
oddanosti, ~'e 'Ž dov,edla ske někdy nes.ouhl:a:sHI, ni,kdy však 
nedovedla: přestati ctít. 

Já však nechtěl promlouvati nijaké p'o:hř'ební ř,eči -
jen přehršli vzpomínek rozestříti nad tímt'o .otevřeným 
ro'v,em -; mysJ'ím, že j,en v Tvém duchu nejlépe ukon
čím, pakliže Tli ještě jednou zacituji ony k,ouzelné veTše 
Tvého mil~ovaného há,sn~kH , kterým Jsi se kdys tak po
div'oval: 

V pO'sl,ední pozdr.av ještě, 
na pos,l,edn.í hrst z,emě, 

j-ež dolů k,lesá jemně, 
náš sp,rchni tichý vzdech 
jak různý·ch lístků deště: 
jen sladké ciť z nich vání, 
:a ť 'n i k d O> TI e v í a n i, 
ž,e prší na lak,ev. 

Dr. Rudolf Král. 

. Sbor notářů obvodu Pražského 

konal dne 12. říj,na t. r. mimořádnoU' valnou hromadu za uóe
lem věnování posmrtné vzpomínky zemřelému presidentu Dru. 
BaťkoiVi a volby prelside,nta nového. -

Schůze súča1stni1or 'se 48 notářů, za komoru Králové-Hra
decko-Chrudimskou pan prreslirdent Hnz a za Spolek čsL kan
di,dátů notářstvÍ' starosta pan Dr. Vodstrčil. 

Z osta,tních komor, jež byly r'Ov,něž 'Pozvány - omluvily 
se komory v Čes. Blldějov.idch, Brně a Olomouci. 

N ámě'st'ek presidentův, Dr. Čulík, uvítav přítomné, věno
va,l posmrtnou vzpomínku zemřelému presidentu Dru. Baťkovi 
takto: 

l<!dyž vyvstaly na obzo.ru ra,nní červánky naší nár,odní sa
mos t'atnosti a !Slunce svohody zarli10r 'Svým ja,sem širé naše lány, 
spooinulo též někO'Mk hře.j.ivých paprsků na našem stavu ve 
star ém Rakousku tak za,nedbaném. Také my dosáhli jlsme v no
vém státě zna,čných úspě'chů. Bylo třeba v,elikého ús i1.í , aby
chom si j.i,ch zachovali, neboť vždy nové přihnaly se mraky, 
hrozíd nám zkázou. V těch bouřích nalezli jsme olSv,ěrdčené 

pra'oovníky, kteří vynaložili ' všechno úsilí, aby odvrátilli po
hromu, zaJs'ahuiíd samy kořeny na1ší instituc:e. Přestáli jsme 
vítězně tyto zlé doby, avšak b'Ouře krutě řárdila v na,šich h"" 
dách. 

Dva nej,lepší z našich mužů, dva vůdcové nám byU vyrvá
ni : dne 19. února 1923 o'dešel nám náš vícepresident Dr. l(Jre'iml 
a opět dne 19. záři 1924 ná-sl,ed:oval jej náš neza'pomenutelý pre
sident Dr. Kar,el Batěk. 

Den devatenáctý hude p'roto zápsán v historii naší ko
mory, jako, 'dies nefalstus. 

Jsme bez vúdce a teprve nyní cítíme tíhu osudu , Nebyl 
Dr. Batěk postaven v ' čele našeho stavu jen nahodne, volba 
jeho nebyla dHem kompromisu, nýbrž byla to jednomyslně ' a 
sPontáně pro.j.evená důvěra v muži., v němž vškhni, právem 
spatřova:li jsme opo'ru a .záštdtu svého, stavu. 

Jest proto nutno· zno,vua znovu oživovati si v mys.li jeho 
živo,tní díJo, uvědomovati 'Si' jeho. zásluhy o nás a z jeho života 
č-erpaH pou,čení a příklad, kt,erý ,následovatI jest úkolem nás 
všech. \. 

