
dCtkaz druhé strallě o splněni povinnosti a óředměty 1l0tář'211l 
v této funkci přijímané přecházejí do vlastnictví strany notá, 
řem zastupované a jeho prostřednictvím. Pokud notář jedriá ve 
smyslu vládního nařízení jako depositář s určitými příkazy 
v zájmu obou stran, jsou stvrzenky jím v této funkci vydané 
kolku Pľosty. 

Z E DNE 

Dr. Rudolf Král: 
Jubilejní. 

(K padesátce prof. Dr. Emila Svobody.) 
lirs t vzpomínek. 

Nejsem sice spolužákem prot. Ur. tmila Svobody, ale cho
dili ' Jsme 00 tehoz gymnasia v TruhlársKé ulici - z téch let 
jen v matnyctl vzpumínKách zachycuji Jeho silhouettll. Mám 
uezesporne v pameti něco výHmecného, neco odlisujícího se 
svou ousevní nOblessoul; něčím, co pod nánosem katedrové 11 0.
ucenosti aávalo tu~iti Jwlturll ducha i srdce. 

Později jsem mel příležitost setKati se s jubilantem jako 
kandiaát 110társtvÍ u magistrátu pl i nejakých intervencích -
bylo malo rererentLl , kam bylo mu~ no jíti s tak rados tnou dt"t
vérou, jako k nemu. 

J~yní bych mel obrátiti zřetel k jeho činnosti vědecké -
domme, non sum Qlgnus! vlm ovsem velmi aoore o jello sKvele 
hdouitaCní praci, o Jeho pusOoení na universitě, Kde je milovan 
Cl eten ~také vím jaK dlouhá byla jeho cesta na univ. katedru) , 
Je Irme známa JehO vellKá kooirikacní práce v novém oocan
sKem prúve , Jeno obetavost, s jakou se ujal reáakce naseho 
ceského pra va . . . . 

lVlala vzpomlllka in margine: byl jsem ještě v Rokycaneeil 
ve vOJenslee sluzbe - po prevrate, Kay mne Dr. batek ra
aostne sdelOval, ze proT. ~voboda prevzal redaleci ceskéllO 
t'rá va, cemuž jsem byl . velmi povdécen. . 

Nemuzeme si dostatek vy jadriti svoji vděčnost jubilantovi 
za veškeru obětavou péCi a snahu, aby z našeho odborného 
casopisll vytvoril casopis toho vyznamu, jakému se dnes tésL 

Kekl jsem svrchu, ze se necítím způsobilým, abYCh pro
mlouval o vedecké činnosti prot. ~vobody , ale jedné věci mu
Slm se dotknouti - pokládal jsem vzdy za nedostatek ovláaaní 
latKy samotné, nebo za přítěž cizí literatury vědecké, ~ ne
mohla-Ii se jasne, precisne tíci určitá myšlenKa - prot. ~vo
voaa v této pľícine osvobodil ceskou právnickou fraseolo gii ze 
zajetí umele konstruovaných floskulí, Pľopújci! slovům živý 
výraz a pojmům dal reJief, který se vtisKl v pamět, reJici, 
ktery mel veškeľen obsah práva a promlouval k vam ve
d e c k y s i c e, a len e uče n ě. 

Ač veliká je činnost vědecká prof. Svobody před válkou 
i po válce, obracím se s obzvláštní pozorností k jeho vel i k é 
ci 11 n o s t i k u I tur n ě e t h i c k é. 

