
Naprati. tamu nelze přísvědčití názaru' rekursníh~ saudu, že 
jest nepřípustnau výhrada stanav, že může představenstva 
asabu , hlásící se za člena, admítnauti bez udání důvadů. 

TentO" před'pis· stanav (§ 3) není v razparu se zásadau§ 1 
zák. č. 70/1873 ř . . z. I když jest pačet členů družstva pa zá
konu neuzavřený, není tím ještě řečena, že by musili býti při
jímáni členavé neabmezeně nebO' že by musil býti přijat za 
člena kdakali, i když by se vzhledem ku známým paměrům 
nedalo ačekávati, že bude maci dastáti svým pavinnastem a 
že nezneužije svých práv na' úkar celku. Jest v povaze věci, že 
nelze vždy důvady m:přijetí, byť i aprávn ěné, ucházeči sděliti. 
Přenášejí-li stanavy razhadavání a přijetí za člena výhradně 
na 'představenstva, což zákan nezakazuje, děje se ta za účelem 
zj:ednadušení a urychlení postupu při přijímání členů, ale jest 
to také věcí důvěry, jejímuž zneužití mažno če liti advaláním 
představenstva, které jest kdykali p,řípustným. (§ 15 zálkana.) 

V tétO' části jest tedy nclpadené L1snesení ve zřejmém raz
paru se zákanem a davolací rekurs v § 16 cís . pat. z 9./8. 1854 
Č. 208 ř. z. adůvodněn. -r. 

P a zná m k u k n i h a v n í a z ahá jen í v y v I a s t ň 0'

V a c í hor 1 z e n í, z a V e den é hod I e z á Ik' a n a z e 
dne 4. ú n a· r a 1920 Č. 87 Sb. z. a n. t e d y z a ú č e
lem v Ý s t a v b y man ume n tál n í c h stá t n í c h b u
d a v, n e I z e v y m a z a t i z tah a d ů v a cl! u, IŽ e z á
k a n y . a s t a veb ním r uch u, j i c h ž sec i t o van Ý 
z á k a 11' Č. 87/20 a hle dně říz e 11: í d a val á v á, p ř e-

staly platiti. 

K s.tížnosti prati pa·valení výmazu datyčné 
poznámky kniha·vn 'í je aprávněn stát jako 
s t a veb n í k, prO' k t e r é h a s e p a zná m k a s t a I a. 
(Razhadnutí nejvyššíhO' soudu z 30. prosince 1926 R I 1149/26. 

Zemslktý saud civ. v Praze Č. d. 15612/26.) 

Knihavní soud pa valil' k žádasti vlastní1<a darDu výmaz 
paznámky zahájení vyvlastňavacíha řízení, kteráž poznámka 
pavalena byla ku návrhu magistrátu hl. města Prahy padle 
§§ 4 a 11 zák. ze 27. ledna 1922 Č. 45 sb. a § 3 zák. ze 3. únara 
1920 Č. 87 Sb. z. a n. ahledně damu na Navém Městě v Praze 
ve praspěch Bankavního úřadu jaka stavebníka, kterýž a pa
volen.ém výmazu paznámky té byl také vyrazuměn. 

Na stížnost finanční prakuratury v zastaupení bankavníha 
úřadu ministerstva Hnancí změnil vrchní saud usnesení první 
stalice v ten razum, že návrh majitele damu, aby p·odle § 10 
zák. zel dne 17. prasince 1919 Č . 20 Sb. z. a n. z ralku 1920 a 
§ 62 zák. ze 27. ledna 1922 Č . 45 Sb. z. a n. pavalen by l výmaz 
poznámky zahájení vyvlastňavacíha řízení zamítl, pavalený 
výmaz zrušil a saudu první stalice nařídil stav obnaviti. 

