
nlal 1901 č. 74. ,ř. z. Cl! IPos'Led'nv vělty odslt. 5. § 4. na:Nzeln,í 
z'e ,dne 27. ,dulbna 1922 ,č. 143 'Slb. Z. aJ !H. 

1/11. Divno,l.], Iplrax.i za;vádlÍ' mlQ!raJv'slk,ý zemský výlhě'pči 

, úř,ald Ip.ři 'vY:mlěřolvá!TIli ,dá'vlky 'Z IPří.rŮs.tk:u Ihodlno.ty. 
Delny nemovlH,QlstL IkleSlajjill a Itu neSlpolkod'f se v Imno.

hých IP 'řÍ!p.aJd,e:ch :z,emský 'výlbtě'r,čií' úřad lS ,oena,mi v Ikulp.nílc.h 
s.mlo.uvádli 'U1V1eldelnÝ;mi, a , dOofIUIČ'll'j e strlalnwm v p!řflp1rruvném 

fÍ:z.e11l] IP ř ilPomlÍlnKIY t ,olhlo.tiO olbs.a1hu,: 
»VYŠJetřilI,j jsm'e, že oIbecná iho-dnoual IprOldruné nemovi

,tOSIW ,dne 1. ledna 1914 IbJY11a .•... a ,dne 5.červ,na 1922 
(deln k 'u'p'lll) .... z,cue uldalná 'vY!š,ší 'Cena ,než Clena v kupní 
Slmi1.OIUlv,e, ta!k }ed.nou m:Ílstu 5.000 K 10.000 K a /POo druhé 
mÍlsltlo 6.000 K 9.000 tK. 

Ve s'mY'slti: § 17. ,naJř, Í/zení, Vás vyzýváme, alhyste náim 
di IQ! 14 od li II 'Q:zná'mi'l" soulhllalsMe-1li s Nlmto olcelněuílm, nebo 
alhyste !náJm 'v té~e llhJllltě sldlělHl své .o ,d II 'V' () d ,n e n é ná-
ml1tlky. I I' 

Kldylbty ,dd10dy .ne!byl,o d'odleno, za1ří,dlílme 'so'ud:ní od
hrud. PoklUld se :tÝiČle útrl31t klhoto OIdlhadUl Ipo,u;kazlU}elIl1te 
Vlás ,na us tanOlvenÍ' § 17. o,ds-t. 6. llIvedené'hlo. Ina:říz'eJnL 

Nedo.j,de-l1 V alše 0'd~POIY.ě,ď do 14 dl11 II , vyměřílme 
dálvlku na záikladě vylŠoetřené ho.ct.no-ty.« 

Víělc IPIOlhlQid'liná: Výlbě'rlčlr úřad lž.áldá ,Qid' !prostéthlOl ven
u<:ovalna OIdll'vodněné nám,itky ICI: :hrozí. !hned sOludlním' OId
hadem a útrataJmi s 'l1'Ílm 'slpojeným~ lal s.ám na:plílše vy
š etřili: js'me, InenalplÍlš,e ,j,alk a Ihli8Nné kÝlm! A Ikdo. ko'ná 'Ť-o :t o 
š'etř'e:nÍI : 'bud , 'ohelc, !k,terrá Imá na 'VÝ'Ši d·ávtky nej'yle't!šv zá
.i em, nebloť OId 1. 'řÍlj.n 1J 1921 ,pLyne dáJvlka Ido olbe,clnf ,po.-

. k,lladny, tílm lPoru!Š'e:na jle Istalrá zás,aldial: il1emo in re slua 
,i,ud ex ,e'Slto, ,neh Cll Jl olin y m 11 f Id ú'v ěir n ílki. A t oto! op ě t n e,
snú,šlíi !S e lD/nL IS; id'elrt1l0Ikrladí' ami s, f'elplulbl;lkánslkýtm zřílzelním. 

Neohá-H strana t'atkolvý f.elľ'man nepovšilillil1'U1tý. jie kontu
ma1co.vá'l13i a Iplla't'] d,ruva<:'U v 1p:řlí!p:Clldeloh lyÝ1še 'L1lVedených 
Ol ] .2'50 8, 750 K vYIŠ!šií, než hy mtě:kli Ipl~a,tit;, dle Ikulp:nf oelny. 
Olhr,aidlÍ:-'l,i se' IStr:aina Tálzně a 'žádá~li sloludní Odhad zla, úče 
'l,em: Z'Hšitěn~ lolheClné Icwd,nJOlty IprOdl8Jné inemovi,tosti , s.po
ko.Ho 'se zermslký výlběr'0r úřad s ik,u\p,nÍ' oenou: dlobře věda, 
že IP-řj,se'žlný o,d'hla1cuoe t'V:áJh v IŤ'vář se 1S00udoem ,polmerit 
zna'lÝ1m a s IP'olplatnílk,em 'f'ela,li,tu talk vysolh), l1;lkd'y ne
odih aJdln e. 