Dr. Batěk narodil se dne 24. července 1860 v Hradci Krá
lové. Otec jeho byl rovněž ,notář,em a pre'sidentem komory. 
Po odbytých gymnasiálních studiích věnov-al se, ač jeho hlou
bajíd duch tíhnul vÍtCe k ftlo's'o,fii, studiu věd ,právních. Absol
voval Českou universi,tu Kadovu a složi,1 veškeré tři státní 
zkoušky s vyznamenáním. Judicielní s vyznamenáním vše-
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obecným. Roku 1884, t'edy jliž rok pO' 'Odbytých studiích, pro
mován byl na doktor8J práv. 

Notářství nezvol.il si jen proto', aby následo,val v šlépějích 

svého otce, nýbrž z přesvědčení o krásném poslání notářství . 

jež jde, jak sám uváděl, za ideou jistoty a\ zachování míru. 
Setrva.l v 'praksi no,tářské (mimo jeden rok praks'e ,soudní) 

a,ž ,do svého, jmenování, pN čemž oddal se hlubokému s,tudiu 
i,nstituce notářské rakouské i cizí a připravoval se, 8Jby jed
nou zauj.aDi mohl přední a vůdčí místo, ve stavu našem. -

Dne 7. října 1896 jmeno'ván byl notářem v Kralo,vjcích, 
odkud 21. března 1904 p,řelo,že,n byl do Prahy, kdež započíná 
vlastně jeho činnost. 

Procházíme-li dnes r,etros,pektivně činnos,t a dBo, Dra. 
Baťka, shledáváme tři par,alelní fá'se, trojí druh j>eho činnosti 

duševnÍ. 
J,est to jeho činnost vědecká, 'S'pojena s legisla,tivni, ' sta

vovská a organisátmská a čdnnost vychov.ate1-ská a učitelská. 

Dr. Ba,t,ěk byl skuteoným vědátorem. Vše, co napsa,l, před
nesl a promluvil, bylo hluboce promyšleno a mělo, vědeckou 

váhu. 

Již jako kandidát sepsal na po'pud velikého našeho učitele
Dra. Randy v roce 1892 po'jednání »0 vrchním pm,učnictví a 
radě mdinné«, j,ež vyšlo v »Prá vníku«. Studie to, obtížná, již 
s ohled'em na no'votu látky. 

V rooe 1903 vyšla, v »Zeit. f. Not.« jeho,' dú~l.adná stat 
».ober die fralg.e der Legal:itiit der Vertretungs~ahi'gkeit der 
Notare in Strei.tsa.chen«. 

V roce 1906 vyzván byv Právnickou Jednotou Pražskou, 
přednáše,l v, této jednotě »0 právní p·ovaze ttmmy práJVníc.h 
jednání -a vnll'c'ených f.ormách německého, pr~va«. Přednáška 

tCl!to by,La mistrným kusem též právní filosofie, a ll'veřej,něna 

byla ro,vněž v »Právníku«. 
V témž roce přednáš,el nCl! valné hromadě delegátů Rakou

ského sp·olku notářů ve Vídni »0 těžkých poměrech našeho 
s.tavu a takUoe, kt,erá by se měla zaujati «. Žel, že t,ato ře,č ne-
byla nikde vytištěna. _ 

V témž r'oce ll'veřejni,1 dále V' »Zeit. f. Not.« kritiku díla 
prof. Dra. Otty »Gerschichte und GrundJehre des Oster. Rerchts
fiihrs:otfgeverf.ahr,ens«. 

. Rok na ta převzal na kongresu notářů Ra,kousko-uhersko
německý'ch ve Vídni ' skvostný referá,t »Wekhe Neug,es,taltung 
der notarieHen Urktll'nd~ormen und der Kompete,nzen erfmct,ert 
der moderne zwischenstaatJi.che V,erkehr zur Bef6rderung ge
genseiti'g.er Re-chtshme«, je'nž vzbudil přímo rozruch. 

