
Tu třeba řešiti otázku, zda-li zákonem jazykovým 
byl § 35. n. ř. zrušen nebo změněn a je-li zachování 
předpisů jazykového zákona a prov. nař. důvodem k ode-
pření úkonu. . ' 

Tu mám za to, že otázku tu třeba zodpověděti zá
porně. Podle § 9. jaz. zák. zrušují se tímto zákonem 
pouze pře d p i s ,y j a zyko v é, jež byly v platnosti 
před 28. říjnem 1918;' § 35. n. ř. však jazykových před
pisů neobsahuje. Podle § 34. n. ř. nesmí notář provésti 

, úkon o jednání zapovězeném nebo takovém, o němž lze 
míti podstatné podezření, že děje se pouze na oko, 
k obejití zákona aneb ke zkrácení někoho. 

Nezachování předpisů jazykového zákona nedalo 
by se subsumovati pod pojem»j.ednání zapovězeného, 

' nebo k obejití zákona předsevzatého« ~ neboť výrazem 
tím míněna jsou právní jednání, jež po stránce materielní 
jsou zapovězená. 

Notář jsa požádán za nějaký ílřední úkon podie § 1. 
n. ř. jemu vyhrazený, musí v prvé řadě dbáti, aby úkon 
ten byl platný, musí proto zachovati veškeré předpisy 
not. řádu jemu v hlavě IV. o spravování úřadu notář
ského vůbec uložené a obzvláště pak předpisy v hlavě 
V. pro ten který úřední úkon stanovené. 

Nedají-li se při tom předpisy jazykového zákona a 
Pl ov. nař. přesně provésti, nebude moci býti notáři vy
čítáno, že je nezachoval »úmyslně aneb hrub~Tm opo
menutím«, -kde je zachovati mohl; jen na tyto případy 
111ŮŽe se vztahovati sankce čl. 97. prov. nař. 

Bude-li notář požádán o některý z úředních úkonů 
v hlavě V. not. řádu blíže uvedených, bude l)ovinnen 
v prvé řadě přesně zachovati veškeré předpisy not. 
l'ádu, pokud § '9. jaz. zák. nebyly zrušeny, a pak teprve 
- p o k u cl to b u cl e m o ž n o - i předpisy jazykového 
zákona a prov. nař., jak i ministerstvo spravedlnosti ve 
svém výnosu ze dne 10. února 1926 čÍs. 7478 uznalo. 

ZE D 'NE. ' 

pfoi. Dr. Herman Otavský slavil tyto dny své šedesátiny. 
Jeho ýznam pro českou vědu právní jest veliký. Za předmět 
svých právnických prací vybral si vždy specielní, obtížnou 
látku z oboru práva obchodn'ího, patentního, autorského, po
jišťovacího, nakladatelského, v nichž vynikaiícím , jasným způ
sobem řešil spletilé otázky právnÍ. Jako profesor naší české , 
fakulty právnické těšil se co největší oblibě všech svých žáků, 
kteří s vděčností vzpomínají jeho přednášek a přátelského 
smýšlenÍ. - S jeho jménem spojena jest historická reminiscen
ce našeho státu, neboť byl v československé republice naší 
prvním rektorem naší university. Činnost jeho jest skutečně 
obsáhiá, což jest nejlepším důkazem, že dosažená meta životní 
nikterak nevadí jeho neunavné práci. Přejeme jubilantu ze 
srdce, aby ještě dlouhá, dlouhá léta zůstal zachován naší uni
versitě k její veliké ozdobě. 

Senior stavu notářského Dr, Jos. Štolba, notář na Král. Vi
nohradech, vyníkající spisovatel dramatický, slavil dne 3. t. m. 
své osmdesáté narozeniny. Vymyká se povaze odborného ča
sopisu líčiti zde literární význam této bezesporně umě I e c k é 
o s o b n o s t i, která svou dobou, v mladistvém, krásném, 
chvatu tvůrčí inspirace dala české dramatické literatuře ně
kolik děl, v nichž poznáte vždy i po léťech nevystydlý básni
cký žár, prudkou, přímo dobyvatelskou schopnost evokace 
vzrušených a vzrušujících scén, jichž autor se plně zmocnil, 
umělecky a tvárně utřídil a zvládnul: tyto scény, tak ojedinělé 
a vzácné v naší dramatické literatuře, zachrání našeho jubi
lanta před zapomenutím, jelikož je v nich t v ů r čí d y n a m i
k a opravdové dramatické síly. Nad celým dílem ~tolbovÝm 
klene se, zdá se mi, krásná, jasná pohoda nedělního letního 
odpoledne našeho venkova, třeba maloměstského; jako kdy
byste otevírali staré s'kříně a ovanula vás známá, milá kmí
nová vůně vyšívaných přehozů. Nechtěl jsem psáti literární 
vzpomínku, když jsem nadhodil tyto řádky - jsem-li již v tom, 

