
no,sti Vystupuje a druhý po,vede závod jako jediný majitel dá:le 
a převezme veškeITá alk:tiva i pasi,va takto zrušené společno'sti, 
Jest lisUnuu o rozloučení sPollečnosti. 

(NáI.ez ze dne 20. května 1920, Č. 4362, Bohuslav Č. 239.) 

Za poplatek z ' daro'vání jes,t zavázán dle § 68 popl. zák. 
obdař.ený. Dár,ce ručí ve smyslu § 73 Č. 3 pop!. zák. za pod
mínek tam uvedených pouze, když daro'vána byla určitá věc 
(nikoH také při bezúp,latném zHz,eru výmě,nlku). 

(Nález ze dne 30. června 1920, Č. 6180, Bohus1av Č. 278.) 

Vyměřila-'li fi'nanční správa dědické poplatky z' cenných 
plapÍTů, o nichž nebylo záznamů vídeňs!(1é bursy (§ 51 po'Pl. 
zák.) dle hodnot udaný.ch zástupcem dědiců v pozůstaIostn1m 
inve'ntáři a v POlzůstalostním výka'ze, sluší v tom spa.třoV1ati 
dohodu ve příčině jiného zp'ůsobu ocenění. (§ 54 pop!. zák.) 

(Nález ze dne 3. kv·Mna 1920, Č. 2679, Bohus.}av Č. 220.) 

Pw poplatky poe:ůstalostní jest rozhodnou hodno.ta cennýcn 
p.apírů v de.n Inápadu (ted.y pmlVhUem v den úmrtí zůstavite
lova). Ku pozdějším ' poklesu ce'ny nelze hled.ěti. 

(Nález ze dne 2. září 1920, Č. 8157, Bohusl·av Č. 281.) 

Nastal-li po smrti fidu'ciářově náp'ad dědictví na substitu'Ů
vané dědioe, j.est v tom s·p.atřov,at.i · - i když původní zůstavitel 
zemřel před 1. Lednem 1916 (§ 46 cí.s. nař. ze d.ne 15. zMí 1915, 
Č. 278 ř. z.) - nový popl,atný převŮ'd majetku na případ smrti, 
z něhož se vyměřuje popl1atek dle o·sobního poměru mezi pů
vodním zůstavitelem Cl: substituovanými dědici. 

(Nález z'e dne 2. červ,e,nc,e 1919 Č. 2841, Bohuslav Č. 86.) 

V2)dají-li se spo'ludědi~co.yé dědic,tví nebo nepři,hlásí-'li , se 
k němu, rozhoduje o. výši pOP'latků z části jim napadlých jejich 
poměr k zůstaviteU, nikoli poměr osoby, které dědktví bylo 
odevzdáno (§ 14, odst. 1. cís. nař. ze dne 15. září 1915 Č. 
278 ř. z.) , 

(Nález ze dne 3. května 1920 Č. 3482, Bohuslav Č. 222.) 

Listina sepsa,ná v advokátní kamceláři jako »informace<\ 
a oběma str.anami pŮ'depsa.ná, dle ,níž jeden bratr za určitou 
úp,Latu u'Znává p.latnŮ'st te·stamentu a převzetí celé pozůsta
lo,sti druhým br,atrem, jest listinou o narovnámí, podrobenou 
poplatku dle stupnke II. ze smluvené úplaty. Důvodu. pro osv'o
bození od po'pLatku ze smíru podle § 7 zák. ze dne 18. června 
1901 Č. 74, ř. z . . a § 14 cís. nař. ze dne 15. září 1915, Č. 278, 
ř. z. tu není, ježto jde o nabytí jednáním mezi ži'vými. 

(Nález ze dne 30. červha 1920 Č. 6039, BohuslaJv Č. 276.) 

Skutečnost, že zůstavitel uvedl i ve svém po,sle.dnírri při
znání k osobní dani dividendu z určitých akcií jako svůj příjem 
z . kap,itálového majetku, nevylučuje důkaz, že akde ty 'nená
ležely do j.eho po,zůs'ta'losti. 

(Nález ze dne 5. května 1919, Č·ís. 2005, Bohuslav Č. 45.) 

