
§ 76 zák. č. 70/1873"ř. · z. a na nabytá jíž práva věřitelú spo
lečenstva není přípustnO' snižovati výši _závodníhO' podílu i když 
dle předloženého - avšak neověřeného· (§ 22 min. nař. č. 
27/1863 ř . z.) nálezu společenstevního revisora jeví se poměr 
aktiv k pasivům spo,lečnosti velmi uspokojivě. Zákon o spole
čenstvech Č . 70/1873 ř . z. nemá pro tento· případ obdobných 
ustanDvení jakO' zákon O' společnDstech s ruč. obmez. č. 58;1906 
ř. z. (§§ 54-58); takže ani pro soud rejstříkový ani pro vě
řitele není j!iných prostředkú ochranných proti jednostrannému 
snížení úhradDvých fondú, než zachování závodních podílů 
v do,savadní výši. . 

Rekursní soud stížnosti společenstva nevyhoví. Odůvodně
ní: I když se přisvědčí stěžDvateli, že není nepřípllstno, aby 
sníženy byly závodní podíly čl~nú, dlužno zdúrazniti, že hy se 
tek státi mohlo jen za stanovení určitých kautel, zaruč.uiících 
n,eztenčené trvání nabytých práv osob třetích. TohO' však v da
ném případě není, nebDť § 5 stanov zní nyní prostě, že závodní 
podíl obnáší 50 Kč, aniž by zároveřl stanovil, jak se to má s ny
nějšími závodními podíly 00-' 200 Kč. 

Že by pak, j:otk rekurs tvrdí. při dosavadních členech se 
počet závodních p,odílú zvýŠ!i.l nomineln~ na ty podíly, aniž by 
nastalO' nějaké splacelú podílú na členy, to není patrno z no vě 
usnesené změny sbnov. Právem proto odmítl prvý soud opo .. 
věd'. 

Nejvyšší soud dovolacímu rekursu rovněž nevyhověl. Dú
vody: Stanovení v:vše závodního podílu jest nezbytnou složkou 
společenstevní smlouvy (§ 5 zák. č. 70/1873 ř. z. slova »smlouva 
m u s í Dbsahovati a k tómu Č. 5 téhož §u). 

§ 9 a 33, odst. druhý téhož zák. připouštějí ovšem změnu 
společenstevní smlouvy (stanov) zcela všeobecně bez jakého
koliv obmezení na určité j!ejí součásti (§ 5), tedy také zvýšení 
nebo snížení závodních podílů. Při to'm se vyžaduje jen, aby 
byla změna usnesena na valné hromadě kvalifikovanou většinou 
hlas-ů, pokud ovšem stanovy neupravu.iÍ jinak tuto většinu. 
Jde-li však o· sní žen í podílů. působí a může působiti usne
sení valné hromady jen co do členů nově vstupujících. Závazky 
dosavadních členů zústáva.ií nezměněny, ježto by byla jinak 
dotčena práva věřitelů, spoléhajících na původní stav, ze.iména 
na VÝŠii, původních závodních podílů a tím i na rozsah ' případ
néhO' krytí (§ 76 uved. zák.). 

TO' musí dDjíti výrazu ve stanovách, má-li dojíti k obmý
šlené .iich změně. Nestačí proto pouhé Ujištění, že dosavadní 
~leno'vé budou nadále súčastněni stejnou měrou a jen místo, jed
nohO' podílu za 200 Kč budou míti čtyři po 50 Kč. J<ekursní soud 
tedy správně věc posoudil a není tu podmínek §u 16 cís. pat. 
k dovolacímu rekursu. -r-

D 'O Z o r č í rad a s p ,o leč e n s t v a j e s t o 'p r á vně n a 
stě ž o vat i s i d o u sne sen í rej s tří k o v é h o s o II d u, 
jímž p'Ovo·len byl zápis nově zvolených funk-, 
c i' ,o n á ř ů pře d s t a ven s t v a, ne byl a-I i val n á II r 0-

mada řádně svolána nebo dle předpi ·su stanov 
říz e n a a tím u sne sen í jej í 11 e p·l a t n á. 