řeknu také, proč se tolik křivdí ~tolbovi v tom, že se stále 
jen mluví o dramatikovi a zapomíná se při tom na jednoho 
z nejduchaplněiších ce s top i s n Ý che a u s eur Ů, jež naše 
literatura má - jeho cestopisy erudicí svého autora, jemnÝm 
nevtíravým duchem, jimž jsou prosyceny, řadí se k tomu nej~ 
lepšímu, co nám naše cestopisná literatura vykazuje. O Štol
bovi notáři psáti, neodvážil bych se nikdy; na tolik mam 
k němu skutečné a opravdové úcty. A}e letmo jen kratičkou 

· vzpomínku: vypravoval mi kdysi po některé premiéře Štol
bově v divadle Vinohradském Dr. Batěk, jenž byl přítomen, 
že se nemůže vynadiviti Dr. ~tolbovi jako umělci i jako no
táři; jeho notářské spisy, protokoly jsou vzorné, což ~ěžko prý 
srovnati s bohemským nadáním našeho jubilanta..... svě
dectví jistě vzácné, jak svým obsahem, tak zejména osobností, 
jež je pronesla. Redakce i celá čtenářská obec tohoto časopisu 
provází osmdesátiny našeho jubilanta srdečnou, a vroucí účastí. 

Dr. R. K. 
Evidence posledních pořízení. Upozorňujeme výslovně pány 

kolegy na vládní nařízení ze dne 9. dubna 1926 čís. 50, kterým 
ukládá se notářům za povinnost, aby oznamovali soudiim, 
v jehož obvodu má pořizovatel své bydliště, veškeré případy, 
ve kterých sepsali neb převzali poslední pořízení do uscho
vání a to vždy v prvních osmi dnech v každém měsíci. - Do 
1. srpna 1926 jest předložiti příslušnému soudu bydliště poři
zovatelova seznam všech, notářem sepsaných neb u něho ulo.J 
žených posledních pořízení. Ministerstvo spravedlnosti výno
sem ze dne 27. dubna 1926 čís. 19.283 výslovně nařídilo všem 
komorám, aby upozornily své členy na toto vládní nařízení 
a .prohlásilo, že kdyby těchto předpisú nebylo dbáno, mohli by 
býti notáři činěni zodpovědnými za škodu vzešlou z toho, že 
pozůstalost , nebyla projedÍlávána podle posledního pořízení. 

Mezinárodní právo soukromé, Upozorňujeme všechny ko
legy, kteří se zaiímají o mezinárodní právo soukromé, na kom
pilačni dílo »Emopabuch der RechtsanwaIte und Notare«, jež 
vydá Dr. Salaban v Berlíně a v němž budou vylíčeny stručně 
hlavní zásady práva občanského, řízení soudního sporného 
i nesporného a trestního a zejména též i notářství všech zemí 
evropských a to: Albanie, Anglie, Andory, Belgie, Bulharska, 
Československa, Dánska, Gdánska, Estonska, finska, francie, 
Irska, Jugoslavie, Italie, Lichtensteinska, Litevska, Luxemburku, 
Monaka, Nizozemí, Německa, Norska, Polska, Portugalska, Ra
kouska, Rumunska, Ruska, Řecka, San-Marino, Skotska, ~véd
ska, ~výcarska. Cena výtisku bude 150 Kč při okamžitém ob
jednání. Po vyjití 35 zl. marek, Upsati lze dílo na adresu Dra 
Čulíka v Praze-Vinohradech. 