A,l'e talk úřa,cly j'edna1tL nema'j,í a ne,smlÍ' neclhtěH-H .piod
kOIPéIJti , clill'věru obyv:MelslůvCll 'v ,n'ÍlCh. N~,d,i'v,te se 'P,alk, že 
v ždy vtilp,em IP1oihlo.tovi SIlová-ci IPlře!křtiJ1.i výlberčí 'Úřad ,l1iél 

Ú řa:d výcl.erčf. 

Měsíční schůze pražského odboru SpoLku !J1laIŠehlO" j,elž ko
nalla sle ,ctne 24. Ibřezna 1'. .r., by:la velli ,cečetilllě n,a'V!štúV'eoo. 
PřeldSleda:jlÍld Dr.. Cu:lílk vlě:n/o.v:ail V'ř'elolu PlOISmnt:nlo'U V1ZIPIOJillÍn:ku 
t milnlilsltlPU nr~l\I Alloalslul Ralšíln/ovi, ja!kolž lil mí!Stlolplředls,edlo;vi' na/
ŠO ellTI1l1 DnUJ GuS1t.CUV'll Kr1e.imI.OIvln, }elhlolž TIieVše,dln~ zálslluhy o s;po,
l'elk v,yJií/č'i,J. p ,o Ité !Plmslllo'Vdh :PICUTII :plnelsJ,dlemt Dr. BatWk vY'SlQce, 
z,aM maNIOIU ,a 'POU hWIOill ,plř eldln áŠlku o j,([!cIQllogilc,klýc!h zákllcudlelc;h 
ř1ÍIZie:l1.t 'PolZlIlsrt:,a1hOls:1n1IÍ1hol, jkltelľiOilllž ,c,es'ké tPf'C3JVIO' :llJV1e,l"edlIlÍ. P,am 
před:nlášelj:Íd ploldla,l :l1IejlPlľvle hi:S(tor,ÍlClký vý:vlilTh .Nl.veni pOlzús.i;alllo!Slt
nÍlhlOl ,cu vy,lOiž,ůl ,vztcuh l1LZenlÍl 'Dolhlol Ik nlauce \01 TIiaJbývámí' d:ě'dJkIÍlvi, 
natóe/ž sHIbH IPdklnaJč,otV,atd ptř,i bJu'dioud ,Slcb-lIZi mělsúční' . Po !p,ř'edl
llIá'šce r'oIZIP,ře!cna :se žilvláJ dle:balt.a" ;kltené Slúč.aISitm\i1a: s.e v.allniá část 
llřÍltlomruý'c'h. P,oleLány TlIzlnlé n.ámě,ty .a 11láJv'f1hy. jcuk uPl'atV'ilti 
a :z!1e/V'J1.iti řílz,eruí, :p,olZlustaluolstnÍ' .a IZmolCi11iěn :plřelcliSlelda 's jedinl3.
teh~il1l1 DJ"le/m Černým .31 ,pne/slildle/TIItem Dnem B3Jflk'em, ,alhy ip'Oď
l1'ilkU V'e,ške<fé 'k,ro!ky, !k1t.er,é ,sMedlaljlí, za vhodll1té a úče l'mé. 

Promlční pohledávek palmárníc.h. Nař,uze:l1 /ÍIm v~á,dlY ze drue 
15. unora 1923 č. 36 by la 3letá lhllta prom]čeCÍ v § 1480 a 3. 
nOIVlely k ,olb. z. olblč. p'rIQ,dll:oIUlŽ'e!l1la! -dlo 1. d:ub.n.a 1924. Milnď :sterst1<ó, 
r,alclJa Llisn,eslLa ,se p,N t~oJm, že Illa p'řílš.t.ě da'lšÍ' p.nold\loll ženÍ nehnc\.e 
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vke Plo,vlol'eno. Upo,z'orúUJjeme IPlrlOIDO vŠ'Boh.ny 11IoIDáře, · .aby z.<il..
vcas veškeré s,vé 3leté neb staršl pOl11eOavKY vymahali. 

vicepresidentem Ilotářslíé komory praZSIKe :po: Tunu, u,u
.statV'u .l\'r,eJJmllovJ zVI01'e.111 by'~ patru Dr. AiDltlQU1IJ'U 1VW'i{.<ľY, nOltM ~ J/a 
l\Jr;áJ1. V,llno/l?JriGllCllech. , . 