Zní-li hankovní dep'ot n3: Jméno, dvou Ů'sob s výs,lo'vným do
datkem, že ka'ždá z nich za ž,j.vot,a i p.o smrti druhého, smí s de
potem z vlastního práva volně nakládati, má př.eživši o'soba 
dle §§ 322, 323 ,3; 839 obč. zák. pro sebe právní domněnku, že 
jest spoluvla,stnld z po:J.ovice, pokud' jde Ů' dobu před platnosti 
cís. na,ř. ze dne 15. září '1915, čís. 278 ř. zák. a nemůž.e se jí 
ukláldati dle § 16 zákolna ze dne 18 .. června 1901 čís. 74 ř. z. 
dúkaz, ž.e tato' po.J'Ův1ce nep,a:tří do, pozůstal,osti druhé osoby. 

(Nález ze ,dne 2. června 1919 Č. 2529, Bohuslav č: 64.) 

Důkaz ' o vla'stnických nárocích ku věcem v p'ozůsta'losti 
(§ 15. posl. odst. cís. nař. · ze dne 15. z.áří 1915 Č. 278 ř. z.) lze 
po·dati také přísežným vý,sle'chem strany. 

(Nález ze dne 24. června 1919, Č. 3138, Bohuslav Č. 78.) 

Nákl'ady na udržo,vání hrobu neho hrobky nelze pokládati 
za 'součást nákladů pohřebn:ích (§ 22 odst. 3 cís. nař. ze dne 15. 
z áří 1915 čís. 278 ř. zák.). 

(N ález ze dne 30. bře·z.na 1920 čÍs. 2520, Bohus.la:v Č. 188.) 

(Pohledávku z V'ěna po.zůstalé vdovy lze dokázati jen 1110-
tářským spi'sem. Nestaó prohlášení zÍlstavitdo,vo v testamentu 
ani svědectví vd-o,vy nebo. je'iího bratra ne ho syna. 

(Náiez ze dne 29. září 1920 Č. 8579, BohusllarV Č. 308 II.) 

'Úleva průkazní zmíněná v § 23 odst. 2 p'rov. nař. ze dne 
29. prosince 1915 Č. 397 'ř. Z., dle 11Iíž stačí dědko,vo' uznání po-

hledávek tam uvedený'ch k pozůstalo'sti p,řihlášený:ch, předpo
kládá, . že věřitel p'řihlašujkí útraty poslední nemoci a dědic 
uznávající jsou dvě rozdí:lné .osoby. 

(Nález ze dne 25. října 1920 Č. 6286, Bohuslav Č. 334.) 

Ko:upil-l,i zef zůstavit.elův o,d dědice se přihlasivšího nemo
vito,st za řízení pozůs'talo'stního, podJéhá sml'ouva t.a,to poplatku 
nikoHv jednlOprŮ'centnímu jako, mezi tchánem a zetěm, nýbrž 
popl'atku 3Yz·procentnímu. 

(Nález ze dne 25. říj,na 1920, Č. 6154, Bo,hustav ' Č. 331.) . 

Při prodeji něko.ltka realit mezi týmiž stranami v jednom 
ro'ce řídí se sazba poplatku dle souhrnu kupn.ích cen. 

(Nález ze dne 26. Hstop,adu 1920, Č. 10.868, Bohuslav 366.) 

Poplatek vkladní není pO'P'~atkem převodnim, nybrž po
pl.atkem za úřecLní výkon soudních orgánů. Předmětem j.eho 
Jest záp.is do, veřejných kn~h, ni'lw1iv právní jednáľ1í, které z.a-
vdailo podnět k zápď:su. . 

(NMez ze dne 23. dubna 1920 Čí·s. 3037, Bohusla,y 210.) 

Žádáno-li u ohchodního soudu v jedi'né ž.ádosti o. několik • 
zápi·sů .do obchodního rejstříku, jest zapr:aviti poplatek z po-
ďání souhrnem poplat:kÍl za nawho,vané zápisy. (Saz. po],. 16. 
lit. d) cís. na!ř. ze dne 15. září 1915 čÍs. 279 f. z.) 

(Nález ze dne 28. úmna 1920 Č. 1135, BohusJ,av 154.) 

Bylo-'li j,i-ž do obchodního re'jstříku zapsáno usnesení o' zvý
šení akciového kapitálu, :nepodléhá po'zdlější žádo.st o zápi,s pro
vedení dotyčných změn. s.tano,v po.pla-tku dle saz. poL 16 Ht. d) 
čÍs. 2 aa cís. na'ř. ze dne 15. září 1915 Č. 279 ř. z. 