(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. září 1927 R I 755/27. 
Vrchní zemský s'Oud v Praze R IV 335/27. Krajský soud. 

v M'Ostě f'irm 1945/27.) 

První stolice povoJi.la zápisy nově zvolených členů před
stavenstva nájemního a staveb. družstva na záldadě mimoJádné 
valné hromady z ll. · června 1927 a pokrač. 12. června 1927. 

K rekursu členů dozorčí rady zmíněného družstva soud 
stolice druhé naříkqné usnesení zrušil a prvnímu soudu ul'oži1, 
aby zápisy povolené v rejstříku společenstevním v ymazal a ve 
věci dále po zákonu jednal. 

Odůvodnění: Volby nových členů představenstva , jichž zá·· 
pis naříkaným usnesením byl proveden , totiž předsedy a p.o
kladníka pr,o,vedeny byly v mimořádné » pokračovací « valné 
hromadě družstva konané dne 12. června 1927. 

Z příloh připojených ohlášce záp·isu vysvítá, že tato valná 
hromada nebyla svolána dle stanov jmenovaného družstva 
(§§ 33, 36, 37 a 39) a na 8 dní předem hlášena, že neby Li k ní 
pozváni ani všichni členové družstva a že schůzi neřídila osoba 
k t'Omu povolaná (§ 37 stanov) .. 

Nelze proto p'okládati u-snesení tét'O valné hromady za 
platné, zejména, volby při ní provedené a neměl prvý soud zá
p:sv. o které na základě· této valné hromady bylo žádáno, po
voliti. Nejvyšší sDud dovo,lacímu rekursu nevyhověl. 

Odůvodnění: Dozorčí radě přísluší právo rekursu proti zá
p.isu nově zvolených členů představenstva do společenstevního . 
rejstříku, opírá-l·i se rekurs o neplatnost v'Olby z důvodu, že 
valná hromada nebyla podle předpisu stanov svoJána a řízena. 
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Toto právo d'Ozorčí rady plyne již z předpisu §§ 24 a 25 
zákona z 9. dubna 1873 č. 70 ř. z. a také z § 27 stanov, dle nichž 
tétO' radě přísluší dozor nad správou společenstva ve všech od
větvích, zejména také vedení sporů proti členům představen
s tva. J estli'že tedy byla valná hromada nezákonně svolána a 
závadně ppoti star1!ovám řízena, jest t'O hrubé porušení správy 
družstva, k němuž nemůže a nemá dozorčí rada nečinně ph· 
hlížeti, nýbr ž jest její povinností, zaříditi čeho třeba, by zá
vady byly napraveny T,o se může státi po případě i' dDčasným 
sesazením čleí111 představenstva ve smyslu § 24 družstevního 
zákona a § 27 stanov. 

Dal-li zákon dozorčí radě tak r·ozsáhlou práv'Omoc, nelze 
p'ochy bovati, že jí přísluší i právo rekursu d'O zápi'su vadi1ě 
zv.olených činovníků, pokud se týče, že se múže domáhati ná
pravy nejen u rejstříkového soudu, jako úřadu dohlédacího 
(s1'ovn. § 9 zák. z 10. června 1903 č. 133 ř. z.), ale i rekursem 
u stolic vyšších. 

Ve věci samé stačí poukázati ke správn.ým důvodům na
padeného usnesení, které d'Ovolacím rekursem nebyly vy-
vráceny: r. 

Z E DNE 

Dr. -Emanuel Uska t. V p,řeďešlém čísle přinesli jsme ne
kro,lo'g zemřelého vynikajícího kolegy a našeho spolupracov
níka Dra Lísky. Právě v p,ředešlých číslech uveřejňovali jsme 
jeho pojednání, jak nOltář má se zachovati při svém úřa,dování 
a v cÍ'sle dnešním přinášíme další pokračování. Musíme vša'k 
s politováním sděWi, že znamenitý článek Dra Us'ky nebyl 
ukončen, j~žto neúproslllá Morana vyrvala mu z ruky péro. 