Davolací stížnasti majitele damu nejvyšší saud nevyhavěl. 
Odůvadnění: Sluší razeznávati dvě mater ie: 
a) Zákany a tak zv. stavebním ruchu tatiž zákan ze dne 

17. prosince 1919 Č. 20 Sb. z. a n. z raku 1920 a vyvlastnění 
pazemků prO' stavbu aby tn ých nebO' veřejných budav, jehaž 
činnast amezena byla na dobu dO' 31. prosince 1924 (§ 10); 

dále zákan ze dne 11. b řezna 1921 Č. 100 S b. z . a n. a s ta
vebním ruchu, jímž ač to tam není výslovně řečeno, nahražen 
by l předešlý a jehož účinnast vázána by la: vyjma hlavu 
čtvrt au, pátau a šestau, lež se netýče naší atázky, na dabu do 
31. prasil1ce 1921, pokud se týče 1922 (§ 71) ; 

dále zákan ze dne 27. ledna 1922 Č. 45 Sb. z. a n. o sta
vebním ruchu, jímž nahraž.en stejným zp'ůsabem předešlý a 
jehaž účinnast by la vázána se stejnau výjimkou na dabu d O' 31. 
prosince 1922' pakud se týče 1923 (§ 62); 

pak zákan ze dne 25. ledna 192'3 Č. 35 Sb. z. a 11. o sta
vebním ruchu , jímž nahražen předešlý a jehož hlava první 
nadepsaná » OpatřenÍ stavenišť« týčící se naší atázky, není ča
savě amezena ve své účinnasti (§ 65), jenom že aprati tamu už 
v § 2 stanaveno, že vyvlastnění je ma žné jen do 31. prasince 
1923 

a Ik'anečně zákon ze dne 7. březn a 192'4 Č . 58 Sb. z. a n. 
a stavebním ruchu, dle jehaž § 1 mahau padle hlavy první zá
kana předešléhO' vyvlastňavány bý ti pazemky nejdéle dO' 21. 
prasince 1924. . 

b) zákon ze dne 4. února 1920 Č. 87 Sb. z. a n., jenž v ~ 3 
stanoví práva vyvlastniti nemavitasti za úče l em v,\Tstavby mo
numentálních stá t n í ch bud a v v § 1 uvedených a prcd
pisuje, že prO' vyvlastňavací řízení a stanavenÍ náhrcldy platí 
ustanavení zákana ze 17. prasince 1919 Č . 20 Sb. z. a n. pro 
rak 1920 shora pod a) na prvém místě uvedeného, takže pa
kud tentO' zákon nahražen pazdějšími tamže pad a) dále uve-
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denými, pravádí se řízení vyvlastňovací a s tanoví náhrady dle 
těchtO' pa sledně jších (§ 11 zák. Č. 100/21, Č. 45/22, č. 35/23). 

Avšak právě jen říz e n í v y v I a s t ií. a v a c í a s t a II o
ven í n á hra d y je adkázána na předpis saubaru zákanů pod 
a) citavaných, jinak ne. 

Když tedy platnast tahata našehO' zákona b), jenž se týče 
vyvlastňavání za účel em stclvby státních budav, ~H~ní vL'lbec 
časavě am ezena a zákan půsa bí nerušeně pařád, t edy llell1Ú to 
na hmotn é právo vyvlastňovací jím zřízené žád.1ch ·) vlivu, 
když účinnast zákanů pod a ) sezna-menaných pro právo vy
vlastňovací ,k účelťlm v nich uvedeným p,ominula upl ynutím 
času, vyvlastňavací práva dle zákona b) trvá a proto prO' ahor 
tahato zákona trvá nerušen ě dále i vyvlastňavací a ad~kod
ilovací řízení zákany pad a ) upravené. 