Velké vydání obč. zákoníka, zpracované Doc. Drem Rou
čkem vydalo nakladatelství »Československý Kompas«. Vy
dání obsahuje český překlad textu zákOl,\a obč. i zákonů 
k němu se vztahujících, rozhodnutí nejv. soudu, přehled domúcí 
literatury a cenné srovnání práva našeho se slovenským. K to
muto důležitému dílu se ještě vrátíme podrobnější zprávou. 

Valná hromada kollegia notářské komory v Praze, konaná 
dne 2. května t. r., byla významnou ~ důstojnou manifestací 
za požadavky stavu notářského. Po zahájení věnoval presi
dent Dr. Čulík posmrtnou vzpomínku zemřelým členům kolle
gia a) Dru Antonínu Mokrému, na Král. Vinohradech, Josefu 
Rosenau~ovi, v Horažďovicích, františku Prochemu v Písku, 
Janu Říhovi v Českém Brodě, kandidátu notářství Žákavci ve 
Kdyni; b) v'zpomínku stavovským pracovníkům: Eduardu Pin
zovi, notáři ve Vysokém Mýtě, presidentu Král. Hrad.-Chrud. 
komory notářské, místopředsedovi spolku notářú čsL, Dru Janu 
Krnovi, veřejnému notáři v Bratislavě, předsťflovi správního 
výboru spojených notářských komor na Slovensku, místo
předsedovi spolku notářů čsL, Antonínu Zahálkovi, not,áři 
v Roudnici, členu Ústředníhg výboru spolku notářů čsl., bý
valému členu notářské komory v Praze, - podávaie II kaž
dého z jmenovan3r ch krátkou sice, však úplně výstižnou ka
rakteristiku jejich činnosti a významu pro stav notářský. 

Úvodem k široce založenému, celého komplexu otázek 
našich interessú stavovských a právnických vůbec se dotýka-:
jícímu expo'se, komorní president Dr. Čulík především dal vý
raz radostným pocitům stavu notářského vůči novému ' mini
stru spravedlnosti Dr. Jiřímu Hausmannovi, jenž stejně ve své 
nynější hodnosti, jako i dříve osvědčil se býti naším blaho
volným příznivcem. 

Ve vlastním exposé president poukázav k součinnosti pre
sidia i všech členů komory ve věcech stavovských a záko
nodárných, podal obšírnou zprávu o skončení redakce osn'wy 
l1otářského řádu, při čemž valná hromada vzdala uctivé díky 
p. p. sekčnímu chefu Hartmannovi, ministerským radúm Mršti
novi a Schrotzovi, ' za iich účinnou podporu, o blahovolném sta-
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novisku ministerstva spravedlnosti ohledně úpravy notářských 
sazeb (eventuelní odstranění neb úPoň zvýšení maximální 

, hranice, recepce smluvní dohody mezi' notáři a svazem bank 
ohledně honorování za interv.ence ' při valných hromadách (na
čež poukázal na součinnost komory v legislativě i při sjedn. 
'civilního řádu soudního, zákona o pokoutnictví, unifikaci smě
nečného práva, .trestního zákona o přečinech a zločinech a zá
kona přestupkového I a dotkl se významného data , že 1. květ
nem t. r. počala působnost vládního nařízení ze ' dne 9. dubna 
1926 čÍs. 50 Sb. z. a n. o evidenci posledních pořízení, podle 
něhož mají se ve smyslu § 1. předkládati soudům každomě
síčně oznámení o' převzatých neb sepsaných posledních po
řízení a do 1. srpna t. r. předložiti soudllm seznamy jmen osob, 
jichž poslední pořízení před notářem byla sepsána, neb u něho 
uschována před účinností tohoto vládního nařízenÍ. 

President referuje dále o navázání styků s rakouskými no
táři, o valné hromadě konference duševních pracovníků" a po
dává zprávu o výsledku jednání ve příčině uznání nároků 
oproti Pensijnímu ústavu býv. Rakouského spolku notářského. 