;:,prOlsteuí no'tařů činné služby vojenSké. K z aJkľlo\čen,1 lliO
tM,s~cé IK/omolr,y iP1flaJŽískié:, ,a;by v:si Ol1n.i 11Jol[,ári jlÍ'ž .V' mím plnO' :pli'b
p,a,d mo'bi:lils,aJce ,od' , č;.i;rul1,é 's:lužby v loulenlslcé byli oISV,ObOIZeIl1IL, nOlz
U1loldlLa NiNU. IVÝIl1JO'Stem ze, dll1le ~(j. l edn.a 1>11213 č. 1y1.~~2 , z'e 
~~Ipnolslělrill :non:á1tu v Qlolblě mlnl nelPltilcn-á'zí v luvICUl1JUI . .l:5uCle tuCllilZ 
,QliWŽnO ,ž,áid!alui zla ISjplr'ols'tlé-ní 'l1'otélJru :ZIa mUlbIlli!slalc,e J1!e'b, vlállk.;y 
v Klatí,dém je,dJruolt!iv'em 'př~péjJd ě . . 

POdávání zpráv ,útaat1m nadřízeným a zastupitelským v ří
zem pO~iístalOstním. '.I:-' lr ,c:sl~dIÍiLlIm ,V!rICh:rl.il11or ZiellTI/SKtlhlo' ISOIUIO'Ll 
Vl Pnal:z,e IOlznJámHJCli v ý nOlsem 'ze dme 15. Ú11l0'ľlCU 1923, Pr,es.: 
~633/ 17/23 ,'TIIOM1! ĎslkJé .klollTIJoř,e Pl"!aJŽbik,é, Ž1e' nleop, říls:l'U š ~ noMiřúun 
'ÍlalkJQ Siolumím komisalřum, aJby ipodlálvialt ů ZtPnávy iIJladll-ílz,e.nlý1m 
ulr,alcliúml' 111eib cjIZ)ilTI' únald!um z.a:stup~t.eusIKym 'P'timo, I1IY'blr'Ž ]elslt 
·y ,e'OÚ Slo,lliCllú, aJb'y, :tatKJ lČIi,l1tHy a z'e!imen:a dum z.a,s.twpH!elis/kJY'J ll. 
ur:atdlúm neSlllJh býti PiQIcli~v:á1na 'ZlPlrlálv.31 přímo, be'z IVlé,dIOImlÍl mt
nilsltl~lnsltlVla /S!plria vleldllil1lO'Slti . 

Iniormace neb poraay žádající kolegy žáldáime, a1hy p!-il
pQ1j:i.Lť ke SVléimll' ,eLOltiatzu též PlostOlV:nIí: z:nlé\,mkUI 1111aJ .QICllp'O,veď j.C:lJ
ik!olž i, alby: IciJoltatZ,y své slt,yUISlONIaLi COl 'TIIej,sltmčruějt 

Placení pOstovného v soudním kOmisařstVÍ. ŘedJtel:sÍlví 
PO,Š'Í a ;te,hegrafú 'Sldiél:u'je 'l1JÚZCllliYle,dle)l1lé 1'I0Iz'hlo.dl1'LlÍ!1 mÍ'IliiISlte'nsrt'V/a 
,po:š<t .31 tde,g.r.afú ,Zle dl1te 19. břez11Jat 1923, ós. 15.2.29/Vill-23: 

,»P,Odláuí sOlulklr,Qlffiý,ch .St'ľICUl1t 11Iolt'á,j-lIm nej:slOuOISiv'olbozlell1la OlciJ 
Ip.OIštOlvnéih:o, jelŽltlo: 1I1e!S!V'ěld)čí úřa:dLlIm al~d., ,olZJ.1\aČ'e.nlÝm v ,čol. 11., 
,oldist. 1 a 2 zlálkorua z · 2. I-ílÍ'l1laJ 1865 č. ř. oz. 108 ,a. tu/dílŽ 
ne:slPlélidlaJjlÍo po,cl! , čL. II. OIdISit. 4. UOlhlOltO' :z.á1lwl1ia. ZálklolTIl z. 1. dlUbl1ia 
.1921 IČÍIs 161 Islb. z. ,a HI. to,hlo il1Ielvm.ětnIE\I. Není t'uldí,ž .taJk,é prli
Ipust'no OIP.altrl01V'a:tl~ obáJIky, zmÍlnlěnýlch záJs.i'bek POlzll1Jc'tmk,olLl' »Na 
'SOIllidplÍ' 'ViYIZV\c1JnÍ: - 'PiolŠ\tlo.VnéhIOl IPlľlOlsltO. « -« 