Sp'Olek notářů čsL v y slovil r-odině zemřelého, a notářské 
komoře brněns'ké vřelou soustras't a spolu s notářskou ko
morou pražs:kou po,lo,ži.ti dal na rakev věrJ.ec. 

Fond Dra. Baťka. Spolek čsl. kand,idátú notářství »Bmo« r 
zaslal k uctění plamátky Dra :Emanuela Lísky na fond Dra 
Baťka 200 Kč, které tímto· S· díkem kvitujeme. 

MOl~avsko- slezský ,odbor Spolku notářů čsl. v Brně vě
noval fondu Dr:a Baťka k uctění památ'ky zemřelého p-ředsedy 
t'ohoto odboru, pana notáře Dra Emanuela Lísky, obno's 500 Kč. 

Následování hodno. Pan n'Otář' Jaroslav Syřiště v Sobotce 
zaslal pro fond Dra .. Gus'tava Kreiml'a na podporu vdova s;i
rotkú po notářích 240 Kč, které složil advokát Dr. Kornell 
v Mladé Boleslavi ve sporu Sládek contra f'ollprecht. - Bylo 
by žádouono', kdyby ostatní kolegové při podobných p-říleži
tostech r'Ovněž pamatovali na 'naše fondy. 

Svaz čsl. soudců pořádalI spolu s německým spolkem soud
ců dnel 4. pros,ince t. r. mani·festační schůzi za tím účelem, aby 
na ní zaujal stanovis'ko soudcovstva k systemisaci a k dneš
ním poměrům u soudů vůbec. K manJifestaci pozván -Spolek náš 
i TIiotářská komora pra,žská, jež' súčastni1a se svým předsedou. 
Přítomni byli za ministerstvo spravedlnosti' p. sekční šéf 
Roubíček, za vrchní zemský soud v,icepresident Dr. Kasp.er, 
za advokátní komoru Dr. VoH, za Spolek českých advokátů 
Dr. Valenta, za českou právnickou fakultu prof. Dr. Ho'ra, dále 
senátor Dr. Halin a Dr. Vágner, z poslanců Dr. Meisner a Lu
keš, jalmž i vyni'kající zás,tupcové stavu soudcovsl{ého. - Po .. 
rotní síň, v níž schůze se lmnala, byla přeplněna. Všichni< řeč
níci ,poukazovali na těžké poměry sťavu soudc-ovského jak 
v ohledu materie1ním, tak i v 'Ohledu služebním a; přednášeli 

, statistická data, jež vzbudila skutečně rozruch a podivení, že 
jest možno v naší republice, aby tak málo bylo dbáno nejdůle
žitějšího úřadu s'D-tldce, jenž vykonává spravedlnost jménem 
republiky. - Všichni přítomní hosté ujistili předsednictvo· schů
ze svými sympatiemi a svou účinnou podporou. B'Ouřlivou po
chvaJou a vel'i:kým rozrušením provázen byl pflOjev univ. prof. 
Dra Hory, kterÝ uvádíme na ii'ném místě. - Poté přijata . 
jednomyslně tato· resoluce: 

»Soudc-ové a státní zástupci celé R.€publiky bez rozdílu 
národnosti na dnešní manHestační schůzi přímo křičícími refe
ráty upo.zo'rňují se vším důrazem a vážností na 'krWcký stav 
našeho soudnictví. 

Burcují svědomí na,ší veřejnosti a všech zodpovědných 
činitelů zdůrazňujíce Že naše soudcovské poměry js'ou kul1:ur
ního státu nedůstojn~r a veď'ou nezbytně lm zhroucení naš~ho 
soudnictvÍ. ' ' , i: ! ! ! , ~ 

Žalujeme, že poměry tyto jsou vykořisťováním na~, 
domněle bezmocných, protože politic;lqr slabých inteleMualu. 