Neprávem tedy stě žavatel zalažil návrh SV~Olj na výmaz 
paznámky zahájení vyvlastňavacíha- řízení dle zákOlD b) na 
akolnast, že zákany ad a) pazbyly uplynutím daby platnasti , 
a neprávem nyní ve své stížnasti zakládá na absahu zákanú 
ad a ), zejména též na § 1 zák. Č. 158(24, 'že vyvlast!ňa
vánv bý ti mohau nemavitosti nejdéle jen dO' 31. prasince 
1924, vždyť tatO' časavé omezení týče se jen vyvlastňa
vání k účelúm stavebního ruchu upravenéhO' zákony ad a), 
nikoli ale vyvlastňavání k ílčelu manumentálnÍch stát·, 
ních budav dle zákana ad b). Tím méně může stěžavateli pra
s'pě ti ustanavenÍ § 5 odst. 4 zák. Č. 45 /22 a Č. 35/23, že neda
ha dnau-li se strany a námit,kách u čin ěných při kami sianelnÍm 
šetření , vydá úřad vyvlastňavací nález dO' 14 dnú. nehať cllli 
pro stavby dle zákanů ad a) nemá ta žádnéhO' škadnéha vlivu 
na práva vyvlastňavací, když úřad tutO' 14denní ' lhMu nedo
držÍ, ný brž by přišla neivýše v úvah u. nepomíjí-li právo vy
vla stň.avací , nebyl-li nález vy,dán v dabě účinnasti 1,8.kon(1. 
nýbrž až IPO zániku jehO' půsahnosti. Že 11emá abm e~l\ ání úřa" 
du, že nevvdal nález dO' 14 dnú 7.8 následek 7.ánik práva vy., 
v 1. :1stňovadno. n.]vl1 e i z p·o ľOV l1 :l 11í ~ 10 r it. :dkanú č. 4.'1/22 a 
Č. 35/23 , dl e něhaž , nepravedl-li vvvl astňovate l ve lh ůtě úřa~ 
de m mu k tam u stanavené. St rlVhll , k vůli níž S~ vVV1 ;:Jc;t l1 ění 
stalo , múže vyvl astn ě ný žád8ti, aby vyvlas tň ovací ná lez b . I 
zrl1šen. 

Stížnost uplatiíuje také . že bankavní úřad nebyl k stížnosti 
legitimaván, nýbrž prý byl k tamu ·o právněn iedině pražský 
magistrát. jen ž vymohl knihovní Doznárr:.1<'ll zahájení vyvlas t
f' ovacíha řízení dle § 4 zák. Č. 45/22 re~p. § 3 zák. Č. 20/20. Ale 
také v tam nelze mu dáti za 'pravdu . 

Materieln í práva vyvlastňavací nepříslu š í magistrátu, ne .. 
bať tentO' poval án jest dle cit. předpisů t olika k tam u, aby pra
vedl v y v 1 a s 't ň a va c í ř íz e n í. Mater ielnÍ práva vyvlast" 
ňavací, nárak na vyvlastnění příslu š í stavebníku, na jehaž žá
dost magistrát dle předpisů těch vyvlastňovací řízení zahaju.ie , 
a tím je zde dle zákana ad b) stát (§ 1). Zákan t entO' ukládá 
·ovšem pavinnast , pravésti st átní st avby, v l ádě , ale ta tO' právě 
jedná jen v zájmu a jménem státu, ježtO' jde a stá t ní stavby. 
J esm že vša k místa státu, jejž by stejně zast upovati 111 Ll s il a 
f in anč'ní p'roku ratu ra, postaven byl jaka s tě žavat e l Bankavní 
úřad ministerstva fin ancÍ. tedy stá tní úřad, není ta chyba . když 
t ent O' s tátní úřad byl právě v žádasti zaknihavací paznámkou 
vyvlastňovacího řízení uveden jaka stavebník, jaka žad atel. 
jaka ú řad, pro jehaž budovu se vyvlastnění státi má a jenž byl 
o poznámce vyr-G- zuměn. Byla proto uznati, jah: se stalo. -1'. 