Nemohu si pomoci -:- vždy cením člověka dle toho, kolik 
vydal více ze sebe, než co .je přímo jeho povoláním. Tu beze~ 
sporně každý intellektuální český člověk musí stanoutI 
s úct o u a o bdi v e m před velikou k u I tur 11 ě e t h i c k o u 
činností prof. Svobody, již dal českému člověku a to nenáročně 
a obětavě: jeho skvělá interpretace Dostojevského a Tolstoie , 
to co dovedl z nich vyčísti a dáti českému čtenáři, to, co do
v~dl s cudností u nás (v těchto letech) napľosto neslýchanou 
pronésti o milo~ti ženy - jsou bezesporně součástky v~likéh~ 
životního díla, kterému ani současníci, kteří se mu podivovalI 
a s vděčností je přijímali , neodeprou se pokloniti. 
. »Svě tlo v dálce « a »Utopie « zasáhla příliš hluboko v srdce 
české intelligel1ce než aby se k nim hrdě nehlásila a nepro
jevila radost Z ' toho , že jich autor spolupracoval též se stav~111 
notářským a · věnoval mu valnou část své pracovní energIe! 

Nemiluji specielně v nynější době , žádných t. zv. masso
vých projev'ú - ten prof. Svoboda má ~voji, speciel.ní. obe~ 
ctitelú a obdivovatelú a já - v y I o z e n y p o II tl C Je y 
pro t i vn í k - stavím se upřímně a otevřeně v,e fr?ntu v~ech 
gratulantú a to s touže upřímností a otevřenosti, s Jakou Jsem 
kdysi s ním polemisoval! 

Sociální pojištěn.í Měli jsme nejlepší úmysl zasadi ti se o to, 
aby notářstvo nepodléhalo všeobecnému p~jištění, ~nýb,rž ~?:,: 
bylo přičleněno Je Všeobecném Ll pensijnímu L1sta Vll. Za hm u~e
lem vyzvali jsme veškeré své příslušl~íky i kom?:y. aby na,l11 
zaslali statistická data , jichž od nás pozadoval PO.llSfOVaCl tech' 
nik. Poněvadž nedostalo se nám těchto dat ode všech l~omo}', 
nemohli jsme elaborát vypracovati a následkem toho cela nas e 

akce byla zmařena, neboť poslanecká sněmovna přijala ii% 
nový zákon a nyní by bylo velice těžko domáhati se jeho 
změny. 

l"okoutnictvÍ. Jak známo, byly pOľady o návrhu zákona 
o pokoutnictví skončeny již v roce 1927. Veškeré povolané 
kľLlhy souhlasily s ' konečnou redakcí, jakou vypracovalo mini
sterstvo spravedlnosti a jen ministerstvo obchodu zaujalo pro~i 
osnově zamítavého stanoviska, ne chtějíc přistoupiti na usta . 
novení, že také udíleti právní porady od osob Je tomLl neoprá v
něných spadá pod pojem pokoutnictvL Minis terstvo spra vedl
nosti požádalo proto ministerstvo obchodu, aby znovu své sta
novisko přezkoumalo. - Ve věci té intervenovali v těchto 
dnech zástupcové komory advokátní a notářské v Praze u pana 
ministra obchodu, jenž slíbil, že svolá anketu obchodních a prů .. 
myslo vých kruhú, k nimž přizve i zás tupce komor, aby mohlo 
dojíti k dohodě. Jest již nejvýš na čase, aby osnova ta byla 
uzákoněna, neboť zmáhání se pokoutnictví jest nyní skutečně 
již úžas né a trpí tím velíce oba naše stavy. 
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Ústřední výbor konal v sobotu, dne 13, října t. r. o 18. h0-
dině v Palace-liotelu v Praze přátelskou schCtzi za předsed
nictví Dra Svobody; na níž učiněna byla usnesení pro valnou 
hromadu Spolku notářú čsl. , svolanou na neděli 14. října t. r. ... 
- Ke schůzi pozváni byli též němečtí kolegové, kteří však 
k politování všech se nedostavili. 