(Nález ~e dne 10. května 1920 Č. 3599, Bohu·sllav.) 

Universitní knihovna. Sp'Ůlek náš' žáda-l tyto dny rektmát 
naší univers.ity, aby k umo'žnění studta v uni.ve'rsitl1'í knihovne 
vyhraže.nŮ' bylo notářům tak jako, vys,okošk,ol,ským utitelům 
zvláš~nl l1lísto. v oddě,lených místnostech, aby n;otáh mohli se 
v kJj.du oddati stuďju otázek nás s,e týkajících a nebyli nuceni. 
používati nepříhodných míst ve společném sál'e, kdež j-sou vy
dáni hluku tam p,anU'jícímu jakož . i pozm,nosti mladýcb studeľ1tů, 
co'ž p,r ávě skl ľš'Íln 'našim ko'legům ne'ní příjemno. 

Z notářské komory. Pražské. Ve schůzi notářs:ké komory ' 
v Praze, konané dne 30. října 1924 zvolen byl náměstkem pr·e
sidenta komory p,an JUDr. RudoU Krá:], notář v Praze. 

Z odboru »Praha«. Ve schůzi dne 25. říjn.a 1924 vykonány 
byly violby fUl1lkcionářů a zvo,leni: náměstkem staro,sty odbolru 
»}Jr.aha« pan . notář Břetislav Matějka v ZižklOvé, pok']adníkem 
pan Dr. tmertch f ,iala, notář v Pr.aze, I. jednatelem pan Dr. 
Vádav Čerlný, notář v Řfčanech, II. jednatelem pan Dr. frťlJn
tiše.k Ko·rál, substitut no,tářství v Praze. 

Zpráva o říjnové schůzi Pražského odboru Spolku česko
slovenských notářů. Dne 25. října 1924 konala se v místno·stec:h 
»U Bumbr.Jíčka« prvá schůze po'dzimního 'Období. President p. 
dr. Č u -1 í 'k uvítal účastníky. P. notář dr. V i I í m e k proslo'vil 
řeč o st~vo,vských o,tázkác'h, vzp'0'mněl kritických pro stav po
měľú po p'řevr.atu, vysl.ovN uznán1 a d,í<k těm, kdo svou prací 
odvráHli od stavu úho,ny, dotkl se histor. ro'zvoje stavu, ohme
zeného' v poměru ke stavu svobo,dných právníků na úzký výsek 
pr ávní pra'xe, pe,rspektivy Jdoucí doby, přelomu a přehodnocení 
všech hodno,t, - doporučil pŮ'zurno:st.i všech široké pole práva 
správní.ho .a fin~'nólií.ho, čekatelúm částeoČ-ÍléodhývánÍ i jiné 
praxe právní, vyslovuje pochyby o přestupo,vání z jiných po~ 
měrů do stavu llQ1tářů, jenž sPočÍv.á ideo;vě 'na ji,nýc:h základech, 
věnuje širší p1oz.ornlŮ'sf poměrům stavovským, vy.slovuje přání 
po v.z áj,emľ1io,s ti, po úča,stí v,e~nko,va v auton,omii, doporučuje 
účast ve veřejném životě dlle niternéhŮ' přesvědčení s přáním 
o vzájemnou podpoTu družno,std. , 

Řeč jeho, byl.a ve'lmi bohatá různými náměty, byla deU
k átní .a jemně prlOpr,acována a, byla pro'slovena osob-uostí šir'o
ké'ho vzděilánÍ vš,eobecného, a velké ušlechtilosti ci,tŮ'vé. Pan 
přednášejicí probral pomělr st,avu notářského k s,talvu advo-kJát
nímu poQlj,atý s vyšších hledise,k a byl sprav,edlivý 'na obě 
stra,ny, neboť pa'Th přeiCl:nášející právě tak dloulho, jako jest no-
tářem, ·náJ.ežel k st.avu advokátnímu. . 

Pa!n přednášející mluv.il 0' p,řestupo,vmí cLo, s,talvu 1J10-tářského 
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a vyslovH se cell'kem pr'oU přestupům vzhledem .k odlišnosti 
záMadů. Pojednal .ol poměru sltavu sorudoo'vskélw k stavu no
tářskému a koneč'ně 10 pomě;ru v,e stavu ,notářském samotném. 