V mce 1908, jako, předseda odbo'fU Praha, Ralmuského 
spolku no,tářů, dal k tomu podnět, že vy'pra'cováno. bylol trří
členným komitétem dobrozdá'ní o' chys.tané noveHe k 'Občanské
mu zákonu, kteréž pak Ústřední výbor spoJku přija,l za své, 
př,edlo.ž.i1 mini'Sterstvu a vydal tiskem. Dr. Bat.ěk vypracoval 
k dohrozdání tomu všeobecnou část. O této' nrOvelle k obč. 
zák. podal pak ,na valné hromadě Rakouského spo,lku notářů 
v r. 1908 obšírný referát, k,terý vyt'ištěn byl v »Zeit. f. Not.« 
pod názvem »Eine Kritik der No,velle zum ABGB«. 

V If,Oee 1909 pfe,dnášel v odhoru Plraha »0 nabytí dědictví 
ze stano'viska' reformy« Litovati dlužno, že ani tato přednáška 
neby,la vydána tiskem. 

V ro'ce 1919 přinesl oeskému n'O,tářstvu a » Českému Právu«, 
v prvém jehoč'ísle do ví,uku vzletný ,článek o ideálním poslání 
našeho stavu pod názvem »Notářst.ví y Republic.e«. 

V únoru 1923 konal znamenitou přednášku v našem p 'raž-
ském odhoru »Irdeologi'cké základy ; říze:ní pozůstalo·stního«, 

v kteréž s.líbil leto's pokr.a,č,oiVati .a kterouž chtěl uveřejniti. 

Koncept přednášky té by,1 nám za,chován a bude uveřejněn 
v »Českém Právu «. POlslední jeho literární práce, by la bř,tk á 
kritika přednášky Dra. Eug. L6wyho »0 osnově nového notář-
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ského řádu« ,přednesené v 'fldvokátní komoře Pražské. Kr.itika 
ta uveřejněna' byl.a v »Českém Právlu« pod titulem »Po.známky 
ad~okátlli k osno'vě nového, jednotného- notářského ' řádu(~ . 

Mimo to- podával' Dr. Batěk na každé valné schůzli dele:gátů 
ve Vídni ob.ší.mé r ,eferáty .. Jeden z. ni'ch v r . 1912 »Obe·r die 
La,ge ·de's No,tarenst'andels« vyšel tiskem. 

Jeho. 'Pojednání psána, jsou s logikou na'P'rosto přesvědčující 
a j,sou podepřena četnými cHáty z lite'ratůry práv,ní, lež svědči 
o důkladném studiu věd. . 

Vědecké své ~inl101sti měl co děkovaH, že jmen.o:ván byl 
, členem zkušební komise prO' státní zkoušky na naší univer
sitě. Byl tOl první pří,pad, kdy zkušebním komis·ařem jmeno'ván 
b,yJ no.tář. 

Dr. Batěk s.úča,stnil se také ·činně p'rací legislativnkh zejmé
na na o.sno'vě nJOotářského, řádu rakouského. v r. 1911 i nové 
osno·vě České, jež' předlož'ena našemu minister'stvu, a byl vy
datným pracovníkem v refmmě občanského zákona v subko
mitétu pro p,rávo- dědIcké. Pw svou zna'lost řelČÍ a prá,va zvo~ 
len byl za člena výboru .»Sdruže.ní p,ro mezinárod.ní právo«. 

Ještě intensivnější byla jeho ,činnost stavo,v,ská a organi
sátorská. 

J,iž v roce 1900 zvoIen za č:lena no,tářské komory paz,eňské, 
v kteréž funkoi setrval až do svého. přelož'ení do Prahy. 

Od roku 1904 byl starostou Pražského odboru spoIku no
tářů až do roku 1919, kdy problásil, že další vo.Jby nepřiiímá. 

Od .téhož roku 1904 až do. roku 1922 byl zkušebním ko-mi
sařem pw· zkoušky no-tářské. 