Záloha na pozůstalostní dávky. Osvobození odl placení od
škodůovacích úrOků. MilnJ'ste.r'stv'o' sp'r.alv:e,clihnIOIStJ z,aJsliaJl,o v š'e,1f1 
ITIIOIUáJňskÝilTl' komo,ľlám nÍlže 'uNle:dlell1lÝ .výnos mill1lilslterlSltv,a flÍlnlalnc1: 

»Mi:n.i'Slterst VIO final1lcÍ upo!zOIľřLll1je rplřílpl,s,em ,z 11. I-'lIjlnJa: 1922 
čj.: 115423/ ,6330/ 1212 I1Ia tU!tlO ,vý<hto\dlu !př,H 'z,atp'l.a'cen~ [lIO,zLI'stal,olslt-
11IÍ1Ch dálv ťiki: \ 

J,e:sltližle JPiOIZ,LlISitl3JliQJSIÍiru1 ,v'ÝlklaJZ, j,enž má bý:ti plřed'J.o:ž.e:n k V'Y
mě'ř,eIJ1lÍ pOlplllattlkú, lruelbyl Plř'el clll o.ž'en dOl š,e'sti m l:lsí'Cll ,oldo ďěL1/tlc 
'kéhQ1 :nlá!PlélldIU" mltUCl{ Z,ajp'ľ,a,v~ti z úhrnné čáisltky ,dávek v :piOIZlÚ'
lS!tal~olst Il1'Mež'etjidch ,old UIP,]Ylnlultú této dlohy dlo. Slp1aJnl1iOsti cLáiv1elkl 
t. j. dlo 30. dne ;PIO IdlOIfiUiče'nÍ' pl.altlební'hlo rlQlz'kaz,ul1ia ně :hiebQ1 dlo 
dne' jňCih cliřÍiv,ější!ho slklUluelčného :21a:pllcuoe:TIlí', 5'%· úWlleoy (Š 11. \Zlátl<. 
č . 74/1901 ř. z. v Ú!P1faJv lě § 29. ,oldis,t. 3 ds. \l1:élJř. č. 278/ 19'15 ř. z. 

TěmtO' únolklLtlT1nz:e sleoVlyhlruo1uH tím, že po:p'latt;nJk již .nIéllp,lled 
slo,ž,É na účet po,zŮJs'ÍaJboISltmlí:oh Idlá'vek, jež hUldJolU !sv,ého Čiatsu 

I Vly,měJře/l1ly Iplř,imě'ř'e'ruo'Lb č'ástk'u. Uč,iIDli-U tak, ne,p.olž,ald:ují ,s,e tyt,o 
Ú1110!ky (t. :zv,. ' adlš!k,o,dlň,o,v:a.o~) z: M č,á1sti PlozúSit'aJllostních diávlelk, 
je,ž :sle 'ľlolvlná ISložeiJJé čáSluoe, .aI ,to ,od tloho dlne, kiter,ého, byl/a, 
ISllo,žlell1\a,. 

Zemřell-lii tlť1dy zÚlSltarv1te.~ 11131 ,plř. dn1e 5. čelľ'v:TIla 1922, má 
býti pozůstalostnÍ výkaz předložen do 5. prosince 1922. Ne
s,ta'[]e-iM~ s,e ,taJI{j ,a, /předuolžíl-li 'Sle 'P'olz'ús,tiGttlos~'ní vý,kalz It,elprve dll1'e 
25. 'PlrtOls'Ílnce 19J2Z~ jlSIOlul .oldiÚV,Oldlnlěin:y .z PO'ZÚISltaJl'Cl{SIt:nÍc,h cLtfuVle!k 
5% úrloikiy ,oldlš'lmdlřl,Olv!ad Olell 5. '])IrOIs,čnoe 1922. J.els.t1ůž'e hylllY 
'dlálvlklY VlYměÍňe/111Y p~atebin'ím no,Zlk,3Jz.emd!o.dlatTIlým 15. ČelWell1lCe 
1923 a staly se tedy splatnými 14. srpna 1923 (30. den po do
ručenI IpLa'tle:hníiho nOiz:k:a:z.u) vy1be'i"IOILli 'se zle sOlulhnmu ,dá'velk 5% 
úro!kIY ,old 5. :Plws!i:l1ICe 1922 ,diO 14. ISlrlPlTIIa. 1923. (ZaJp.}.a'tÍo-I,i 'P'O
:phaJtmíkJ ,dláJvlk'y d(řív.e, na iplř. dlne 10. 'SIrpi11Ia, 1923, tec1:y <lIo It,O
IhO'to cline,) 