Víme, že pn ny!l1e]Slm nedostatečném ,obsazení soudů a 
stát. zastupitelstev musilo by nastati úplné .ochromení soud
nictví se všemi hospodářskými a právními důsledky, kdyby·· 
chom dodržovaH p'řes,ně všecky předpisy platných procesních 
řádů a nepraoovaJti na úkor. svého' zdraví a svých rodil1J skoro 
třikráte víoe než bylo a jest našÍ po.viJllnos tí. Nemůže býti smut,· 
nějš,ího dokladu nevážnosti k právnímu řádu , nežl i skutečnoG-t, 
že justiční správa to nejen zná, n3r brž il přímo žádá. 

Nový platový zákon a system!isace míst znamemují stabi
lisac.i . těcht-o neblahých a neudržitelných f:loměrů a pro'to: 

nesoi.1 hlasíme (lili s plat'oÝým zákonem, ani se sysi emisací, 
protestujeme proti nim a žádáme nápravu bezodkladným 

uzákoněním soudcovské pragmatiky! « 
Delegát no.tářstva upozornil, že notář ská komora pražská 

ujala se účinn.ě soudc.ovstva tím, že podala před delŠÍ Hž do· 
bou zvláštní pamě,tní sp:i's, v němž vylíčila neudržite-Iné poměry 
u soudů p'ražs:Jcých al žádala za obnovení zrušených okresních 
soudů a rozmnožení referentů. 

Notáři jako tlumočníci jazyka německého: Notářskou ko
moru pražskou došla stížnost, že jistý okresní soud neuznal 
platno'St překladu německé 1'istiny do češtiny, pořízený notá-· 
řem, jenž měl ,oprávnění ve smyslu § 12 not. řadu - Komora 
DbrátiJa se ihned na, přís.!ušný sborový s.oud, jenž vydal ihn ed 
dotyčnému sondu poučení" že notáři, kt eř í obdrželi oprávnění 
dle ,§ 12 n. ř. zřizovalti listiny také v řeči německé, jsou oprá,v
něni německé list'i'rty překládati. 

Superlegalisace notářova pOdpisu. Stává se zhusta, že 
natáti, již ověřují podpiSY na listinách, určehých 'pro cizo
zemsk.o, zejména pro' země německé, připojují ověřovací do
l,ožku v jazyku státním a současně Ihned na t.o i v jazyku ně
meckém. Upozo-rňujeme, že tento postup o,dporuje jazykovému 
zákon.u a že vrchní zemský soud takovýmto dololž'kám odpírtl 
superlegaHsaci. Dolož;ka musí býti pouze v jazyku státním a 
teprve po podpisu notář'ově může býH připojen německý p-ře-· 
klad, jehož ·ověřDvaCÍ dolo'žka opět musí býti v jazyku stMn.ím. 

Uprázdněné místo notářské v Praze. Notářská komora 
v Praze usnesla se v poslední své schúzi, že soutěž na místo 
notářs,ké .po kolegovi Bakovském má býti zn,ovu vypsáJna , 
poněvadž uveřejnění její v Ceském Právu dostalo se násled
kem toOho, že d/otyčné Čís.lo .zdrželo se v tisku, pozdě inŤC
resentům do ruky, takže nemohU v čas o místo kompetovati.-
Nová soutěž vypsána jest do 14. ledna 1928. . 

Notái'ské listiny ve styku mezistátním. Notářská komora 
pražská podala ministerstvu zahraničních věcí pamětní spis, 
v němž p'oukázala- k toOmu, ,že ve státních úmluvách s cizími 
státy dosud uzavřených nebyl'o dbáno toho , aby docíleno bylo 
volného 'kolován.í listin notářských vúbec a zejména jako 
titulů exe'kučních . - Poukázala dále k tomu, jak jinak počíná 
si v tom ohledu Republika Rakouská a jak těžce poškozeny 
byly zájmy notářů zejména v státní úmluvě s KráloOvstvím 
Ita'lským. Ke smlouvě této, se ještě vrátíme. 