Z E DNE I ~!~ I '1' 

Úmrtí. Dne 20. prosince 1926 zemřel Jan Bendl natář ve 
Zbiravě, ve stáří 69 roků pa dl a uhé těžké nemaci. Týž za
stával úřad natářský nepřetržitě téměř po 30 let ve svém půso
bišti ve Zbiravě. - Dne 8. únara 1927 zemřel dále v Lamnici 
n. Pap. natář Petr Cel. Štauber, ve věku 70 let , j'enž ravněž 
celau dabu svéhO' úřadavání pa 26 let působil v Lamnici n. 
Pap. - Oba kalegavé zastávali vzarně svůj úřad ku cti svéhO' 
stav u. Budiž jim zachavána vděčná pamět. . 

Konfedera.ce duševních pracovníků. Výbar k. d. p'. kanal 
minulý měsíc schůzi , na kteréž přijat by l j e dnamysln ě návrh 
zástupce našehO' stavu, aby vvpracaván by l pamětní spiS na 
vládu na refar mu volebníhO' řádu ,do senátu ve smyslu nazna
čeném již' v př edešlém čísle našeho listu. Za tím účelem zvo
lena byla zvláštní kami se, která pamětní spis má redigavati 
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a intervenovati u president.~ r,epub!i~y, vlá?y a, P?slanveck~c~ 
kruhů. Akce tato bude ~al}~te uyltana ve~ker~ml dUSe~l11ml 
pracovníky , neboť jest nejv1:'~ na case: a~y 1l1tehgenc~ !laS~ se 
vzchopila a domáh~l~ se., uC3l;stenst,vl pn }:ozl:?dovan~ vse~h 
veřejných záležitosti, lak II VSlm pravem pnslusl. Doufame, ze 
snahy naše budou pody'oř~ny ~š.emi politickými. stranami" ;;e~ 
bof nejedná se tu o nelake pohtlkum neb stral11ckost, uvaZl-lI 
se že inteligence organisována jest ve všech politických stra
nách a, domáhají-I.i se pracovníci manuelní vlivu na veřejném 
rozhodování, nemůže býti ve zlé vykládáno a'ni pracovníkům 
ducha, že i oni tak činÍ. . . 

Superlegalisace. Vrchní zemský soud v Praze odmítl 
superlegalisovati podpis notáře z českého okresu na ověř9vací 
doložce jež sepsána byla v jazyku státním a k níž připo j en 
byl ně~eoký překlad, jehož správnost byla ověřena doložkou, 
sepsanou výhradně v jazyku německém , s tím ' odůvodněním, 
že ověřovací doložka má býti sepsána výhradně v jazyku stát
ním bez jakýchkoliv dodatků v jazyku jiném. Zároveň po·· 
stoupil vrch nI soud záležitost tuto komoře k pQsouzení. Upo
zorňujeme proto kolegy opětně na jazykové núízení a jeho 
zachovávání tak, jak vylíčeno bylo v Českém Právu minulého 
roku. 

Osnova notářského řádu byla ministerstvem nově redigo .. 
v ána a !kone čná anketa svolána na den 25. a 26. t. m. Jest na
děje, že osnova dOljde tím konečného vyřízení cl že bude moci 
býti předl ožena parlamentu v jarním zasedání. 

PoplatlíOvv zákon. Ministerstvo fjnancí připravuje nový 
poplatkový zákon. Věc ta jest pro nás v eliké důležitosti -a 
proto obr átila se komora pražská na ministerstvo se žádostí, 
aby do komise poradní o zákoně tom přibráni byli také repre
sentanti našeho stavu, neboť jest nesporno, že stav náš nej .. 
v íce obírá se otázkami poplatkovými, nechť ji'ž jde o listiny, 
poplatky obohacovací, vkladní neb převodní. 

Zkušebními komisaři pro zlwušky notářské v roce 1927 
zvoleni byli notářskou komorou pražskou dne 29. ledna 1927 
kolegové Brábek, Dr. Ebenstreit, Dr. fiala, Dr. lieinitz, Dr. 
liulka, Krajíček, Dr. Král, Maisner, Pavlíček, Dr. Ponec, Scha.
fer , Dr. Svoboda, Uhlíř, Vlach a Dr. Zrnek. 