Kdlylby ;Yišlalk 'p:olp,l.alt:n:Í'k Isll lolžli'~ ,nla úČle,t dá v,e.k u 'p'řÍlSllušnté 
fi,TIJaIThČ;ruíl :piolkillaldlny jils.to:u č.á1S.tlkIU dlřÍlvle', nlal :Plř. j.iž dln/e 10. pno
's.í\l1'C@ 19,22, !plolža'dav,Q.lly by se ,a,d!šllwdlň,OIvlal c.íJ úwky 'z 'M č'áls b 
1Cllálveik, J,ež odlplolv!Íldlá s.llo,že,lllé čáls,t'oe jen z,a: dob'u od 5. 'do 10. 
'P'ľiOIs,iiTIlC'e 1922. 

tcvno výlhlOdélJ má ,dn,el ~ zlTIJalČll11Ý vÝlZlnalm\, 'jležtO' ,k: vymNelnÍ 
IPIOlp11laJtikrú dlolchiázlí 'P'[,Q př-e:tílžletl1i~ f.i!n,amlčnÍIOh! lÚř,a' cl.ú tBpilWe po 
dJe:lš~ ,dJolbě , 'jež Itlnviál :n\am'llIOIZe ne!Í,e:n1 n ě:klo:l!ik mělSoÍCl1., mýbľ'ž 
i ,ce'lié iw :k,y. VýhlO:da z.á],elž,r :lte!Í en V tohr, ž,~, 'se ušoetří ,ľOiz,dó'l 
me:Zlb nližš'ími z:p,rav.icl~:at llľiolk,y, jle!ž :by pOlp,lla\tll1iílkl 'Za rpřÍ:s IIll IŠ'llO'll 
,d'olhu dloISiÍ,a,I, k:d'yhy S,llolžlelnlolUJ ÓálSltlk'l1 měli ll'llo'želnill ·(j,a'k'ol v~Cll.a'd 
l1Iebo y. u'kilá1dalOkh :p:alp'Íned1,) ,a v'Y'šŠ:Íimi úroky odšk,o!d,ňowL'CÍlmi 
j,ež mUls~ 'zaIP/!'i3JVit. 

VÝ.holda zúlie:ži také 'V' tlom, ž,e }elst1ilže slo\žen,á! č'ás.tk,a př.i 
.blt ilž:mě 'r,olvlná 'sle ,c1/álv1k1áJm, jelž hudlolLl' vy.mě'ř eITIlY , mlllž'e- být PIO,-. , 



zŮJsltaLolst 'sO'udem 'OIde,vlzdláJnlClJ Ihned po s/],)o:mčemém j.eiím 'Plrol}eld:
lllálmÍ. To má vÝZ.)ll(1J!11I z'e[jmérl1la p,r-j 'v' ě,gíc'h plolzů'Siball,osteloh, je,
jilclhž hWluibá: hloldlnlolŤ'aJ ,pře:vyšu'j,e 50.000 Kč llleibO' ,č:Í'sltá hOldlnloltla 
5000 Ke.a k j,iochlž O dle v z'dláll1JF \Sle, ,nenli-U ,tu dostat'eČll1'ýlc:h' ke 
u\lny,N il1Jemo.v:itlos,tÍ nebo depolsůt, vYlžaldl u,jle' ~alplJalce:l1tÍ, nebo z,ai
blez/pelčelnÍ, iplolzlůlslta,1 0150 t nlÍlC:h ,dlálveik. 

K,romě tOlhlD ve všech 'P'ř ílpa'dlech , v klterýlch Il1iále'ž,eljí dlo 
po'zů'sta'llolsni nemolVli\tO!sti il1lelboo l\.illlihIO'V!nIÍ' IPIr'álv!a, .můlžle býti olde
vlzrdlald 1ilstůinra i/hlnleld 'v!llož,ell1la ,dlo 1]~l1:ilh. (§§ 26_ a 27. CÍlSi. nlalř. 
č. 278/1916 ř. z. i3, §§ 29_, 36. a 40. milfli. l1lél1ř. č. 397/1915 'ř. z,.) 

