýc:h: Dr. Punk: PLalcení závazků 
be-rn1ch. --s.i: O k'on1eč'né úpravě válečných půjček. Dr. Artur 
Vern,er: Jestpoplatnfk svým př,iz11'áním pra.ejU'dikováll. Dr. 
Gans: řJo'11'oro ·vání zděděný'ch vákčných pújček lia:Jík: Návrh 
zákona, kterým se mě11í nělkterá ustano'Viení '0 po·p·[.atdch, taxkh 
a kolcíc.h. - Př·e·dpl.a,tné 'obnáJší 130 Kč r·očně. 

KandMát notářství 

s vícele·toUl praxí notářskou, sOlijdoQlvsko'l1 pr.a:x·í, úplně samo
statný VI proj e,anáv,á'ní zále.žH'O'stl týkaj'ících se notářství co 
soud. komis,alřstv:í a obe:zna1lý v a,g.enrct:ě s,ouduí, nalbízí pp . '1110-
tářům s.vé služby. Na-b. pod zn. »Ihned:« do· ardm. t. 1. 
I 

Mladý 22letý maturant-technik, hodilaj.ící studovlatil práva, 
s 6měsíční no,tářskou praxí, 1lllstr'0'VáJnr a částe:čn,ě i ps.an,í na 
stroH znalý, pl"'osí' pp. ohefy o místo. Nabídky s udláním služ
ného podl značkou »Oč·iln.livý a snaživý« do aldm. t. 1. 

Notářský solicitátor, ženatý, 251dý, s českou; hlavně v,en
kovskou pr,axí, úp,lně s.amostat'l'1ý., tabllll.alri'st.a, výbor'ný písa.ř 
na strojj, po'zůsta,losH .j~ samostatně p1r·ojedll1iáv.a:jid z m ě 11 í 
místo. Nastoupí d,le dohody třebélJ ihned. Nalbídlky pp. chefů 
s udáním plato,výlch po-žitků pod znaiČlko'll »Sna,živý a pHný« 
do ,a:dm. t. 1. 

Solicitátor 

se pr1]me v no-tářské kancel-áři na venkově. Nabídky pod Zll. 

» TábO'rsko« do- élJd'm. t. l do 10. června 1925. 

Přeloženi. 

MInist'ť spravedlnosti pře.].ož:i! notáře V oj.t ě'cha, J,j,řík,<x z No
véhO' Města l1élJd Met. do Plrahy VII. se sídlem v B:u:b!enči., Karla 
Ku'hitschke .z No-vý'ch lir.adů do Podmoklí, JO'sefa Jaroše 
z Frenštátu p. RaJdh. do ' Iva'nóc a EvŽ!ena Novot11'ého z Na,. 
p.a.je,dlel dO' Tišnov,a. 

PAPIR PITS PRAHA JEN ·JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré, potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky, a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítk~, nítě k šití 

aktů atd. -- Veškeré tiskopisy v, řeči české i německé na skladě. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. / 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 

• 
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Zivnoslensk • banka v Praze 
Centrála v Praze, Příkopy Č. 30. 

Telefon čís. 6720-34. 

Akciový kapitál Kč 200,000.000·-. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000·~. 

Expositura: Kr. Vinohrady, nároží Havlíčkovytř.a Tylovan.13. 
Číslo telefonu 111 . . 

Filiálky: \ . ' , 
Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Ces. Budějovice, Hodonín, Hradec KráL, Jihlava, 

Klatovy, Kolín, Košice, Liberec, Mělník, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst, Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň L, Herrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břeclavě. 

\ 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 

První známka světa! 

Psací stroje 
Remington Standard 
v z o R Y X I J. ~ Nehlučný chod; jedinečná kon

strukce, největší výkonnost. ~ Cestovní stroj~ 

Remington Por-tahle, . 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remington Vertical an cross Accounting: píŠÍ, sečítají; odčítají současně v několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

Remington psací stroje, spol. s r. O., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILI flLKY: BRNO, Panská 12-14. ~ PLZEŇ, Jungmannova 15. - LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-II., Štěpánská ul. 624. 




