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ROCNÍK Vl. V PRAZE, V BŘEZNU 1925. 

Hold stavu notářského Ir 75. narozeninám 
pa~a pl~esidenta l~epubl~lry Te G. Masarylra. 

ČíSLO .)0. 

V pátek dne 6. t. m. dostavili se: starosta Spolku ' notářů československých jakožto celostátní organisace 
s;Jolu se starostou pražské odbočky, dále pražští členové komory s' presidentem v čele do kanceláře pana presidenta 
Republiky, kdež byli přijati panem kancléřem, jemuž tlumočen výraz hluboké úcly a oddanosti celého stavu 
notářského vůči osobě pana presidenta Republiky a předneseno blahopřání k 75. narozeninám; komorní president 
Dr._ Čulík zdůraznil ve svém proslovu zásluhy zakladatele státu o jeho upevnění a vnitřní z~elení zejména 
po stránce právní jistototy, načež požádal pana kancléře, aby odevzdal panu presidentu Republiky blahopřejnou 
adresu tohoto znění: 

P (i n e p r r: .) i rl p 17 t f! 'J' (' jJ H b ll: k y ! 

Spolek notá'ií'Ů českoslovens!-cých, jako celostátní OJ igci17,isace stauu notáj";ské7w a notářská 7w11wra 
pra'tská, zm~cněná záro?;eií lušemi notá'F"ský~ni k011~o1'a11~i českým-i, predstupují pf'ecl osobu p1'vní7w presidenta 
Republiky Ceskoslovenské, zakladatele, upemíovatele státu a 1'ozmnožovatele m;ravních hodnot v něm, aby 
daly výraz vysoké úctě, již sta'v 17otá1/oský poáťuje vttči 'Vašemu velikému Dílu. 

Stan notál'ský, instituce notáJ/oská, trctdiční tvrz právní kontinu'ity Cl; konstruktt:vníllO konservatismu, 
Ider.tJ tkvěje pevně svými kot'eny v pttdě domom:ny, dovede přijímati z duchovního proudění doby živné 
látky a zpracovávati je pro potřeby celku, má obzvláštní pochopení pro ZptOtsob , jak Vaše ruce smírný11~ 
a uhšnjícÍ1n dotekem dovedly spočinouti na palčivých problémech horečné doby a chaotické vrení 11~yšlenk07 )é 
.c;tátnickým rozmyslem vznešeného poklid~t pevně a jistě ttsměTniti a utříditi v kadlub přísné f01-11~y 
právního {'ádu a skladu, což nejvíce přispělo ke konsolidaci vzkříšeného státu. 

Notářstvo, které zejména pokttcl se týče venkovského obyvatelstva jest bezpečný11~ palladiem právní 
jistoty při úpravě soukromop1"ávních poměrů, vznáší uctivou pyosbu, abyste i nadále Svou mocnou záštitoH 
podpořil snahy stavu no~áj"ského, na ně1nž široké kruhy obyvatelstva celého- státu velikou 1něrott jsou 
interessovány a vzdávajíc Vám, pane presidente Republiky, u příležitosti 'Vašich sedmdesátých pátých 
narozenin hold stejně vroucí jako nejvýše uctivý, pronáší vroucí p?'f.ání, aby Vám dopřáno bylo clílo 
započaté skoncovatz:, stát náš upevniti a učiniti z něho pravý zemský ráj a ze zda7'ť.eného takto díla těšiti 
Sf dlouhá, dlouhá ještě léta u 'l)ěc7omí poctivě vykonané veliké práce. 

V Praze, dne 6. března 1925. 
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