Mii:nj's,t.e'l"snVlo fill1ramd dloIPolrIUlóulj,(j 15tmanám dlbáti toho, alhy 
by'~a pNsllUJšlná ,Qáls:tka s!'ož,ell1,a 001 mOlž'l1rá Z, íln- ,o,veň ISI lup'lynlultÍlm: 
~'e:Sltlimlěs,Í' člTIJí. llh,ú/tyDd cliědlircl(1éhol nálp,a-dlu (Z!pr.aJvi~dl,a ,tteldiy oIdl 
zú'sté1JvilteloNY ISlmnti) ,anebO' .aJs,ploň Itlenlklnáte, !J<ld\yž ,j1elst cdkloiV'ý 
s DaJY' "PI0IZ'ÚlstlaJlI0Islti a/srp o ň z.h:ru ba' !paJtrI1JlÝ. Dáme jle' ,dbá t,i tOhOI, 
,alby jedí v'Ý'še alslplo:ň p-řibliž,ně ,0Idlplo'vÍldla'la s,0IUlh.r11lu dávek, j-ež 
bUlcliou .aISIL rL POIZtllsrt:al'ols'Íi v/yměf'eIl1lY, rt:10 jes'Íi 'PIolP,l:at:ku (:nyní 
dbllllě') oz 'Oihoh.a:pe;nlÍ', ,plolp1.altků 'l1IemlOlviltl01Slt11lÍoCilJ' ia!elv:. ji'l1lýcJh dlá'v'ek. 

FOIJ"lmlálll1lÍ IPIOlst'up 'PIH tom .jelSltuiVledlen v dt-ovla'Thém ,§ 215. 
mill1i. nař. č. 75/1901 ř. z.L 

ZádráJme, ,alb,y o tom hyH iZlplrav/(jl1li vŠ~ch;nli 11l01tálři · ok uaJl11Iní 
!1IOtáJll~ilk,é lwl11iolře :náh;:žej,í.oÍ' s tlum, alby všudle', kdl'e: se Jj:im jla,ko 
!S'olufdill Í'l11 IklomnslaJ ř:ůlml :pr,o j l eldtruáJVIa~ ílCÍlITII /plOIZ Í\o.Sltíccl,Olslt jil 'nla:sky,t:11 e 
pll-1.1Ie:žttlolsIÍl 1{! Itomu, u,ptoizOtrň'orvlall,isltr,aJniY 'Illa tutlol d!oS/weli mM()I 
z lltáJmQlu výhodu ,ar vš emOlžrně Ipltl!SIO/bilhil, ,albyH b y~oO' /uživláll110 CD I 
Jloeli'v :hroldnlělj 'i, 'P'olk',Ulď SIe: týóe., ISla/md Jí WŽÍ/v'a,li, - l!\lďle Ijlako zmolc
nlě,ndl slDra1ll'Y ·j,SIOIUl kl tomU! o;ptrlálv:nlělnli.« 

Přeložení, jmenování. 
Mi:nÍlSltrSlptnaJvie!dlll11,os:tli ,sprolSm nloltá/ře Dm, J olsle.f,a VHíil11k.a 

11 O \f\illl(\1QiSlti, míltln úřeldnÍl Sivé 1S[ldillor v ' Pmze Ul. ca IV., .a 'Írme- ' 
l10val kandidáta notářství Dra Bedř. Protivenského v Jindř. 
Hr,ad:cil ll1'oltáře:mVie Štoká,elh. 

Notářské místo ve Znojmě. 
POlde:P'Slaln/á 'l1JorUM1Stk,á l<JollTIloll"laJ V/y,p;i!siUl]e slQIuťelž ku Z'11101V/U!

obls.alz'e,lllÍ' mÍlsta Tholtá!řskiéihlol voe Znlorimě, úmllnÍlm ruoltlMe Dra 
KarLa P1ad"éhio upr:ázldlněll1lé,blo" lpIO- Iplř-Ílplaldě um ,0ibslalz'errlIÍ 0!1110hlO 
mÍ:Sltal, i elž se: UJplr áiz:d!n Í' př'e~ Olž,ellllÍm nrělkltler élh,o :Z no,t Mů rv oib
vlodlLlI Ql10lDáJřlslkié kOmOirY v Br,lllě. 