Valná hromaúa Spolku notátů čsl. konala se v neděli, l ~. 
ríjna t. 1'. v Ubecnlll1 Gome v t'ľaze a mela tentokľé'tte raz ve
llL:e slavnostní. ValJ10u hromadU poctili svou navstevou za pancl 
111lnistra spravedl11ostl, který omlLlvil svou neprítomnost velice 
srGeenym pdpisem, páni Odboroví pl"ednosto vé Ant. hai'tman 
Cl ur. l"<,ouoícek, min. rada lVlrština, za ministerstvo unifileacI 
pan mll1. raCia Dr. ~chrotz a pan Dr. Prazák, za presidiurn 
vrchního zemskéno soudu pan sena tní presioent lhayer, Zd 

presiaium zemského SOLldLl civilniho pan vicepresident O t. 
lVlares, za :::'vaz čsl. soudcú předseda pan vrchní rada Dr. 
hartl , dale presidenti notársl(ých komoľ : bratislavské Dr. DLI
sele, Drnenské AnLlesar, olomoucké Dr. Togner, českobudě
jovické .cm. fous, královéhradecko-chrudimské Jan Kadlec, za 
nemecké kolegy pan notář liugo Klecker, jakož i četní notáři 
z Cech, MOľavy a Slovenska. - .blahopřejné přípisy zaslali 
pp. pľesident vrchního zemského soudu Dr. tlausmann, guver
nér !Jr. Pospíšil, poslanec Dr. Matoušek, senátor Dr. Karas , 
president advokátní lwmory Dr. ~tompfe, Jednota advokátú 
es!., president komory bratislavské Dr. Kallay, opavské Dr. 
:::,toKlaska, mostecké Dr. Knótgen, ~polek německých notářů a 
celá rada kolegů. Valnou hromadu zahájil předseda Dľ. SvobiJ
da delsím proslove , nacež Dr. . Togneľ navľhl zaslání hold.')
vacího telegramu panu presidentu republiky. - Po blahopřej
ných prOSlOvech pana odbor. prednosty liartmana, Dr. liartLl 
a Dra Duška přednesl i presiaent komorní Dr. Culík referát 
o notái-ství za uplynulé desítiletí naší samostatnosti. - Jedna
telská zpráva odpadla následkem onemocnění jednatele p. Dr ::t 
Krále. - Pokladniční zprávu za onemocnělého a resignovav
sího notáře Sch.jfra pfednesl Dr. Cerný, načež k návrhu téhož 
a notáře Krajíčka usneseno uspořádati akci za účelem vybudo
vání domu ,'čsL notáfů v Praze. - Za tím účelem mají býti do
žádáni všichni notáti a kandidáti, aby přispěli na stavbu tll 
podle možnosti dobrovolnými dary, současně usneseno uložiti 
všem příslušníkům za stavovskoLl povinnost, aby poskytli bel
úročnou pújčku od 500 Kč výše. - Dále usneseno mimo jiné, 
aby na stavbu použito bylo nejen již založeného stavebního 
fondu, nýbrž celého jmění spolkového, jakož i podpúrných fon
dů Dra Baťka a Dra Kreimla, takže by již! nyní byl tu fú nd 
přes 200,000 Kč, Při volbách zvoleni byli: předsedou opětně 
Dr. Václav Svoboda, členy UstřeclllÍho. výboru kolegové: Dr. 
.Jar. Capek v Praze, Dr. VácI. Cerný v R,íčanech, Dr. Jar. Culík 
v Praze, Dr. Jar. lieinitz v Praze, .Jan Kadlec v Nechanicích , 
Jan Krajíček v Berouně, Dr. Rud. Král v Praze, Dr. Jar. Ponec 
v Zižkově, Em. Touš v Čes. Budějovicích, Dr. AL Zmek v Pra
ze, Dr. frant. Kroutil v Bučovicích, Dr. Josef Mohy v Jih~a vč, 
.Jan Něničk a v Zábřehu , Dr. Jos. Togner v OlomOUCI, Dr. Vlklor 
Dušek a Dr. Josef Kallay v Bratislavě, Dr,: Ján Petrikovl.::l 
v Košicích kandidáti Dr. frant. Janatka v Zižlsově, Dr. StalI. 
Bílek v Br'ně a Dr. Vlad. Horák v Bratislavě. Clenský příspě 
vek ' ponechán byl v dosa:,a?ní výši, y t. j.y P2'o ny~ tář e (,veřej~é 
notáře) ]20 Kč, pro kandl daty 10 K: rocne. Prty vOlnych. ~a~ 
vrzích usneseno jednomyslně k podnetu Spolku cs!. kandldatu 
notářství že jest stavovskou povinností každého člena spolku, 
aby nepř'uímal za kan,?,id~~y notářství oysoybY,,-se započíta.tyelnoLl 
praxí nenotářskou delsl tn let. - KOn~C!le Pl ednesl n9tar ~o
vář resoluci , během jejíhož OdLlvodňoval11 stala se valna schuze 