Předseda president dr. Culík poděko,vaJ řecniku za ducha
plnou .a jemnou přednášku. 

, Pan dL Král vyslovuje .obzvláštní svůj d~k panu předná
šejídmu, s 'nímž se v jeho názoredl shoduje. Nadha:wje o,tázku 
práce l1iotáJřů a 'no,tářských organisad v živ,Q ,tě polH:iakém a do
pmučuje dmostu, aby se účastnil práce ve stranách. Rovněž 
p. ,dr. S o v o bod a jest pro' to, aby jedn.otlivci horliv,ě ve 
stranách politicky i kulturně pr.a,co,vali. 

P,resident p. dr. Č u ,I í k kOlista,tuje, že jiný p,ochod duševni 
j,cst u advok á,ta a jÍlný u nQitáře. Musrme si prdtt, ,aby náš kan>
didat ,nabyl i pr.axe advokátní. 

P. Dr. Čulík zmiňuje se též o, možl]osti rozšíření no,tářské 
o-rg,anisace. 

Zivé'ho' ro'zho,voru účastnili se mimo jmeno,va:né pány též 
p. dr. Z m e k ,a N o v á k. Učast činIla pouze dva:cet phtom
lIýlch ,a proto, právem vytýkal president pome,mé slabou účast. 

P. 'no,t a ř dr. Če,ftllý přednes.! na k10nec několi.Jk rozhodnutí 
nejvyššího soudu o aktuelních případech. 

Deba,ta hlavně se př.ivěsUa .na ro'zhodnuH vztahující se na 
otázku vykO'Il!atelno,sti spisu notářskélw ve 'smyslu § 3 not. 
řádu. 

Př,ed 10. hodinoU! ve'čerrií byla tato, velmi . p,ě~ná schúze 
ukončena. --. 

Apelujeme na ko,legy n10táře i ka'Il'didáty jak pražské, ta'k 
vel1ikov,ské, aby hO'jl1iě se účastniLi tědltO schůzek, neboť zde 
nabere ú6as,tník do sebe celou řadu správných 'námětů a po,.. 
sHí se k práci pr'o spravedlno,st a snahu o d,alší ro~v,oj svůj 
odborný i všeobecný. ' ' 

Příš,tí přednáška' POlřa.dána bude v tý,chž míst1nQlstech 
»U BumbrHčka« v graze, Národní, d.ne 29. Hstopadu 1924; na 
programu jest v.elmi z.ajímavá přednáška známého' pracovníka 
notářského notáře dra Svobody o' právu dědickém. 

P,řijďte co' nej,četněji! 
Jenom tehdy může stav náš míU úspěch, bude-li kaž,dý 

-jednotlivec vyzbrojen c.o nejvíce ušlechtilou snahou po' doko-
nalo,st,j, · a spravedl1]psti. -ý-

Ústřední výbor ko,nal dne 16. listop.adu 1924 schůzi za 
předsedniotví místopfedsedy notáře Dra Vádava Svobody, 
který po zahájení s.chůze věl1<O ,val vřelou posmrtnou vzpomíillku 
zemřelému prvnímu předsedovi spo,lku Dru Karlu BaťkQivi, 
ólenu ús.tředního výbo,ru františku Poslušnému a členům 
spolku Dru Adolfu ZahradnÍk,ovi, J a:nu liollánd.erovi ,a Josefu 
Manetho-v1. 

Zprávu jednatelskou přednesl jed:rua,tel Dr. Čulík, který 
pod.al zároveň zprávu 00 všech běžných záležito,stech stavu se 
týkajídch. . 

Zprávu pokladni,ční přednesl míst'O'předseda Dr. Svoboda 
za pokI.adní!k.a notáře SchaJra, který pro úřední zaneprázdněni 
nemoh~ se schůze súčastniti. Zp,ráva pokl.adniční byla schvá
lena a usnese'no v,ěnov,a'ti z přebytků: k návrhu no,táře Ně
ni-čky Kč 5000·- výkonnému výboru II. ' právnického sjez.du, 
k návrhu notáře Dra: Čapka Kč 10.000·- 110m. 6 1j~' státnt pŮjčky 
fo,ndu Dra Karla Baťka a k návrhu no,táře Dr.a Cerného 
1(.č 4000'- na zakoupe'ní vhodných a d,ůléžitých právnických 
knih prQi sPoUCOVO'll knihovnu, j,ejichž výb~rem pověřeno pre
sidium. 