Řádné valné shromáždění pražské sboru notářsiíého ko
náno bude v neděli dne 27. t. m. v hotelu »Paříž« o 10. hod , 
doP , Na po řadu jsou zejména volby komorní. Na schúzi té 
bl}de podána zpráva o anketě konané dv:a dny před tím o osno
vě nového nbtářsrkého řádu. Dá ' se proto čekati, 'že účast 'na 
této v alné schůzi bude co nejčetnější. 

III. německý právnicIíÝ i sjezd v naší republice konán bude 
o svatodušních svátcích dne 4. a 6. června t. r. v Liberci 
s tímto pořadem: 1. Jak má býti upraveno zajišťovací vlast
nictví v budoucím obč. zák.? 2. V jakém směru doporučuje se 
r eforma platného akciového práva? 3. Jak dalece odporuču-j e 
se zav edení trestů podle volného uvážení? 4. Jaké zásady 
odporučujÍ se: a) pm ohraničení mezi soudními a správními de .. 
likty ; b) pro zavedení všeo becných trestních norem 'na správní 
deli kt. 5. Reforma správního soudnictví. 6. V jakých hlavních 
směrech má se pohybovati daňová poHtika v Československu? 

Redigování časopisu našeho naráží v poslední době na 
značné obtíže. Jest si nám stěžovati, že kolegové jeví málo 
zájmu pro věci stavovské a nes,ky tají nám dostatečně duševní 
podpory a pr·oto apelujeme na v šechny kolegy, aby zejména 
vzali si k srdci novoroční článek n ašeho šefredaktora a při ~ 
spívali do svého odborného listu - který jest a musí býti no:.. ' 
sitelem našich snah , přání a myšlenek - příspěvky literárními, 
vědeckými , případy z praxe a dotazy, které milerádi z·odpo
víme, atd, V listě našem má se obrážeti živost našeho stavu a 
má buditi záj em u všech našich příslušníků. 

Masarykova liga proti tuber kulose 
L~spořádá jako minulá léta i letos v bř eznu od 6.-13. v celé 
es. republice p·ropagační a finanční akci ve p'rospěch svý ch 
SOciálně-zdravotních úkolú. - K dožádání předserdnictva M. L. 
dOPoručujeme akci všem 'pp . . kolegúm a žádáme je, aby nc
vI rakceliv př!?iS~, . které jJm M: L. s prosbou o dar vP?~ílá, ale 
as ave pnspeh darem ke zdaru akce a t ak umo'Zl11h M. L. 

proti tuberkulose plnění ieiich dalekosáhlých úkolů v boji proti 
tliberkulose. . " 

Lednová schůze odboru »Praha« 
konána dne 29. ledna t. r. V nepřítomnosti starosty a místo
.~ taľosty }a~~ii1 schůzi člen vÝboru Dr. Ponec, uvítal přítomné, 
lmenovlte tez kandidátku notářství Dr. Kozákovou , při níž zvlá·· 