nezpůsobilou k usnášení se a proto odevzdána resoluce Ústhd
llímu výboru, aby s ní naložil jak za dobré uzná. 

Schůze Ústředního výboru konala se ihned po valné hro
madě a zvoleni v ní: 4 místopředsedové Spolku a sice: 1. Dr. 
Jar. Čulík, II. Em. Touš, III. Dr. Togner , IV. Dr. Kallay , jedna
telem Dr. Rudolf Král v Praze , pokladníkem Dr. Alois Zrnek 
v Praze. Výkonný komitét (~ 22 stanov) ustaven takto: Dr. 
S voboda, Dr. Čulík, Dr. Černý, Dr. Král a kandidát Dr. frant. 
Janatka. 

Výtahy z knih pozemkovýcJl. M i !lis ters tvo s pra vedlI/OS ti 
upozoriíuje výnosem z e dne 9. října 1928 číslo 32.159 vešk e ré 
advokátní a notál"ské komory, že knihovní soudy jsou přetěžo
vány žádostmi o zevrubné výpisy z knih a vyzývá Droto pfi ·· 
slušníky těchto stavů, aby žádosti za vydání obecných zevrub
ných výpisů byly omezovány pouze na případy nejvyšší nu t
llOSti a aby zejména ltJři žádostech za hypotek. zápi'ljčku, dále 
za dražební řízení žádány byly pouze stručné výpisy. Prosím.~ 
pány kolegy, aby se podle tohoto výnosu zachovali. 

Disciplinární senát nejvyššího soudu. Za obvod notářské 
komory českobudějovické zvolen přísedícím pan Emanuel Touš, 
notář a president komory v Čes . Budějovicích. 

POZVÁNí 

k měsíční schůzi odboru »Praha«, Spolku notářú českosloven
ských , která konati se bude v sobotu, dne 27. října 1928 o 10 
hodině v restauraci »U Bumbrlíčka « v Praze 1., Národní tř. č 9 

(I. poschodí). 

Pořad: 

1. Návrhy pana JUDra Josefa Vavroucha, notáře ve 
Znojmě na zjednodušení řízení pozůstalostního. 
(Přednese starosta odboru Dr. Černý.) 

2. Řešení praktických případů z praxe. 
,Hosté členy uvedení jsou vítáni. 
V Praze, v říjnu 1928. 

Za odbor »Praha« Spolku notářů čsl. 

Vikt. Ludwig, jednatel. Dr. Václav Čern~r , starost;} , 

Věstník Spolku čsl. kandidátů notářství. 

Důležité usnesení. Na valné hromadě spolku notářů česko
slovenských, konané v Praze dne 14. t. m. , byl vzhledem ke 
stále se množícím případům přestupů kandidátú se započítatel
nou cizí praxí k notářství jednomyslně přijat návrh Spolku če
skoslovenských kandidátů notářstv í, a podle něho prohlášeno 
za stavovskou povinnost každého člena Spolku notářů česko
slovenských, aby nepřijímal za kandidáty notářství osoby se 
započítatelnou praxí nenotářskou delší tří let. 

Kondiční rderát má v záznamu několik uprázdněných míst 
koncipientů i substitutů; dotazy pp. notářů i kolegú kandidátil 
buďtež adresován y kol. Dru františku Janatkovi v Praze 11., 
Spálená 9. 

I ~ I Knihy redakci zaslané. 