Neudržitelné poměry notářů zejména co souónÍch komi
sai'ů. Stále se vzmahající polvoutnictví, dále zasahování Hných 
právních zástupcú do projednávání pozústalostí a vyřizování 
iich cestou pís.emnou, přiměly notářskou komoru v Praze k to ·· 
mu, že vyzvala veš-keré notáře pr.ažské, aby podal'i s-tatistiku 
všech p'ozůsta,lostí, které jim byly jako s,oudním komisařům 
odňa'ty z t0'ho d'úvodu, že si ie projednávají strany svými zá
stupci samy,; použiv-ši t'oh,oto· materiálu, velice zajímavého, vy
prac'ovala komor.a obšírný pamětní sp,is na ministerstvo spra
vedlnosťi, domáhatj-íc se nápravy. -

P.oměry v soudním komisařství, zejména v Praze, jsou s'KU" 
tečně neudržitelné, neboť veškeré větší pozůstalosti, zejména 

I milionové a statisícové, jsou šmahem O'dnímány jinými práv
ními zástupci soudním koOmisařúm a notářúm pražským ne
zbývá pa/k, nežli p'rojednávati pozůsta-IDsti bezplatné aneb ne
patrné za paušální obnos, takže výnos mnohého soudního ko
misařství nekryje anJ reži't, nehledě ani k obsáhlé práci, kterou 
notář mus.í komisařství věnovati. Nadějeme se pevně, že pan 
ministr spravedlnosti, jenž má veliké porozumění pro stav náš, 
nel{)dep'ře n.ám v této věci podp.ory je'Ho požadavek náš spo
čívá na pod!kla,ct'ě zákonném, zejmé~a na § 183 n. ř. z 1'. 1855 
a min. n.ař. ze dne 7. května 1860 čÍ-s. 120 ř. z., které dosud 
pLattL - Bylo by záhodno, aby také ostatní kolegové podali 
svým komorám ve věcech soudního komi sařstvÍ obšímé zprá
vy, zejména' o tom, které pozůstalosti s větším jměním Hm ne
byly svěřeny neb byly odňaty a aby veš'keré komory zavedly 
podobnou akd j'ako notářs.ká komora pražská a tím získán byl 
materiál statistický, který by pražská komora s radostí se 
uvázala, zpracovati. 

Přísedícími disciplinárního senátu nejvyššího soudu v Brně 
pro rok 192,8 zvoleni byli ve schůzi notářské komory pražské 
dne 26. listopadu 1927 pp. notán: fer-dinand Hejna 'v Kutné 
Hoře, J aJ1l Krajíček v Berouně a Dr. J amsla:v Ponec v Praze
Nu sHch. Za komoru v Čes. Budějovicích zvo-len přísedícím pan 
Emanuel ToOUš, 1100tář a president notářské Ik.omory v Čes. 
Buděj.ovicích. 

Na schůzi Spolku čsl. notářů »Praha«, dne 26. list,opadu t. r., 
proneSl pte'dnásKuředi,tel Svazu společností s r. o. pan Jos-ef 
Hachý: »bilance podle zásad podvojného-účetnictví se zřetelem 
k podnikúm k veřejnémti účtování povinným. « Pan přednášejÍcl 
probral v poutavé a ryze odborně proslovené přednášce, déle 
než plll druhé hodiny trvající, celou 'obsáhlou látku a dotekl se 
při l1Jí zpúsobu, jak má se bilance jednotlivých těchto podni"kú 
tisti, upozorni'! na nesprávnosti -.,ys-kytující se v jednotlivých 
účtech bilančních, dále upo,zornil na zpúsDb, jak děje se v bi
lanci ukrýVán.í zisků .a ukrýVání ztrát. 