Od roku 1898 a·ž do. roku 1923 byl členem v.ýboru J edno'ty 
no,tářůa kandildátů. V ro'ce 1905 zvolen byl náhradníkem no
tářské komo-ry Pražské a wk na tn ihned za pres1dentov.a ná
městka. V témž rooe zv:o-len by,l za člena tÚstřednfuo výboru 
Rakouského s,po'lku notářů a, brzy na to za mí1st()ipředsedu 
spolku toho a za člena stálého vÝbOlru pr-u ~ořádání meziná
mdiníhol kongr'esu no,tářů. 

Konečně dne 9. prosince 1906 zvolen byl za presidenta 
naší komory, kt,erýžto. úřGl!d .zastával vzolrně a k největší 
ozdobě našehO' starvu a,ž do své smrti. 

Ve věcech stavovský'ch vyvíjel Dr. Batěk činnost vys,oce 
ohdivuho.dnou, zejména j.ako. předseda Pražského- odboru, paJk 
jako. delegát odboru na valný,ch hromadách Vídeňských a j,ako 
mfstopředseda Os třeldního, vÝbQlru. Spolu s Dr,em. M:ayerhof
rem a Drem. Wa,gnerem tvO:řIi:l třpy,tné trojhvězdí našeho stavu 
a spolu s nimi repr,esentova:l stav náš ve vše,ch jed.nánkh s mi
ni'sterstvem s.pravedilno·s.ti' o- důležitých otázkáoch právních a 
s t'a vovský·ch. 

Nes,četné byly jeho, konlference se sekčnrm che,fem Drem. 
Slchauerem a ministrem Kleinem, kteří velioe si vážili, jeho 
úsudkq. a čalsto. vo,laN j.ej do Vídně na ,pc.r,a-du. Z těchto· porad 
vyšla osnova nového nofářského řáJdu, která jako vládní návrh 
předlo'žena byl'a říšské .'radě v fiOce 1911. Lví pq.c.H na osuo,vě 
té, měl Dr. Batěk a, jemu podařilo 'se dosíd různý,ch vymože
ností pro náš stav <li zejméná skvělého. uznání důlež'ito'sti na
šeho, stavu z. úst ministra K!leilna v důvodové zp:rávě. 

'K!dy.ž do·šlo k převratu, vydupal Dr. Batěk takměř přes 

nJO.c no,vou ·organi'sad no.tářskou, - »Spolek notářů českO'slo:' 

venských«; byl spoijuzakl,adatelem našeho mgánu »České 

Právo'«. 
V této. době, jakO' již před tím ve Ví,ďnii, bylo' mu !wuževnai1:ě 

se .brániti pr,oti úmyslu vlád, které pomýšle'ly stav náš zrušHÍ" 
resp. sJoučitf se 'stavem ·adv,okátním. 

Jeho výmiuv:ností a obratností podařj,[o se přesvěd·čiti po
vola'né kruhy o nezbytnostil a kulturním po'SJání notářství a. tak 
v zárodku ubíti tento., pro ná,s neblahý úmysl. 

Byl ro.zeným vůdcem . Řídil otěže našeho stavu. fascino-

vaa svým r·o'zhodným, ale milým a l·askavým chováním, takže 
jeho, p·ove.lu, či s,píše rad by,lo· dbáno· bez odmluvy. 

Měl v sobě něco magliockého, co' přitaho-va1l'O a součas.ně 
nutíllol k res.pektu. 

VeHce mu napomáha'la k četným jeho· stykům a s vlivnÝmi 
o.sobami jehQl veliká znalos,t řečlí ·a jeho neoby.čejné nadání 
řečnioké. Mluvil právě tak česky, jalk německy a anglicky, . 
ovládal j,a'zyk francouzský a tak tu vyzhroj,en, j,<'j.ko pravý vo
jevůdce; hotov, neden Q1dr.azitii kaž·dý útok, nýbrž i, bylo-li toho 
t'řeha, útočiti. Při tom nebyl despota .ani tyr,a,n. Rád vysllechl 
náJhled jliný'ch a ·shledali-li jej ~právným, přizpůso?il se. 

Dove,d.} shromáž!dW kOtletn sebe příslušníky oddané našemu 
stavu a udlrŽlo,vati ·v' nich záj-e.m pro- stav náš. 