Z:ádlol~ltio, dlolkll:ald'y ve smy'sMr IvÝ'nlolS'ul mini. 'PIrá:v z 31. 'řidll1taJ 
1887 ,ČíISl. 9172 ,0 Iplaitiřel1lé, 'podlá'HY bu'ď,t.ež diOl 

20. dubna 1923 
vloe,tl1Jě 'p!líedlepIS,3.111Ýil11I zpÍllslolbell11' 'l1Jo,tář:ske iko'l11lOiř:e v Bmiě. 

iN.at áJ řsa~ :áJ Ik ,o mOIf.éL 'V' Brn ě, 
dlne 2'6. bře:zna 1923. 

N otářské místo v Praze. 
NOltá,řlstklé ,mÍlstJOi 'v Pr.alz'e litI., ulprráJzdnlě'llé přellOIŽ'e,l1lÍlm no.

tálř,e Dr,a Jos.efa Vilmlmlkal ,dlOl vlnli.třnlÍ Pnahy (,poO nCltářjl R. Hmš
I<JOivli) VY1P1Í1su.}e 1~le 'tímt.o ku , olplě;tnlému ,0IbrStalZ'e!uÍ 's ťí'l11 .ctlouIOIŽel11.~rm, 
že , 111 1 0Itá:ř IP'I",OI t Oit,O mÍ,slto ill11lelnlOlvlwruý :hude' pOVlin,ell1, mílti s,v 'é 
úř,eďnÍ- 'srÍ'dlliOo bUlď v Pr.a'ze III. nebor IV. PIf\alž'slk 1é'l1l .o/breclním 
okresu, na Menším Městě neb na Hradčanech. 

NOIDáJř telntlo rbuldle ,Viýluoně' pIOI\tlOiLá:l1J k olbs,t:a,rlálvlálnd 5,olwcIM1ho 
,k,omils,a'1

1stIVt v :těIClMOI oklre!sú'd~,nlelbudle vŠlak 'l1IaJpro til tomu 
SÚtČtarsltlll lěm Illla ,s,oudin1im :klolmi:slarřsltvIÍI Vl ,olst,atnÍICh oibe.onlÍlc:h olk'rle 
sre'clh 1)I[ ,alž'Si!~ýoh. Srorutěž tlato VizltaJl1Iujle .sle' iI '\lla O'l1iO, mQISmOI nOI-
i,á'll~lklé, j-ež 'Ulprrálz:d1l1Ji sle př,eložern'Ím nlělkltero&ho 1l10'táJře dlO' Plna!hy 

,In. 11leib IV. 
Žá:dIOls:ti, ,dlok,J,a:dly ve snws']u VÝ'DI .m'Íu. 'SIPI\". z 31. X. 1887 

č. 9'172 dlol!IQlžeiné, 'plOodlámlV Ihu.c1't:c.ž do 22. dubna 1923 
voóetlllě 1P'11e,dlelplst<JJllISnm ZlPůlSlolbem ,podetpl<\ail1'é' :no,tá'J;siké rr,lo:mo.ře. 

Not á: ř '5- k á ki.ollmo lr a' v P r.a 'Z e, 
dll1le 9. ,dlulblnia, 1923. 

, v 

BOzvAN! 
Iku řáldJl1Jé VlaJllnré hroma'd:e! 'Olctlboru »P!r,a,h:a«, Splolllku ,11I()1tářů 

oes1<J0Isl'ovlell1lSlkýlch, kltlelr,á< klo,llIati 'Sle bu-dle v 'SlobOltu, dne 
28. dubna 1923 

'o. 60 hodli1 ll 1ě Ive6etrl11Í v re:SltalLlI\"laJC,L hotel'u »P.alslsla,g,e «, Vádalv
Elké náJllli. č. 11., I. pOlseh-. (v'ellký 'cihiambrel) ' 's-tÍmto pOlř,a,idem 

,jlelc!lnruI1IÍ' : 
1. Sdlě'l ellliÍ, IPl'eoc!ls e/dlnilatvla'. 
2. Z p r á'va j1eldi11la'te!l'slklá. 
3. ZprráJVío. plo ,ldaJďlnlLčnb .a plře'h]iílž iltellú účtů. 
-t. Vo,llby: 

.al) Ist.a'l"lolsty OIdlboru, 
bl) 11 ,uem lů vlýlbrolr,u, 
c) 1 :p ř e'h1lílŽli te le oÚrČltů ,al 2 11láJh r.aodrl1iÍlk LI. 

