
r 

Osoby výše uvedené, které si přejÍ zúčastniti se kongresu, 
nechť se obrátí na místního pokladníka komitétu, p. Jana 
S chm i d t a v Praze IV., ministerstvo spravedlnosti, a zašlou 
mu zároveň příspěvek (25 zl. fr.) šekem nebo poštovní po
ukázkou. 

O další informace lze dožádati čs. vládní delegáty v Me
zinárodní komisi pro právo trestní a vězeňství, univ. prof. Dr. 
Augusta Miř i č k u, Praha XVL, Dienzenhofferovy sady 6. 
nebo min. radu Dr. Emila Lán y h o, Praha IV. ministerstvo ' 
spra vedlnos ti. 

SPOLKOVÉ ZPRÁVY. 
R.EfER.ÁT: 

Odbor Plzeň, spolku notářů československých svolal květ
novou měsíční schůzi do Klatov jednak z důvodu , aby oplatil zá
jezdy ko,legů této oblasti do Plzně, jednak aby s nimi projednal 
některé otázky týkající se krajských soudů v Klatovech a Pí
sku. Z obvodu krajského soudu v Klatovech dostavili se téměř 
veškeří, z obvodu plzeňského mnozí a z obvodu Písed:é:lo ně
kteří kolegové, takže účast přítomných byla 16 členů. 

Starosta sdělil s přítomnými výsledek zákroku u presidia 
krajského soudu v Plzni, a odpověď presidia krajského soudu 
v Klatovech. Usneseno, domáhati se tak příznivého vyřízeni, 
jakého se dostalo v Plzni. 

S radostí konstatujeme, že odbor Plzeň plní úkoly stano
vami mu vytčené k prospěchu svých členů. 

Z E DNE 

Odkazy ve prospěch důležitých úkolů. Česká zemská ko
mise pro péči o mládež v Čechách žádala roku 1927 zvláštním 

. přípisem pány notáře, aby při vyhotovování po.sledních vůlí 

laskavě působili na klienty, by pamatovali odkazy na její dů
ležité úkoly. Připamínajíce uvedenou žúdos t, doporučujeme 

tuto instituci k všemožné podpo-re. Při té p říležitosti je jistě na 
místě promluviti aspoň několik stručných slovo České zemské 
komisi. Jest to tím význačnější, neboť tato nejdůležitější kor
porace na poli sociální péče o mládež nepěstovala nikdy hluč
nějšího UPOzorI10vání na sebe, jsouc přesvědčena, že její úsi
lovná a poctivá práce promluví nejpřesvědčivěji a nejvýmluv
r.ěji svýini výsledky. 

Česká zemská komise vznikla v Čechách již před 22 lety. 
Vznikla za starého Rakousk'a z popudu několika obětavých 
vlastenců a pracovníků, kteří vědouce, že z rukou , rakouské 
vlády nelze čekati žádné upřímné podpory, sáhli k svépo
moci. 

Jen ten, kdo sám na tomto poE pracoval, dovede si před
staviti úsilovnou námahu těchto obětavých pracovníků, kteří 

museli vytvářeti od základu a takřka po haléřích sbírati, aby 
mohli vytvořiti aspoň nejprimitivnější podmínky a předpo

klady prol péči o mládež. 
A práce jejich se zdařila. Zdařila se, poněvadž byla ne

sena nezdolnou vůlí a hlubokou vírou v lidstvo. Dnes, bohudík, 
Česká zemská komise stojí pevně vybudována, podporujíc a 
současně opírajíc se o 214 Okresních péčí o' mládež, které roz
vinují úspěšnou a blahodárnou činnost po venkově a probou
zejí lásku k dítěti. Takřka z ničeho bylo založeno 17 kolonií 
pro mládež a 17 ústavů odborných, z nichž dosud Česká zem
ská komise vydržuje: pro mravně úchylné hochy V ýchovnu 
v Ledcích-Šternberku, pro mravně úchylné dívky Výchovny 
v Dobřichovicích a v Jilemnici a pro dorost učňovský a stu
denty dva útulky v Praze. Nyní otevřela Masarykův dětský , 
domov v Novém Světě, který je určen pro sirotky z území 
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smíšeného. Dále založila T: přestupkového soudu Úřadovnu pro 
péči o mládež. Takové úr ... J.ovny jsou zřízeny u řady Okresních 
péčí o mládež a velmi dohfe se osvědčují. O další práci České 
zemské komise a její součmnosti téměř ve všech oborech péče 
o mládež nelze se zmiňovati v tomto stručném přehledu. 

Poměry, naplněné dosud stíny z rozvra~u válečného, vy
žadují bohužel mnohem většího počtu ústavů, než dovolují 
dnešní hospodářské podmínky. Stát sám nemůže zdolati všech 
úkolů sociální péče bez součinnosti dobročinnosti soukromé. 
Proto nutno všemi silami podpírati Českou zemskou komisi 
a pomáhati jí ve zdolávání těžké sociální bídy. Jen tak dopomů
žeme ke konečnému ozdravění československého národa. 

Nová praxe v soudním komisařství. Bylo nám sděleno, že 
mnohé soudy dávají pořizovati inventáře, odhad nemovitostí 
i při pozůstalostech se značným jměním a to nejen na ven
kově, nýbrž i v sídlech sborových soudů soudní kanceláří, 

ačkoliv to odporuje čl. 12. zákona ze dne 13. června 1923 číslo 

123 Sb. z. anař. 
Žádáme proto všechny kolegy i z obvodu jiných komor co 

nejsnažněji, aby co možno nejdříve takovéto případy s udáním 
soudů, data a čísla usnesení oznámili notářské komoře pražské, 
která ve věci té hodlá podniknouti akci, aby se případy po
dobné neopakovaly. 