S tím souvisela j,ehQl veliká činno,st vycho.vatel-ská a uči. 
telská. 

VěnolV.al v,elilkou pe'CI tomu, aby vycepoval zdatné repre
sentanty staivo'vské. Radil, ·poučova'l a 'Pobíze,l k práci věde'cké 
i stavo,vské, by] Hm při tom nápomo.ce.n, pobízel je k činno·st i , 
když umdilév,alii, poukazuje k tomu, že jest nutno pra.cov,ati pro 
stav, márH prO's.p:ív.alti. Nabádal nás k zdokona,lování sebe sama 
a k sebevzděIání. 

Nezapomenutelný v tom ohledu jest mi pří,pitek jeho pro. 
nesený na jednom bank,etu po schůzil delegátů, přípitek nikoliv 
obyčejný, vystihuiící úkoly ,našeho, s,talvu, který s.kvěl ,e za,konči l 

pos'!edními s,lovy Go.etheolVými »Meh:r Lic.ht« . 
Na' vailný'ch hromadá'ch dell,egátů, na nichž veškeré odbory, 

stereo,tYP,ně a až do, 'omrzel}í rok co rok p,řednáše.ly stesky ma
terielní, zarváděl novÝ způsob refewvání, pNměv de[.egáty Praž
ského o·d;bo.ru, aby na místě fádního ustavičného, stěžování si 
d,o nepří:zně soudu cu nesprávného p,řisuzov.ání, přednášeli 

různé návrhy refmmátorské, kterými .pak na: valných hmma
dách přede všemi! ostaními delegáty excelova.li. 

Ka,ž,dý úspě'ch náš působil Dru. Baťko,vil ra,dos,t a byl hrdsm 
n<li to, ž'e odho,r, Hm vedený, hyl ceněn ve Vídni nejvýše .. Do
veJdI t,aké práJc.i ko.}egů 'Oceniti a pochválit:i, čímž mnohé k práci 
pov.zbuZlorv,a,r. By'! pravým příte,lem všem notářům i kandidá
tům a byl vš,em. stejně .n:akl,oněn. Jsou za.jdsté Vám v dobré 
paměti jeho skvostné pohřební ře,či, kterými t.ak dO'jemně a 
přátelisky se loučil s Drem. Adres-em, Drem. f ,eyerfeillem a 
Drem Kreimlem. 

Nehylo: 'sn<lldi nillwho mezi námi, kdo- by ho nebyl měl rád. 
Proto' také n.aše 'omlaJdina zvo·MJ'a jej čestným členem spolku 
Československých ka,ndidátů a ,lnu'la k němu, jakQl ke svému 
otci . . 

Přehlížíme-II dnes život Dra .B<lifka, s,eznáváme, že dUo 
jeho, bylo veliké. Vším právem prohlásil 'president advokátní 
IwmOlrY Dr. Stompfe p,ři projevu soustr.a'sti vůči mně, Í'ako 
rep.rese.ntantu naší komo'ry, že nám vždy závidlě,l našeho pre
s1dentGll. 

Teprve nyní pocha.pujeme, co jsme ztr,ati.li a jak těž·ce po
nelseme tuto ztrátu, až ncustanou zlé doby pro. náš stav, neboť 
čekají nás ještě těžké doby záp:asu. Nemáme dosud pod stře
choun-olVÝ notMský řáJd: .a na obzoru vychází již reform<li ne
sp'Olwého řízení a soucLního, komilsiařství, kterouŽ látku oivládal 
Dr. Ba:tě:k, jako, žádný z ná,s. 

Nedej Bůh, aby přtikv,ač'Ílly tyto' zlé <,l.oby na nás nepřip·ra

vené, a nede,j Bůh, aby ·na nás osvědčila se slova Danteova: 
»Nes,sun magg.io-r ,dolore che Ticordarsi de-I tempo feUce neHa 
miseria« - ne,ní většího bo·lu, nežli' v dobá,ch zlých vzpomínaJi 
doby štěstí. 