. Návrh Dra Ponce, notáře v NusHch, se srdečností, vlastní 
tofhuto vynikajícímu stavovskému pracovníku přednesený, aby 
valná hromada vzdala hold a úctu senioru stavu , notářského 
Dr. Josefu Štolbovi, notáři na Kr. Vinohradech, byl kvitován 
za ovací jubilantovi jednomyslným přijetím a uloženo depu
taci, aby těmto citům dala výraz bezprostředně osobě jubi-
lantově. ' 

Zprávu výroční za rok 1925/26 přednesl ' pan ředitel Bilicz 
a táž jednomyslně schválena bez debaty. " 

Zprávu pokladniční přednesl pokladník pan notář Jan Kra
jíček spolu s návrhem na stanovení komorního příspěvku pro 
rok 1926/27 ob,nosem 600 Kč; zpráva i návrh pokladníka jed
nomyslně schválen. 

Zprávu přehlížitelů účtů přednesl referent pan notář Sta
nislav Pavlíček, která jednomyslně byla schválena a uděleno 
přehlížitelům účtů absolutorium. 
, Na to provedena volba dvou náhradních členů komory na 
zbytek volebního období a jednohlasně zvoleni: 

1. pan notář Otakar Vlach v Praze, 
2. pan notář' Dr. Alois Zmek v Praze. 
Zvoleni dále aklamací dva přehlížitelé účtů a sice: 
1. pan Stanislav Pavlíček, n,otář v Praze, 
2. pan Dr. Otakar Hůlka, notář v Praze. 

. Návrh na změnu jednacích řádů komory a Jwllegia vzhle
dem k ustanovení jazykového prováděcího nařízení přednesl re
ferent notář JUDr. Rudolf Král a týž . přijat jednohlasně a jed
~omyslně přijat státní jazyk za řeč jednací. 

Posléze usnesla se 'komora, že se odporučuje notářům, vy
věsiti na budově, v níž se nalézá notářská úřadovna, v den 
státních svátků neb na významné dny vúbec státní vlajku , 
k návrhu referenta notáře Dra Rudolfa Krále. 

Volných návrhů nebylo . 
Notář pan Dr. Ponec vyslovil obzvláštní dík presidiu ko

inory. 
Zpráva o průběhu řádné valné hromady odboru »pra

ha«, Spolku notářů čsI., konané dne 24. dubna 1926. 
Valnou schůzi zahájil náměstek starosty notář Josef Křen 

a v souhlase s přítomnými přesunul stanovený pořad valné 
schůze a udělíl slovo panu notáři Dru Jaroslavu Poncovi k za
hájení oznámené přednášky. 

Pan přednášející zmínil se o průběhu , porad a jeqnánÍ 
o uzákonění novely civilního řádu soudního a citoval část 
stručného, velmi vřele proneseného proslovu ministra unifi
kace pana Dra Slavíka, jenž zúčastniv se dubnových porad, 
poukázal na důležitost unifikace zákonů vůbec 'a civilního řádu 
soudního zvláště. . 

Dále poukázal přednášející jmenovitě na velmi značné 
rozdíly zákona dosud jednak pro země historické, jednak pro 
Slovensko a Podkarpatskou Rus platícího a uvedl dúvod, proč 
vládní osnova z největší části přidržuje se systému rakouského 
práva, třeba že civ. řád soudní pro Slovensko a Podkarpat
~kou Rus dosud platný, jest mnohem mladší, byv teprve .v roce 
1911 pro země bývalé koruny uherské uzákoněn, avšak na 
podkladě řádu říšskoněmeckého. J 

Po té zmíniv se o členech komise. o vynikající .účast 
v poradách jmenovitě referenta profesora Dr. Hory a prvéhO 
presidenta nejvyššího soudu Dr. Vážného, jakož i o vysoké 
úrovni celého jednání a konciliantnosti jednotlivÝch členů ko
mise, probral stručně jednotlivé změny, . týkající se všeobecné 
části vládní osnovy. 

Rozumí se, že mohl tak učiniti co nejstručněji vzhledem 
.}( značnému programu na týž večer stanovenému. 

Při uvádění změn vládní osnovy měl na mysli pan před
nášející zvláštní interes notářského stavu na těchto změnách 
a dotknul se jen zběžně oněch změn, jež týkaji se jednání 
výlučně_ před sborovými ..soudy, tedy sporů, tak zvaných »ad
vokátských«. 