5. US'Í.aJnI01vle,nrr p'řÍlspěvlkiU na r. 19'23. 
6. V,orné 'l1/áJwlh:y.· 

P o zná m k a: Kdyby se dostatečný počet čl enů nesešel, 
bUidlesle ikloll1iaJtli tato v,a,lt]á h l"'OIl11Jal dral 00 1 hOlďill1lu ,piolzdéj,i, p.ři -témž 
plolř,ardlu i'e.cl!l1lánío. 

oP ar v 131 Iboll é h r ·o m ,31 cl ě !k,oni se plřl eld!l1iášlklaJ pialna, no,tář,e 
Dr,a J,al\-. Hei~1Ůlbze: »V1á,dlnÍ .I1lávlrlh l~áikIOI11ial o' u'UišelllIÍIISlvlě,řenls.tV'Í.« 

V Pnaize, ,dlne 12. d'L1:brlltaJ 1923 ~ 
Za! 

,ord/bm » P r.aha « 'SIP'O IrkL\l 11I0táiříl česlkrols.l'olVlell1lstk ýd1 : 
Z ,dl. L el11llne'r, }etd\nlaJtleL Dr. J ,3' Ir. CUlI í k, s,t.a:r.oJsta . 

POZVANI 
k ř á Id n é VI.a1 1 ni é Ih ol" o m a ,dl ě 

);5ptOlll]{ll1! česlk,olsLOIvlenlský'cih lGa: llldlildláJtů 'l1Iot~álřsltiVí., k-telr,á lmna,ti 
se ,blude v :nlel c1lělli\, drne 20. května 1923 

o 9. hodině dopolední v síni číslo 2, 3, 4, (mezanin, vchod 
Š,a'tlllOIU), O'brecl1JÍlho dlorl11ru mě:slta: Prahy (nťÍlstl1\OSitlil allllglk'ké\hro 

'k'lu!hu). 
P 'o ř a dl: 

1. SdlMelld p'ř.edlsIBdlnllictvla. 
2. OtelnÍ' :plPOltiolklOlllu minulé v,a,lné hl"'olma!cl'jf. 
3. Zprrávy :f,ul11lkc ilolnláJřú 

.(1)j.ed!llla't'ellle:, 
ob} IP,clk :~ad\nlílk,a 
c) :!W11idi CrnlÍho r ef'e r'~llltal. 

4. NOlvý řáJd notíJáJilsiký. 
5. Vlolthy Í'uluktCIÍ,ol1láoř LI . 
6. Vo ~l1\é 'nárvlnh y. 

K,arlelgorv.é kial\1JdlildáJtJ nO'tářstvÍ sle dútk!.i'vě' ve Vl l ,a ,s tll í, Hli 
!Zliuj111l1Ul 'V}yzýlvla~j :íI, ,alby se dlo va'~ll\é hnomaidly 'V' IpootU 'n.ej'!'oj
llě-išÍlm dlolstalvill.i a ,alby ka'ž,dlý prř,i:st'olwpri! za čt.en.a! ~~\PtOH\IU , 'nehoť 
napříště jen členo'vé spolku a notáři, u nichž členové spolku 
i's,ou z:a/l11Iělslt lll lálllli, o u:s,lllelsenIÍlchl SIPlOllku bncIlolul V'Y'no'zwmí'V'á,nj 

V Bw/ze" dlnle 10. diubnai 1923. 
Za! 

1»6 :p IQ 'I: e k 'Č le~ 's Ik Ol S ln Ol 'Vile! 1111 iS Ik Iý IC ,hi \kl ,Cl! ni d\ .Í(dl á: I t Ů 
111100 It á ř 's t V' í,« : 

Dr~ B ,eldři,clhl R lu ,dI o lf, Dr. KCl!'l'el IPr 'oclhás ka, 
,n. č. iedlnaJtJel. 'Í. ,č. mílslt'o'sta,r,QlSlt,al. 

P ř:áJ~ellislkiá :slcihú'z:ka Ilw],egÍI p ř,eldl Vlallll1lO1UI h nomaldou v' Isolb ot LI 

dlne 19. 1l~V1ětl1la 1923 O' pltl,1 8. harcl. v'eóe'f'lllí' Vle, f/nall1iOOI Llq;I~lklé re
I s U3IUlr,a'di! O heClnúlh!o' domu. v P:r.alz,e (KaJlle:r i'e). 

Koncipient 
s ví1oe;l.eltOiu 'SIOUdll1IÍ pora'xIÍI, z;]wlušlk,o'1.l a r:olC:l1ií plr:alx,í notMsk,Qiu, 
z.mě,lllí 'l11~Slto 'oJdl 1. Óe,rlVelnC'e 't. r. NaJb. po'cli ZTll. »]enna Mo
lIa'v,ě« do laldlm. 

PAPIR\~ PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 1'4 
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. 
Kolekce vzorů zdarma, obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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