Aktuáři soudní. U okresních soudů přidělují se nyní aktuáři 
soudní jako síly konceptní. Některé soudy domnívají se, že 
aktuárům těm může býti svěřováno i projednání pozůstalostí. 

Činnost aktuárů. není dosud přesně stanovena, neboť o 
působnosti jejich bude vydán zvláštní zákon. Žádáme proto, 
aby jednotlivé případy použití aktuárů při projednání pozůsta
lostí byly nám sdělovány. 

Nový notářský řád. Jak jsme již sdělili v předešlém čísle, 
vyžádáno bylo o návrhu nového notářského řádu dobrozdání 
Nejvyššího soudu ta dele1gace advokátních komor. Dobrozdání 
Nejvyššího so udu již došlo a čeká se nyní na dobrozdání advo
kátních komor. J a kmil e se to stane, bude 3volánu po;:,lc;un1 

anketa za účelem definitivního upravení znění osnovy. 

Z ,Úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu v Praze. 
Nárok na státní přispěvek podle § 176. pellS. zák. Ministerstvo 
sociální péče vydalo ke svému výnosu ze dne 18. II. 1930 Č. j. 
1149jIVj3-1930 připomínku, v níž praví, že »sice nečiní námitek, 
aby aktivní pojištěnci předkládali průkaz o státním občanství 
až při nápadu důchodu, že však budou pojištěnci ti nuceni pro
kázati své státní občanství nejen ke dni n~padu důchodu, nýbrž 
i ke dni 30. VI. 1930, neboť dle názoru ministerstva sociálIJ.Í 
péče je materielně právní podmínkou pro přiznáni státního 
příspěvku získání čs. státního občanství nejpozději do 30. červ
na 1930«. Pojištěnci aktivní proto m o h o u, ne m u S· í v š a k 
d o k I á dat i s v é pod a n é 'ž á d o s t i osvědčením o státním 
občanství n y n í, tím mé n ě v š a k d o 30. VI. 1,930, jak ne
správně bylo v některých denních listech uvedeno, n Ý br ž 
j s o u p o v i n nit a k u čin i ti tep rve při n á pad u d ů
ch o d u, kdy ovšem musí prokázati, že získali státní občanství 
čsl. již nejpo,zději do 30. VI. 1930. 

Z a s lán o. 
Slovutnému panu notáii Eduardu Ledeckému v Novém 

Strašecí. K 25letému jubileu notářského úřadování v Novém 
Strasecí b.ahop . . eje s pi áním zdraví a ke cti pľO dalŠÍ léta 

An t. Bartúněk, solici tá tor. 

Notářský koncipient 
přijme se pro notářství ve východních Čechách. Nabídky 
s udáním prakse a požadavkú pod značkou: »Pilný a svědo
mitý« do adm. t. 1. 



Přijme se kandidát notářství 
a jedna kance lářská síla, znalá psaní na stroji. Jen písemné 
nab ídky na notářství v Chlumci n. Ci dl. 

Č. j. 223 n. k. 

Vypsání soutěže. 

Podepsaná no tářská komoTa vypisuj e soutěž k znovu
obsazení míst notářských v Chabařovicích a Postoloprtech. 
uprázdněných úmrtím notářů Simona Seelmayera a Rudolfa 
Fuhrmanna, jakož i dalších míst. jež by se .případně uprázd
nila přeložením v obvodu komory. 

Žádosti řádně doložené podány buďtež do 

26. č e r v n a 1930 

předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Podotýká se, že žádosti nutno doložiti osvědčením o stát
ním občanstvÍ. 

Not á ř s rk á k o mor a v M o stě, 
dne 5. června 1930. 

Koncipienta 
samostatného přijme Dr. Kř íž, notář v Brně, Náměstí Svo
body č . 11. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti pře lož il notáře Dra Andělína V á
h a I u z Nového Jičína do Slavkova u Brna. 

Čj. 280 n. k. 

Místo notářské v Novém Jičíně. 

K obsazení místa notářského v Novém J ičíně přeložením 
pana no áře Dra. Andělína Váhaly z Nov. J ičína do Slavkova 
,u Brna uprázdněného, ,po případě místa, jež by se snad přelo
,žením notáře uprázdnilo, se tímto soutěž vypiSUje. 

Uchazeči o toto místo, po :případě přeložením notáře snad 
uprázdněné, podejte své žádosti u podepsané notářské komory 
až včetně do · 

30. června 1930 
,a vykažte tam obzvláště náležitosti čl. 6 liL e n. ř . 

Notářská komora v O l omOUCi 
dne 3!1. května 1930. 

PAPíR PITŠ PRAHA J'EN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kil.nceláře. .- Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítka, nitě k šití 

aktů atd. ~ Veškeré tiSkopisy v řeči české i německé na skladě. 
Kolekce vzorů zdarma obrat e m. 

TELEFON 23815. TELEFON 23815. 

Klapot psacího stroje mne vyrušuje při poradách, telefonních hovorech 

a při duševní p.-áci vůbec. 

Kdybych měl tiše, nehlučně píšící stroj, bylo by vše docela jiné. 

Proto požádám fu Remington, aby mi nezávazně ukázala zcela tiše pra

cující, nehlučný psací stroj Remington Noiseless. 
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REMINGTON, Praha I., 
psací a počítací stroje, Celetná ulice číslo 35. 

spol. s r. o. Telefon 62871. 
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