ště ocenJI jeH činnost stav ovskou a poukázal na její nedávnou 
p,řednášku v ZenevSlkém klubu českém, která vzbudila živý 
zájem a byla propagačním činem pro stav notářský, k něn;u~ 
slečna kandidátka s takovým nadšením přistoupila a se k němu 
hlásí. Doporučil také ostatním, jmenovitě mladším kolegům 
kandidátům, aby podobnou činností úctu a lásku k stavu pro
jevovali. Po té udělil slovo P. notáři Dru. liugonu Patschovi, 
jenž] . úkotu svého, skvěle se zhostil přednáškou na thema 
»Osnova zákona o' stabilisačních bilancích« jakž ostatně pcltrno 
z rep'roduk'ce článku v tomto listě, na úvodním místě uvede
né m, t akže rozboru přednášky podávati netřeba. Ke zdaru 
této skutečně výtečně propracované př'ednášky přispěla skvěl á 
a účastníkúm známá výřečnost řečníkova a neméně bohaté 
zku šenosti v oboru, jejž za předmět své pře,dnášky si vybr al. 
Do debaty, jež po té byla rozpředena, zasáhli opětně pp'. pre·· 
sident Dr. Čulík, En gelthaler, Krajíček, Pavlíček a Dr. Poncc. 
Na podněty v této debatě učiněné a pochybnosti resp. přání 
vyslovená velmi trefně odpověděl pan přednášejícÍ. Debata 
tato přispěla k úplnému osvětlení přednášky panem Drem 
P atschem absolvované a odstranila veškeré pochy bnosti v ]Jří
čině některých bodú v osnově zákona dosti neujasněn .'lch. 
Předsedající s opětnými vřelými díky panu přednášejícímu 
i ostatním pp. řečníkům ukončil schůzi p,řed 22. hodinou. 

POZVÁNÍ 

k měsíční schůzi odboru »Praha«, Spolku notáHl čsL, ktcEl 
konati se bude v sobotu, dne 26. února 1927 o 19. hodině v rt ~ 
stauraci »u BumbrIíčka« v Praze 1., Ná rodní tř. č. 8. (I. posch.) 

Po řad: 
1. Přednáška pana Františka Kováře, notáře v Nymhllľce: 

a ) Žádoucí výluky a doplňky ve vládním náv rhu mini·· 
sterstva spravedlnosti čís. 46961 /22, pokud se týče 
nov ého notářského řádu. ' 

b) K otázce odstranění erárního odkladu k zaknihování 
odevzdacích listin při nemovitostech a vydání jich 
při movitostech. 

2. Ř,ešení případů z praxe. 
Y Praze, dne 15. února 1927. 

Z a o db o r »P r a h a«, S p o I k u not á ř ů čsl. 
V. Ludwig, jedn atel. Dr. Černý , s tarosta . 

Knihy redakci zaslané. 

V á c I a v Dr e s 1 e r: Polsko a Evropa. V nakladatelství 
»Orbis« (Praha XII., fochova 62), za Kč 5'-. 

Jako druhý svazek knihovny Zahraniční Politiky (za 
redakce A. li a j II a) vychází tato kní ž ka o ideovém i politi
ckém poměru Polska k Evropě. Uloha Polska, valu chránícího 
.Evropu p-řed i.nvasí Východu, bude sou střeďovati vždy zájem 
k této zemi. Dl)kladně informacemi podepřená Dreslerova stu
die jedná o polské politice minulosti, zahraniční politice obro
zeného Polska, o Polsku a mírových smlouvách, o poměru 
P ol ska ke Společnosti národů, o sporu o orientaci vychodní ' či 
západní, o poměru polsko~německém a otázce gdánské, o svazu 
baltických sťátů, o poměru Polska k Čsl. Republice a Malé 
Dohodě, o Polsku a státech dohodových atd. Kniha se čte 
se zájmem pro svůj jasný a zajímavý Dbsah. 

Ná kladem Z€měděl. kl1fhlíUpectví Ad. Neubert v Praze: 
Viktor rlánek: »Nedostavěná hnízda«, »lialuzka jehličí « , »Modrá 
křidla « , Kč 20'-, »Živé r ány«. Román. Kč 20'-. Jos. D. Kon
rád: » Bouřliváci « . Román. Druhé vydání tKč 15'-). 