V dalším bodu bylo usne s e'l1iO, svolati mimořádnou valnou 
hromadu za účelem vJ71konáJní volby předsedy spolku; valné 
shromáždění svo,lává se současně na neděli, dne 7. prosince 
t. r. a poukazujeme na níže uvedené pozvání, obsahující mimo 
jiné i různé body pořadu j,ednání, sestaveného, ve schůzi 
ústředního výboru. 

Provedena byla kooptace 2 Nenů ústředního' výboru za 
zemi:e.lé,hQo františka' P'oslušné'ho .a za notáře ferdinanda Hubnu 
v Trhových Svinech, kteTý pro, ,nepřízl1ivéspo'jení funkce tNo 
se vzdal. Na takto upTázdněná 2 místa povol~n.i byli na zbytek 
volebního olhdobí pp,. Dr. Rudolf Král v Praze a Emanuel Touš 
v Čes. Budějovicích. · 

V průběhu schůze předneseny a přijaty byly různé návrhy 
a náměty které z části polo,ženy na pořad mimo,řádné vaihlé 
broma,dy, 'z části p,řikázá'l1Y ústřednímu výboru. 

Jsou tQo zejména návrhy: Dra Lisky jakožto, starosty Mor.
,sol. odboru v Brně, aby domáhánQl bylo se opětně ob1iga,tor
níhQl pNdělo.vá'ní soudního komis.ařství no-tářům, Dra Mohra na 
,provedení s'oukromé stat,istiky soudního, komisařstv,í prostřed
nictvínl komor; na upo,z0lrl1lě'ní a v,arování všech kolegů před 
samo's.tatným vYS,tuipováním před úřady zejmé,na ohledně po-

zemk.ové ,reformy, kde veškeré a,kce vede ústředí, aby, pokud 
Moravy se týče, ponechá'no' bylo přídělcům na vůli, jmeno,vati 
si právního zástup,ce k pro'Vedení prací ' přídělovýoh, na vypra
cování memora~l1iclia pro, ministe'rstvo' sociální péče a poHtické 
kluby ve v'ěd sociáLního pojištění, Dra Čulíka na vyzv.ánÍ čle,nů 
SpoJku, ,aby tito ve svých závětích odkázaH aIespoň kniho'vny 
svoje neb je-Hch právnickou část Spolku notářů, Dra Lisky na 
vyslání deputace k ministerstvu spravedl'l1o,sti, v níž z,as,to'll
peni byli by též slo,venští no,táři, kterážto deputace přednésti 
má ministerstvu' přání a tužby notářstva ve věd: nového, no
tářského řádu, úpr,avy tarifu, reformy p02.ůs.t.a'!o'stního řízení a 
v,r,ácení soudníhO' komisařs,tví nOltářům. 

Oslava památky zemř. presidenta Dra Baťka. V minulém 
čís l e 'nedopatřením nevy,lo uved.eno, že k úmrtí president,a Dra 
Baťka kondo,lov,a1a též Mostecká 170tářská komora, co'ž tímto 
se doplňuje. 

Přípravný výbor Druhého sjezdu československých práv
níků dovoluje si UpOlZ onl i ti, že j,e 'nutl1io', aby přihlášky k sjezdu 
byly zaslány v dob ě ne j b I i ž š í. 

p.očet vÝtisků sjezdové puhlikace bude stano'ven podle 
p'o'otu přihláše,ných; .opožděným přllhláškám nebude pr,o,to mož
nQo zajistit,i výtisky. 

Př,ihlášky p,řiiímá Dr. P. 1(.rippner, ad.vokát v Brně, Staro
brněnská, čís. 19. 

Československá společnost pro právo trestní. Koncem mě
síce duhna t. r. ustaiVi'la se v Paříži na p'Odnět tamějŠÍ právlni
cké fakulty Mezinárodní spo.1ečnost pro právo trestní (L'Asso
ciaUoln interl1aHonale de DroH ' pénal,). Jejím úkolem j,e ujmouti 
se práce, kterou kOlnala dřívější Mezinárodní jednota krimin.a1i
stiaká, jež ve váke zanikla. 