Poté r·ozhov'ořH se pan přednášející o fondech, jejich dru
zích a reservách, j,ak ma,jí býti použity, s. ohledem k novému 
dai10vému zá'k.onu a jak iich mají podniky užívati správně ve 
smys.!u § 94 lit. f daň. zák. a jak se jich mnohdy používá ne
sprav,ně. Poté přešel pan referent k re,a'Sumaci bilance a probra-l 
ve smyslu právně daňovém důsledky těchtoO reasumací a po
ukázal obzvláště na tu okolnost, že reasumovanou bi'1'ancí může 
být.i zrně,něn již platný předpis daňový, jestliže tato byla správ
ně usnesena, což má mnohokráte blahodárné následky pro 
ulehčení daňových přeměn pro dotyčné podniky. 

Při tom pan .piednášející citoval množství rozhodnutí nej
vyššího správního s-oudu a konečně též normativní výnos mi
nisterstva spravedlnosti z 13. XII. 19'2!5, což byl'o p,řítornnými 
posluchači s odborným povděkem kvitováno. 

Dál'e přešel k hlavnímu bodu přednášky k bilancím stabih
sačním a probral obšírně POSltUP při znovnoceňování ,předmětů I 

trvale v podnicích užívaných, jednak pozemků a budov, jedna'k 
stro.jů a ostatního inventáře, a vysvětli!, jak nutno nakládati 
s přebytky stabilisační bilance a jak nutno , a z kterých f.ondů 
krýti úbytek vyskytnuvší se v bi,lanoi st.abilisačnÍ. 

Pan přednášející ukončil svůj poutavý a vysoce odborně 
proslovený referát dalším výkladem I{) vázanosti použití sta
bilis,ačních reservních fondů. 

Rozvinuvší se poté deba,ty zúčastniti se jmenovitě pánové: 
komorní preSident Dr. Čulík, Dr. Patsch, Dr. Pon.ec, Krajíček, 
a byly v ní pr-obrány jednotľivé body přednášky, pra,ktidé 
p-říklady a dotazy některých přítomných. 

p.o ukončení přednášky řečník byl, odměněn potJ.eskem a 
byl mu prosloven starostou odboru Drem Černým vřelý dík 
a poté požádán k slovu se přihlás.ivším nótářeml p. JUDrem 
J ar'oslavem Šimkem, aby svoji přednášku dovolil Dtiskno,uti 
v některém z 'Příštích čísel č,asopisu » Českého Práva«, k čemuž 
pan ředitel J. Plachý svolil. 

Schůze byla o 9. hodině večerní ukončena pr·osl-ovem před ·· 
sedy pana JUDra V ácla,va Černého. 

V prosinci t. r. měsíční schůze odboru »Praha« vzhledem' 
lk Vánočním svátkům odpadá. Příští schůze koná se 28. I C l;
na 1928 s přednáškou pana notáře St.an. Pavlíčka na thema 
»0 účetnictví notáře v jeho kanceláři « . 

Knihy redakci zaslané. 

Pro f. D r. May r: Dědické právo. Vítáme vydání to .. 
hoto V. dílu v,elké Mayrovy soustavy obč. práva v čes-kém 
překladě. Nemáme dosud púv,odníhočes-kého systému občan
ského práva a proto vynikaj,ící práce prDf. Dra Mayra bude 
zajisté vítanou pomůckou theoretickou i praktickou nejen pro 
studující práv, nýb.rž i pro na'še praktiky, kteří naleznou v ní 
důležitého poučenÍ. Doporučujeme prot,o co nejvřeleii svým 
kolegům tento skutečně vynikající spis" v němž najdou p-oradu 
ve všech prakHckých otázkách dědického práva a .který bude 
n'otářům co soudním komisařům nepostrádatelno·u .pomůckou. 
Spis vyšel ve Sbírce spisů právnických a náfOidohospodá.řských, 
vydávané prof. Drem f:ngl'iišem a Weyrem, nákladem knihku
pectví Masarykovy university Barvič &. . Novotný v Brně. 

Nákladem Zemědělského knihkupectví Ad. Neubert, Praha 
II., Hybernská ul. č. 12. »Světové řeči v 1000 slovech«. Ně
mecky, rusky, italsky, angHcky a francouzsky. - Praktická 
metoda .. Vyšly j:i-ž další sešity, jež na požádání zašle ka,~dé knih
kupectví, ukázko-vé sešity hořejší na'kladatelstvÍ. Dr. Em. Zí
tek .:...... »p.omsta« III. díl - 18 Kč. 