Jest v našid) .rukou odvrátiti tyto, doby zlé. Sv.é.pomoci! 
Nesmíme s.!oižiti ruce v kUn a oddati se docela fair niente, 

Jest nutno a sna:žně Vás ve jménu světlé památky drahého 
naš'ehQl zesnulého· o· to prosím, abychom s·e vŠÍ'Chni semkli, při

IQlžil.i každý ruku k práci pro náš s~,av a krásnou myš'lenku no-
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tářství, aj abycham pačetna,s.tí svau a saHdarnau aspaň poněkud 
zahra-diH p'růlam, který majestát smrti způsabil v ,hradbách 
našehO' sta,vu. Nepostačí však pracov,aU jen stavovsky, jest 
nut'na míti na mysU vyšší ideá!l, jest pavinna,stí každého. z nás 
spěti k nejvyšší metě sebevzdělání, alby líné sta'vy záviděly 
nám nejen ,našeho. vůdce, ale každého. z nás. 

Věnujme se všichni této. práci, zvyšujme úraveň ce.Iéha, sta
vu t,ak, 1alk ta .měl .na mysli náš zemřelý vúdce Dr. Batěk , který 
vŽJdy a všude př.:iJldo ,val se zásady anglického. )Íi'lasa'fa: 

»TO ~NOW I'T JS TO HAVE UPE! « 

Pa té presjdent natářské kamary Králavé-Hradecka-Chru
dimské, ,notář Pinz ,p-řednes,1 ra:vněžpi'etní vzpomínku zesnu
lému presidentu, pauka:zuje nal jeho. ve:l,iké zásluhy a celý stav 
natářský. 

Jaka' da1lší bod pa,řa.du př,ednesl pakladník kamarní Dr. 
Král návrh na za'lažení zvlaštního fandu k trva.Iému uctění pa
mátky zesnulého presi,de,nta, jebaž úoelem hude přispívati ke 
kulturnímu pavznesení našeho. stavu, jak,aži p:a,dpmov,ati vdavy 
a'l s;ratky po zemřeHch natářích po případě ř kalegy, jež bez 
zav,i,nění octli se v neblahých paměrech, a to vesměs hez ra'z

dUu nárOldnalsti. Pond tento má se vztahavati na veškeré pří

slušní,ky našeho. stavu bez ohledu na to., k jaké komoře phná
ležejí. Za tím účelem nav'rhl, by zVio,len byl p:ro,zatím 6ti' ólenný 
komitét s právem rozšířiti se a přibrati členy z jiných komor, 
jemuž po,necháno vypra\covati zevrubný plán ci i-eldnací řád. 

Návrh tento p.řijat byl bez deba,ty i-ednomyslně a do komitétu 
zvo,len:i.: Dr. Černý, Dr. Čulík, Dr. Král, Dr. Panec, Dr. Svo
hoda, Dr. Zrnek. - ' 

Na' to přistoupeno k va1bě presidenta komory a zvolen 
jednomyslně 81 hlasy notář Dr. Jaroslav Čulík. 

Oslava památky zemřelého' presidenta 
notářské komory Pražské ' 

Dra. Karla Baťka. 

Na: uctění památky zemře.lého naš'eho 'Pres.identa zasla.li 
notářské k'omo,ře pražské, pokud se týče Spolku notátů čsl., sou-
strastné dopilsy: " 

Pr,ofesor Dr. Emil Ott následující přípis, o'ceňu.jící nejlépe 
zásluhy drahého zesnulého: 