Není pochyby, že tot'o nové s,druže'ní dosáhne brzy v bOii 
pro't,i zlo,činnosti toho, významu, kterého požív,afa z:aniklá J ed
no-ta, ,a,no lze se nadíti, že výzlnam tento ještě VZTos,te, neboť 
se v čeló její postav:ili nejvážnější učenci franco'llzMí, heIg,ičtí 
a špaJl1ěiští V ,oboru práv:a trestního,. 

Je úko lem i národa českos'lo'venského, aby p,ři1ožH ruku 
k tomuto dílu. Proto zakládáme Českos'lovenskou spo,lečn.o,st 
pro právo, trestní, jež by vstoup.ila ve styk co nejužší se jme-
1 'o'v,a'l}OU Ass'Odation i'ntern.ationale de Droit pé.nal 'Pro případ, 
že by byla uznán.a za její odhočku, tuto fwnlkci převzala. Uče
tem jejím má býti stud,ium všech otázek dotýkajících se účin
ného hoje PfG'ti z'loč,imws,ti, zejména i v oblasti mezinárodního 
práv.a tlrestního, i toho, jak upraviti soustavu trestů a vězeň
s,tví se zvláštním zřením ,na potřeby Českos'l'o 'venské republiky, 
jakož i podporovati snahy nesoucí se k uvedenému cíli. 

Obradme se k našim právníkům i všem, kdož O' y;ěc mají 
zájem, s,e žádo,stí, aby ne-odepřel,i p-řipoHti se k nám a umožn,iti 
tak, ,abychom, opírajíce se o mez.inárodní spolupráci, vedli 
účinný boj pra'ti zločinno,sti i v republice Československé. Spo
lečné naši či.nnosti v tomto směTu je zapoHebí zvláště nyní, 
kdy náš stát má si vytvořiti Sjednocené právo trestní, Musíme 
se snažiti, aby toto· dílo, obstálo čestně v krHice vzd·ěla,ného 
světa a přispé-lo k uznání, jehož třeba i v tomto směru našemu 
státu v cizině vyd-obýti. 

Přip'omínáme, že Mezinár'odní společnost pro právo trestní 
zaujímá neutrální stail1,ov.isko, k různým ško,lárri trestně-práv
ním, že je přípustný pr,ojev každého minění a že i naše společ
nost se bude touto záslad-ou vždy hditi. 

Je úmys'lem vydávati Věs,t,ník pw členy našj společnosti. 
Č1e.nský příspěvek bude podle návrhu zakladate lů činiti 
2U Kč ro,čně. 
. Č'lenové »AssiciaHon internationale de Droit pénal« budou 
podle s.ta'l1'Ov zároveň čl,eny naší jednoty neplatke da:l.šího 
příspěvku. Stačí tud'iž přihl ásiti se z.a čl,ena jmenov,ané ~sso
ciace aby se záro'veň nabylo, členství i naší společnosti. Clen
ský ~říspěveik Assodace Ó'nÍ 20 frs ro,čně, za'čež se bude čte
nům do,sHvati publikací Ass,ociace, kterými bude jednak ča1so· 
pis Revue, je,dnak MezinclJrodní knihovna práva trestn1ho (Bi
bliotéque internation3Jle de Droit pénaJ). Přihl.ížejíce k těmto 
příznivým podmínkám, doufáme, že přihlášky ke členství Mezi
národní sPollečnosti pro, právo, trestní budou DO nejhojnější, aby 
národ československý byl důstojně zastoupen před forem 
evropské veřejnosti i v tomto směru. 

Den ustavující valné schůze bude oznámen v denním tisku. 
Přihlášky přijímá a 'na dotazy odpo,vídá dr. Otto Scholz, 

ministerský tajemník v ministerstvu sprav edlnosti v Praze. 
V Praze, dne 12. Hstop,adu 19.24. 
Dr, Josef Dolanský , ministr spravedlnosti v Praze, Dr. 
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Jaroslav Ka,llab, universitní profesor v Brně. Dr. Ivan Marko
vič, mi'nistr pro sjed. zák. a org. správy v Praze. Generál Josei 
Plzák, p'ře_dseda nejvyššího voj. soudu v Praze. Dr. :Edvlard 
Rippely, advokM v Báňs.ké Bystřici. Dr. VladimÍil' fajnoT, pre
sident soudní tabule v Bratis'lavě. Antonín Kisskh, vrchní 
státní zástupce v Bratislavě. Dr. Albert Milota, universitní 
profesor v Bratislavě. Dr. :Emerich Polák, sekční šef v min. 
spravedlIl1'o'stÍ' v Praze. Dr. Antonín Schaue,r, advokát v Praze. 
Dr. Jan Vondráček, p,resiodent zemslkého, trestního soudu v Pra
ze. Dr. Gustav Hubáček, generální prokurátor v Brně. Dr. 
:EmU' Lány, min1iste1rslký rada v min. splrarvetd'l,no,sti v Praze. 
Dr. August Miřička, universitní p'mfes'oll' v Pra,ze, člen ředil 
telstvi Assoda'tio'l'l: internatio'llale de DroH pénal v Paříž.i. Dr. 
August Popelka, prvn1í pres.ident nejvyššího soudu v Brně. Dr. 
františek Stmch, un.iversHní pro,fesOlf v. v. na Zbraslavi. -