Zvláštní pozornost věnována titulu o zmocněncích, úpravě 
práva chudých, lhůt a roků a titulů, týkajícího se veřejnosti 
a ústnosti jednánÍ. 

Na mnoha místech dotkl se velmi trefného zdůvodnění, uve
deného v důvódové zprávě, kteráž zpúsobem velmi jasným, 
veškeru pochybnost vylučujícím, navrhované změilY odůvod
Iluje. 

Pokud zvláštní části se týče, naznačil jen krátce změny, 
vládní osnOVOlI navrhované, sHbiv po přání posluchačů, že 
kritický rozbor těchto změn přednese při některé ze schůzí 
příštích. 

Po debatě na to se rozvinuvší, jmenovitě panem presiden
tem Dr. Čulíkem a vicepresidentem Dr. Králem vedené, podal 
pan přednášející k žádosti různá vysvětlení, čímž , přednáška 
byla ukončena. -

Předsedající v souhlase s přítomnými vzdal panu předná
šejícímu vřelé díky jak za přednesenou zprávu tak i za obě
tavou jeho práci ve věcech stavovských. Ke slovu přihlásil se 
pan notář Dr. Král a předeslal, že kolují nepravdivé zprávy 
o konfliktu mezi stavem advokátním a notářským. Zádá pří
tomného komorního presidenta pana Dra Čulíka, aby v té 
příčině přítomné informoval. Pan Dr. Čulík podal ochotně 
zevrubnou zprávu o průběhu jednání při projednávání osnovy 
nového civilního řádu soudního a dotknul se též momentů, 
které by mohly při stranickém nahlížení skutečně vzbuditi ne
příznivý dojem, že došlo zde k jakési neshodě mezi zástupci , 
stavu notářského a advokátního. Shromážděrií vzalo referát 
pana presidenta Dra Čulíka na vědomí a schválilo jednomyslně 
a bez debaty následující návrh, přednesený panem notářem 
Drem Králem: 

»Valná hromada vyslechla' referát komorního presidenta 
pana Dra Čulíka, jakožto referenta při komisi o osnově nového 
civilního řádu soudního, schvaluje bez výhrady jeho postup při 
řešelú §§, 26. Cl. 27. soudního řádu a vyslovuje mu za tento 
pos'tup svoje jednomyslné uznánÍ.« 

Po té přikročeno k vlastnímu pořadu, totiž k vyřízení po
řadu valné schůze. 

Předsedající předeslal, že valná hromada byla podle stavu 
řádně svolána a nedostavení své že omluvili pp. Dr. Černý, 
Dr. Svoboda, Vlach a Dr. Ebenstreit. Konstatoval podle listiny 
přítomných dostatečnou presenci a tudíž způsobilost k plat
nému usnášení se a vykonání voleb. 

Předsedající vz-dal po té' vřelou posmrtnou vzpomínku ze
mřelému notáři Antonínu Zahálkovi, členu Ústředního výboru 
spolku notářů čsL, který byl vynikajícím notářem a stavov
ským pracovníkem. Zprávu jednatelskou přednesl jednatel pan 
notář Dr. Ponec a byla táž se schvál,ením vzata na vědomÍ. . 

Zprávu pokladniční za nep'řítomného referenta pana notáře 
Vlacha přednesl člen výb9ru pan notář Ludwig a byla táž 
rovněž schválena. 

Volby vykonány aklamací a zvoleni: za starostu Dr. Čer
ný, za členy výboru z notářů pp.: Dr. Ebenstreit, Krajíček, 
Křen, Ludwig, Dr. Ponec, Vfach, z kandidátů pp.: Dr. Kopecký, 
Šimek, Dr. Mokrý, Dr. Šebek a Dr., Vodstrčil. Za přehlížitele 
účtů zvolen pan notář Jiřík, za náhradníky kandidáti pp.: Dr. 
Frant. J anatka a Dr. Pulkrábek. Členský příspěvek pro 1926 
ponechán v dosavadní výš] 1@ Kč pro notáře. Členství kandi-
dátů je bezplatné. ' 

Při volných návrzích konstatována slabá účast kolegů 
kandidátů při měsíčních schůzích. Kolegů kandidátů je pouze 
ve Velké Praze přes 20, a pouze nepatrná část jich účastní 
se těchto odborových schůzÍ. Tato nedostatečná účast na sta
vovském životě jest zarážející a projeveno přání, aby kolegové 
kandidáti odborové měsíční schůze navštěvovali častěji. 