»tI1uboce do,j.at zpTávou O' náhlém skonu veleza:sJou
ži1ého vůdoe no1ářs:kéha stavu, pana Dra. KCl'lrla Baťka, 
pra,jevuji sL notářské komolře a spolku notářů čsl. vřelou 

soustr,ast nad touto nenahraditelnou ztrátau. Odešel na
vŽJdy ge,niál:ní, neúmorný a nadše31Ý za'Stánce stavu českých 
notářů, jenž nejen , tUž j.ako delegát na. bývalých říšských 
sjezdech notářů - vynika'je bohatými vědomostmi a zkuše
nostmi jakož i 'skvělým talentem ře·čnickým - byl azdo'
bou českých notářů, nýbrž i ,po, zřízení čsl. státu .ne-ol:lro
Ženě a s řídkým úspě,chem ,obhajovalI zái'my pro právní 
ŽiVIO,t předů.ležitéha, avšak do doby nejnovějšÍpodceňo'va

ného notářstvL 
. Zásluhy zvěčnělého'" zajisté 'Povždy zŮ'sta,nou zacho

vá'ny ve vd.ěčné pamětil všech příslušníků p,o,v,o!lání a ctitelů 

zesnuléhO', k nimž se ř-alQí též sl. natář~ké komo'ře a ;;polku 
ČsJ. no,tářů oddaný 

Dr. E m i ,lOt t. 

Dál,e z~la:M p'rojevy saustrasti:: 
Kancelář presidenta repubJilky , ka11CJéř presi,denta. repub.Iiky 

Dr. Šámal, předsednictvo m~ni,stetfské rady, senát NárO'dníha 

shromáŽJdění, presidlium Nejvyššího správního soudu, mini\str 
spravedlnosti Dr. Dolanský, presj.dium Nejvyššího. soudu, pre
sidi'uln. mini.sterstva fiina\ncí, předseda nejyyšš'í}1io účetního kon
tro:Jní'hol úř'adu Dr. Koerner, presi,dent vr,chního zemského, souqu 
Dr. Hausmann, pr sidiiUm zemského soudu civlillního, p,resident 
kra:jského soud'U- v Ml. Boles1lavi , Plzni, Táboře , vedoucí odbo
rIOvý přednO'sta minist. sPTavedlno'sti Dr. Polák, minis.terský 
radia: MršUna, př,e,ds,eda Státního' Pozemkového 'Úřadu Dr. Viš
kovský, chef ' preslidi1a' S. P. Ú. min. radai Dr. Novák, pres,idium 
zemského Hnančního ředitelstv,í , presildium České fit:I'anoni Pl 0 -

kur a,tury, primáto'T hlavního města. Pra'hy Dr. ~,ax,a, náměstek 

pr,imátarův Dr. Va'J1Iěk, presidium státního úřa,du statistického, 
děkan právnÍ'Cké fakulty university Ka\rlovy, děkan něme

cké práJv'J1Iické fakulty, presidium ·ohchodní- a ž,i,vnostenské 
k,amary, Ostředna osl. ·ohchodních a živnostenských komor 
v Pr,aze, presilCĎent advokátní komory Dr. Stompfe, pres,idium 
inŽJenSrrské komolfY pro' · čsl. retpublilku, .odhočka Sv,azu čsl. dů
stojnictva: ve Ve,lké Praze, senátor Dr. Ves.e,lý, senátor Dr. Klou
da, ulliilv. proL Dr. Václav Hora za redakci »Právníka\«, univ . 
proif. Dr. EmH Ott, univ. pr.o>Í. Dr. Emil Svoboda a Dr. A. Mi
ři'čk~l, min. Tada M. N. O. Dr. Adolf Němeček, Dr. VII,ad. Lepař, 
o,dhO'mvý přednO's/a v mi!n. veř. prací, Dr. Ja·s. KaňkéiJ, rada 
nejvyššího správní'ho soudu, kO'nsul min. zahr. Dr. Toušek, ad
vlo/kát Dr. Bedř. Lorma,n, nakl.adate,l Václav Stýblo, ře,dit,elstvf: 

Agrární baJ1lky, Če,ské banky, Hy.poteční banky, Mě'sts.ké Sp/oři
te.Iny Pražské, úsHe,dní ba,nky Čes:kých spořMelen, Zemské 
ba!nky,ŽilVlliostenské ba:nky, Notářské komory: v Čes. Budějo
vicích, HraJruci Králové, Chebu, Liberc.i, Brně, Olomouci, Opavě, 
Br a t:isl.avě ', Ví:dni, Morav'sko .. Slezský odbor SpoJku čsl. notJ:ářů 
v Brně, Spolek německých notářů v čsL repubUtCle, redakce 
čas.opisu »NO'tariat,s-Zeitung«. 