Zákon o vystěhovalectví. Pan f. M é z 1, ministerský radia 
v Praze II., Štěpánská ul. Č. 61 .a vy,dal jakOl autor zákona 
O' vY's-těhov,alectví a prováděcího nařízení k ,němu ria podnět 
intereso'vaných kruhů poďrobný vj'íklad j1ak zákona, tak i pro
váděcíh'O, 'na'řízenÍ. UpozOlJ.'ňujeme kru,hy :notářské na tent'o 
jediný a v!ýstižil1'Ý komentář zákona, pr,o, novos,t předmětu 
v mno'hýc.h směwch n~kOlli v snadného. Publikace tato, obsahuje 
ne.ien text zákona a plrov. na'ř., ale i Nch důMadný výl~lla,d při 
kaž,dém 'úlnoHivém p.arag-rafu, dále všec'hny i,nstru,kce tvořící 
se zákonem záka'ď čsl. statní péče ll, vystěhovalce, pak seznam 
pr',d ,n /i,katelů, oprávněných dopnavovati vystěhovake z čsl. r e
publiky a seznam všech čsl. zastupitelských úřadů vedle po
dpo-hného, věcného fe'Í's,t říku, který usna,dňuje rychlé oriento
vání se v celé mateTii. Spis ďOPo'l'učen byl mim vnitra i mi'n. 
spraved:lnQosti všem poHtickým úřadům a všem sOl1'dům i' stát
ním zastupMels.tvím pro úřední Iknihovil1Y a pod,. , č,ímž dostalo 
se kn ize kompetentního u~nán:í úředního, . Cena výtisku. »vý
kla,du zálwna o vvstěhrva l edví ·a p'ľovádědho nafÍ'zení k němu 
(17U 2 1ľchu) činí 32 Kč a objednávky přijímá sám autor a 
n.a k'l a,da t~ 1. 

Pozvání 
k mimOlřá,dné va -1 'll é hro m ad ě odbmll »Praha«, Spolku 
no,tářů česko,slovenských, která konati se bude v s o bot u, 
dne 29. l.istO'padu 1924 o- 6Yz hodině večerní v restauraci 
»U Bumbrlíčka« v Praze, Národní tř. Č. 9 pos,chodí}. 

Po řad: 
Volba starosty oldbo'l'u (následkem resig-nace do,sa

vadního sta,rosty), příp. do plňovaC'Í va,lha 1 člena 
výbonll. 

P o zná m k a: Kdyby se dost,ateč'ný p'oče,t členů nesešel, 
bude S'e kOi]1,ati tato v,alná hf'omada o 1 ho,dinu později při témž 
pořadu jedná'n1. 

Po valné hromadě koná se pře d náš k a pa:na JUDr él 
Václava Svobody: 

»0 o,snově dědického práva.« 
Hosté č],eny uved,ení jsou vítáni. 

Za 
odbor »Praha«, Spolku notářů československých: 

Dr. V á cla v Č e r 'n ý, . jednatel. Dr. J a 1'. Č u !jí k, staTosta. 

, v 

Pozvání 
k mimořádné va:lné hrom~adě Spolku no,tářů českoslo'venskýcl1, 
která konati se bude v 11 e d ě I ii, dne 7. pr'osi,nce 1924 'l} 10. 
hodině dopole.dní V' ,res.taur,aci »U' BumbrHčka:« v Praze, Ná
roaní H. Č. 9. (I. p'oschodí,.) 