Po vyčerpání pořadu konala se výborová schůze, v níž 
ustavil se výbor takto . Zvoleni: náměstkem starosty pan no
tář Křen, pokladníkem p. notář Vlach. Dosavadní jednatel pan 
Dr. Ponec projevil snažné přání, aby funkci tuto převzal jiny 
kolega. Když na tomto přání setrval i přes úsilovné domluvy 
přítomných , zvolen I. jednatelem kolega Ludwig a II. jednate
lem ze stavu kandidátů za Dra Korála, který byl jmenován 
notářem v Horažďovicích, kolega Dr. Šebek. 

Schůzí touto ukončeno bylo jarní období; příští měsíční 
schůze počnou opět v říjnu neb v listopadu t. r. a žádají se 
pp. kolegové, kteří byli by ochotni pořádati přednášky, aby 
nám tyto za účelem sestavení pořadu laskavě oznámili do 
konce září t. r. L. 
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Věstník spolku československých kandidátů notářství. 

pozvÁNI 
k řádné valné hromadě ~polku československých kandidátů 
notářství, jež bude ·se konati dne 30. května 1926 přesně o' 10. 
hodině dopolední (kdyby se v tuto dobu potřebný počet členů 
nesešel o hodinu později) v síni číslo 2. v Obecním domě města 

P rahy. (1. poschodí.) 

Po řad: 
1. Sdělení předsednictva. 
2. Čtení protokolu o minulé valné hromadě. 
3. Zprávy funkcionářů. 
4 ~ .Stanovení členského příspěvku. 
5. Volby funkcionářů. . 
6. Volné návrhy. 

V sobotu, dne 29. května 1926 koná se o 19. hodině ora
telská schůzka ve francouzské restauraci Representačního ' de-
mu (v přízemí v pravo v sále na galerii). . 

V Praze, v květnu 1926. 
Za spolek československých kandidátů 'l1ot~řství: 

JUDr. Fr a n t. Jan a t k a, JUDr. A n t. M o k r ý, 
jednatel. starosta. 

, v 

Notářské místo ' v Osoblaze. 

Úmrtím notáře Dra Josefa W i r t ha, uprázdněné místo 
notářské v Osoblaie se tímto vypisuje. 

Náležitě doložené žádosti o toto event. o ono místo notář. 
ské, které následkem přesazení se uprázdní, buďtež ve smyslu 
výnosů ministerstva spravedlnosti ze dne 31. října 1887, číslo 
9072 a ze dne 8. října 1895, číslo 23.515 do 30. ' č e r v 11 a 1926 
u podepsané not člřské komory podán y. ' 

Notářská komora v Opavě, 

dne 14. května 1926; 

I(arndidát notářství 

s 'víceletou notářskou praksí, ve všech notářských j·akož i ve 
sporných věcech obeznalý, hledá místo. - Nab. do adm. 1. I. 
pod »Spolehlivý«. 

Písař na stroji 

s 3 letou praxí v notář . kanceláři, z~pracovaný ve 'Vš\~ ch kan
cel. pracích, voj. služby prostý, prosí o místo v not. nebo au\'. 
kanceláři. LasIc nab. pod zn. »Ihned« do adm. t. I. 

PAPIR PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro not~řské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítka, ' nítě k šítí 

aktů atd. Veškeré tiskopisy v řečí české i německé na skladě. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzorů zdarma obratem . 

TELEFON 23815 • 

. ; 

P r V n í zná m k a s vět a! 

Psací stroje 
Remington Standard 
v z o R Y X I I. ;= Nehlučný chod, jedinečná Hon

strukce, největší výkonnost. ;= Cestovní stroje 

R e min 9 t O n P O -r tab 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remington Vertical an cross Accounting: píší, sečítají, odčítají současně V několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav: Pr:votřídní příslušenství. 

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

F I LI fl LKY: BRNO, Panská 12-14. - PLZEŇ, Jungmannova ·15. - LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda U!schhlgra v Praze-II., Štěpánská ul. 624. 