Notáři: Jar. Absolon - Kolín, Viktor Ba'loun - Semily, 
Alo,is Benda - Hlučín, Ka·rel Bičan - Třeboň, Lad. Brábek -
Ka\m:e'l1lÍ>ce, ' Dr. Jar. Čap'ek - Pr'aha, Eug. Pant! - Vimperk, 
Erv.i!n Puchs,ig - ŠlLIT1tperk, Hynek Piigner ~ KI,ato'vy, Jan 
Gregora - Plzeň, Gustav Grimeisen - ústí n. L., Karel Iia
benda - Vídeň, Prant. Hala - Poděbrady, Dr. Ed. HaJ,La -
Pde-dland, Jiří Hanus - Uherský Brod, Dr. Kalrel Hegenbart 
- Utoměřice , Dr. Frant. Hladký - Ska!lice, Jan Hoffmann -
Trutnov, Perd: Hubna - Trhov,é Sviny, Dr. Jo·s.ef Ja,nda -
úsU ,no L., Oskalr J ager - Aš, Otakar KašIík - Louny, Hugo 
Klecker ~ Ma'st, Josef Korál - Manětín, Fra\nt. Kovář - Nym
burk, Ant. Knyttl -=- Městec KráJlové, Robert Krticzka - Mar. 
Lázriě, Ladj.s'l.av Kučera' - Po-lná, Dr. JuL Fri,edr. Klei:n - Ka
daň, Ant. K6h.J.e'r - Žatec, Dr. Adolf Kn6tgen - Děči:n, Dr. 
Váda:v Krčma - Benešov, Dr. Frant. I(JroutiJ - Bučovice, Dr. 
Otakar .Křiž - Příbor, Dr. . Gustav Kriitzner - Pracha(Hce, 
Ka:re.1 Kuhitschke - NOlVé Hrady, Lad:islav Kuna - Týn n. 
VIt., Prant. Limha - Čádav., Dr. Bohumil Luska - Kolín, Dr. 
Karel Ma,rzelli - UnČiov, Štěpán Mikó,láš - Plzeň, Dr. Rkhard 
Munk, Bedř. J. Nietsche - H. Pla\llá, Čeněk Novotný - Mi
levsko, Dr. Cami1 Otto - Jihlava, Dr. Ludvík Pa,nek - Nový 
Jičín, Dr. Hll'~a P.atStch - Litaměřiloe, Dr. Ferd. Pelc - Mo'r . 
Ostrava" Eduard Pe'ltdřimovský - Nasavrky, Dr. Lad. Pro-' 
C'házka - Jindř. Hr.adec, J,a.kub Ptáčník - Doma/žJice, Josef 
Rouba'! - P;očátky, Ant. Re!jzek - Habry, Dr. Karel Růži,čka 

- Bechyň, Jan Ř.ebík - Lišov, Aug" Seli-dl - Broumo'v, Mořic 
Schafe'r - Smícho,v, Bedři'ch Schmiltz - K a'pHce, Ja's'ef Slavík 
- Lomn~ce, Jan ' Sláma - Chotěb.o.ř, Julius Stříbrný - lthl
boká, J au Streyzowský - Jablonec, Ma'těj Ševc.o.vic - Krum
lov, J,an Súss - W.ar.nsdorti, Dr. Jar. Šimek - Brandýs, Karel 
Špa'ček - Pře.loUtč, Ant. Tesalř - Brno, Dr. Ja·sef To,gner -
Uh. Ostwh, Em. Touš - Čes. Budějov:k:e, Karel TrileseH -
Šluknoív, Ed. liugo Trinks - Cheb, Karel Tumlíř - Hodanín, 
EmallLwl Tůma - Poli,čka, Vlaldimír Uhlíř - Praha, Dr. Andě-