Daňové a bilanční revue Č. 2. , roč . VI. obsahuje tyto zají
mavé články: Pokusnictví v poplatkovém pr ávu (.Frant. Mei
sel). - Zánik pohledávek berních uplynutím času (Univ. Prof. 
dr. funk). - Má se vy máhání daní díti jediné exekucí soudní 
či také exekucí spr ávní? (Dr. Binar). - Finanční zákon r e .. 
publiky čsL, kterým se stanoví státní l~ozpočet pro rok 1927. 
- Osnova zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze 17. 
bř ezna 1925 Č. 58 Sb. Z. a n. o celních slevách pro dovoz 
strojů a :přístrojů. - Odpočet obnovovacího fondu podle zá
kona č. 102/1921 Sb. Z. a n. také u všeobecné daně výdělkové 
přípustný (text nálezu). Přehled zákonů a nařízenÍ. - Nejdů
ležitější vynesení ministerstvá financí, po případě zemských 
finančních úřadů a nálezy nejnovější Nejvyššího správního 
soudu. 
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Nákladem Zemědělského knihkupectví Ad. Neubert v Pra
ze. Alex. Dumas: »Leon a Leona« - páže vévody Savojského. 
I-I!storický román ze XVI. století. - I. díl. 15 Kč. II. díl 15 Kč. 

Notářský, vedouc! úředník, 
s mnoha1. p'raxí, v konceptu úplně samost., hledá místo, po 
příp. jako do-čas. vÝP'. síla na provádění přídělů a silnic, event. 
za paušál. Nab. pod zn. »Spolehlivý - prvotřídní« do. 
ad.m. t. 1. 

Písařka na stroji 
s 31et. praxí v not. kanceláři na venkově, znalá běžných praxí 
kancel., hledá místo pokud možno ve Velké Praze neb blízkém 
okolí příp. i na venkově: Lask nab. pod zn. »Přičinlivá« do 
adm. t. 1. . 

Zručná písařka 

na stroji, znalá část. němčiny, s 3let. notářskou praxí, prosí 
pp. notáře o místo v Praze neb okolí, odkud by mohla denně 
dojížděti do- Prahy. Lask. nab. pod zn. »Nastoupení ihned« do 
adm. t. 1. 

Li terát- redaktor, 
ovládající kromě mateřštiny slovem i písmem nemC1l1U a pol
štinu, restring. státní úředník (v polit. službě), dokonalý sty .. 
li sta, svobodný, p'říime jak/~ko1iv zaměstnání kdekoliv. Nab. 
pod zn. »Bez protekce« do adm. t. 1. 

Notářství na Slovensku. 
Ministr spravedlnosti jmenoval: Dr. Josefa KalIaye, advo·· 

káta v Lipt. Sv. Mikuláši, veřejn.ým notářem v Bratislavě a 
Dra Zdenka Zmeškala, advokáta v Bratislavě, veřejným no
tářem v Píštanech. 

II. místo veřejného notáře v Rimavské Sobotě zrušeno 
podle § 5. zák. čl. XXXV. 1874. 

-------------------------
Notářské místo v Lomnici n. Pop. 

Notářslká komora v Praze vypsala vyhláškou ze dne 15. II. 
1927 soutěž k znovuobsazení místa notářského v Lomnici nad 
Popelkou, uprázdn.ěného úr:nrtím notáře Petra Cel. Štaubera, 
pokud se týče k obsazení místa, které uprázdrií se v obvodu 
komorním pieložením tamtéž. - Žádosti opatřené doklady 
podle výnosu min. spr. z 31. X. 1887 Č. 9172 - podány buďtež 
do 5. března 1927 předepsaným způsobem notářské komoře 
v Praze. 
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PAPIRPITS PR HA JEN JUNGMA NOVA ' 14 
dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kancelář'e. .- 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. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. 

P r V n j- zná m k a s vět a ! 

Psací stroje 
Remington Standard 
v z o R Y X I J. ::: Nehlučný chod, jedinečná kon

strukce, největší výkonnost. ;: ' Cestovní stroje 

R e m· ing t O n Por 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 d!lny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

Remington psací st~oje, spol. s~. O., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu . dQmu). 

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

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-II., Stěpánská ul. 624. 