Daňové a bilanční revue č. 12 ob'Sahuje tyto zajímavé člán
ky: Reasuma'ční právD na Slovensku (Dr. S., Bratislava). -
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Trestní ustanovení zťlkon<l ze dne ' 15. června 1927, Č . 76 Sh. 
z . a n. o př. daních (min. rada tlo Ií k" po,kračování). - Čes.ko
slovenský domovní maietek v Německu. Novela o zhodnocení 
marky (Dr. Pavel Oans) . - Vládní návrh zákona, jímž s,e 
autenticky vY'kládaj'Í ust anovení čl ánku VIJ. uv. ust. zákona č. 
76/1927. - Přehled zákolll1 a naříze ní, nejdúlež itě-j š í vynesení 
ministerstva fi 'nanCÍ a ná lezy Nejvyšš ího správního soudu. 

. _ Notářské místo v Praze., 

POdepSallÚ no,tář s. l<á komora vypisuje opětně s,outěž ke 
znovúobsazenÍ mís ta notář s' kého v Praze, uprázdněného rc-

' signaCÍ notáře Rudolfa BaJ\Ovskéh,o. - Žádosti, opatřené d o
klady ve smyslu ' výnosu min. spr. z 31. X. 1887 čís. 9172, po
dány b'uďte,ž\ do 14. ledna 1928 včetně před epsaným způso
bem podepsané notářské - komoře , 

N o tá ř s k á k o m o' r tl v P r a z e, 
dne" 5. prosince 1927. 

- jUĎr. -:- začátečnice , 
pnjme místo v notářské kanceláři. , - CL nab. do :a:c1m. t. I. 
pod zn. »Praha neb nejbli žš í okolí«. 

Notářská místa v Bečově. Nejdku a Teplé. 

No-tářská komora v Chebu vypsala soutěž Je znovuobs,a,zenÍ 
přelože,ním llprázdněT!,ých míst notářských v Bečově, Nejdku a 
T :;, p;é. Lhúta k podání žádostí za tat9 místa konČÍ 10. ledna 1928. 

PřeloženÍ. 

Ministr spravedJnosti přelo ž il notáře Dra Jindřicha Oicrtha 
z Bečov a do České Lípy, Rud olfa \ Ver n e ra z T eplé do Chra
s tavy a DTa K:a,rla Rolma z Ný cll<u ,clo Šlll'knova, 

Notářství na Slovensku. 

Mini s tr spravedlnosti jmen,oval Dra Dimitrije Markova , 
advokátního koncipienta v Praze, veřejným not ářem ve Vyš
sím Svidníku. 

Zručná písařka 

lil8. ps . s trOji" zapracovaná Úpblě do manipul. k a nce!. pr ac Í, 
spo le hlivá lustrantka, dos ud v místě na venkově, změní místo. 
- Lask;. nab . pod zn. »li. F. «. clo, ac1m. t. L 

PAPíR PITŠ 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, pečetítka, nítě k šití 

aktů atd. Veškeré tiskopis,Y v řeči české i německé na skladě. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. TELEFON 23815. 

První známka světa! 

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

strukce, největší výkonnost. ;: Cestovní stroje 

Remington Portable, 
, jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remin'gton Vertical an cross Accounting: píší, . sečítají, odčítají současně v několika počitadlech. 

. Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

R'emington psací stroje, spol. s r. o., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILlflLKY: BRNO, Panská 12-14. -' PLZEŇ, Jungmannova 15. -' LIBEREC, Zámecká 8 . 

• 2 
.. Užívání no'vinových známek povoleno výnos~m ředitelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 4. června 1919 číslo 180,I99/VT. 

Tiskem Edvarc1a Leschin g ra v Praze II. , Štěpánsl<á ul. 38. 