Pořad jedná ,ní: 
1. Sdě'lení pře,ds,ednictva. 
2. Zpráva jednat,elská. 
3. V,olba předsedy spo'lku, příp.adně 1-2 členů vý

hOTU. 
4. Náv:rh na 0,pět11é ohligatOlrní přidMování. pozů

staJlo'stí notářům. 
5. Návrh na zvýšení no,tářSlkých sa,zeb. 
6. P:rojev na úpra'vu stavo1vských a hmo,tných po~ 

měrů čsl. soudců. 
7. Vo.]né návrhy. 

V Araze, dne 18. lis,topadu 1924. 
Za 

Spolek notářů československých. 
Dr. J a 1". Č u ,I í k, Dr. V á cla v S v o' bod a, 

jednatel. mí-sŤopředseda. 

V před večer v,aI,né hromady, v S'O bot u,' dne 6. p ľ o
s i n c e t. r. o 19. ho,di.ně bude spo,leč'11á v:eče,ře v restauraci 
»u BumbrHčk,a« v Pra1ze, Národní tř. Č. 9, v I. poschodí ve 
zvláštní vyhrazené místn:o'sti, ,i ,doufáme, že všichni ko'legové 
ú č a s t n í set o h Ol t o' v e č í r k u s e s v Ý m i d' á mam i. 
k t e r é bud ou vel e v í1 á 'n y. Připomínáme, že 1: lroleg-o'vé 
moravští sílbHi hojno.u účaslt i se svými dámami. 

Notářské místo v Teplicích-Šanově. 

Notářskou komorou MOlsteol\!O,-Litoměřick'Ou vypsána byla 
soutěž ke zl1'Ovuobsa'zení místa notářs:kého v TepHdch-Šano,vě, 
uplrá~d'J1lěného úmrtím notáře františ-ka Sc'hiffnera, p,řípadně 
k obsazení místa, které up'l"áz,dní se přel'ož,ením tamtéž v obv'o" 
du komorním. - Lhůta k podá:ní žá,dostí kOl1Jčí dnem 25. listo
padu 1924. 

Soudce 
s třHetou pmxí advokátní ,a 3%' letO-u s'Oudco'v-skou, hledá trvalé 
místo v l1'o,tářské ka'nceláři. Nab. pod zn. »Ihned« d!o' a-dm. t. 1. 

Býv. kandidát notářství, 

t. č. poHc . kon.cip., hledá trva,lé místo v not. kanoeláři kdekoliv. 
Lask. nab. pod »Skro'vné p-ožadavky« do adm. t. 1. 

Knihy redakci došlé. 
Nákladem zemědělského knihkupectví A. Neubert v Praze: 

»Hřích«. Nap'sCl!l J. D. Konrá,d. 10'- Kč. »Tajemsv.í ženské krá
sy«. !lustr. spis !šky Pos.nelfové. 18'- Kč. »Záh.adný lé:kař« 
(Le Dodeur Mystelfieux). R.omán. Nap-sal Al,ex. Dumas. 1., Ii., 
III. dB po 8'60 Kč. Třetí díl - Dcera markýzo'va část I. »LHe
ratu,ra«. - P'Ú'drohný soupis zábavný,ch knih přeložených do 
češtliny. Obsá,hlý svazek, přinášející několik tisíc záz'l1amŮ. 
Na požádání zašle bezplatně naklad'atelstvÍ. 

PAPIR PITS PRAHA JEN JUNGMA NOVA 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 tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

Ko 'lekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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Živnostenská 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 Havlíčkovy tř. a Tylova n. 13 
Číslo telefonu 111. 

Filiálky: 
Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějovice, Hodonín, Hradec KráL, · Jihlava, 

Klatovy, Kolín, košice, Liberec, Měl,ník; Olomouc, Mor. , Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst, Ustí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1., řIerrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břeclavě. 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 
I . 

\ 

P · , k • II Vt , . rVnl znam a~s!ive a. 

Psací stroje Remington Standard 
v z o R Y .x J J. 

Nehlučný chod, jedinečná konstrukce, největší výkonnost. 
Cestovní stroje 

R e min 9 t O n P O ~ tab 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem, a 4 řadami kláves. 

Remingto.n Vertical an cross flccounting: píší, sečítají, odčítají současně 

v několika počítadlech. 
Odborné dílny na opravy všech soustav. J::>rvotřídní příslušenství. 

R e min g t on · p S a c í str oje, .spol. s r.\ O., 
. P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

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

, 

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