Slovník veřejného práva českoslovenslíého. Poľádají JUD T-i 
Emil Hácha, Antonín Hobza, Jiří Hoetzel , František Weyr , Ka· 
rel Lašťovka a Jiří Havelka. Nákladem Po!ygrafie a Rudolfa 
M. Rohrera v Brně. Sešit I. až VI!., . Abolice - až Exekuce. -
Veřejné právo doznalo v posledním desetil e tí změnou ve zří
zení státním a jinými okolnostmi změn větších, než kterýkoli 
jiný oboľ pdvní. Proto nutno zvláště uvítati tuto příručku, Jez 
nahraditi má Ulbrichův Staatswbrterbuch, dílo dnes již nepo
užívatelné. Na slovníku československého J)ráva pracuje mno
ho odborníkú z řad universitních profesorů , úředníků nejvyš
ších úřadú správních a soudů a advokátů, z řad notářú čteme 
111ezi spolupracovníky jméno pana pres. Dra Jaroslava Čulíka. 
Dílo vychází v pětiarchových seši tech po 25 Kč a jest rozpo
čteno na 35 sešitú. Z dosavadního obsahu upozorňujeme Zej-
1I1éna na oddíly o daních a o dávkách obecních, v kterémžto 
oddílu autor (Dr. freudenfeld) cituje i dt:Iležité rozhodnutí nej· 
vyššího soudu, jež dosud kromě sbírky Bohuslavovy nebyl.-t 
česky publikována. 

Rechtsfalle aus dem Zivilprozessrecht von Dr. Georg Pet· 
schek. - Vydal Moritz Perles ve Vídni, cena ~5 Kč , PříručkCl 
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z péra vídeň ského universitního profesora obsahuje větŠÍ poéel 
praktických p1"ípadů z oboru civilního práva procesního též 
I ízení nesporného, ve fOľmě otázek pro zkoušky, v tomtd pří
padě zejména advokátské, v Rakousku, avšak větší část přípú
dů hodí se i na poměry naše. Nakladatelství hodlá vydati po
dobných příruček více a notáře budou zajímati zejména pří
pady z oboru práva občanského, obchodního a směnečného, je i 
zpracují mimo jiné univ. profesoři Dr. Adler, Dr. Bartsch, Dl 
Rappaport, Dr. Pi sko a Dr. Pollak. Bylo by si přáti aby k otáz
kám právním byly připOjeny i odpovědi a řeše~í; vzhled;cm 
k některým rozhodnutím na'šeho nejvyššího soudu bylo by pal;: • 
zajíma vé srovnání, jak různě v různých státech na území b}rv , 
Rakouska jest nyní řešen týž případ na podkladě téhož zákona. 

Obecný zákon knihovní. Nakladatelství Vladimíra Oda 
v Praze 11., Stěpánská 1,_ vydalo ja!w IV. svazek své sbírky 
komentovaných zákonů »Ceskoslovenské právo«, »Obecný ú
kon knihovní « v úpravě JUDra Hugo Cimlera. Poslední české 
komentované vydání z roku 1906 bylo již před delší dobou ro
zebráno a dnešní době již nevyhovovalo, ježto v knihovním 
prá vu během 20 let byly provedeny různé změny. Tak někter.í. 
ustanovení knihovního zákona byla změněna již III. novelou 
k obec. zák. obč. a za republiky zvláště zákony o stavebním 
ruchu, o reformě pozemkové, o zápisu elektrických vedení vše
už i tečných podniků a nejnověji o pozemkovém katastru při
nesly mnohá nová ustanovení, týkajíCÍ se knih pozemkových. 
Jest zásluhou autora, že z četných těchto nových zákonú vy
bral ustanovení, týkající se knih pozemkových a snesl je pL
hledně V i jedinou knihu, již opatřil hojnými poznámkami a roz
hodnutími nejvyššího soudu. Od vydání III. novelly k obec. z:t
konu občanskému přibyly do pozemkové knihy rúzné nové zá
pisy, jjchž až dosud nebylo a často na žádost stran byly pak 
povolovány nad to zápisy, pro něž není opory ani zákonně 
knihovních ani ve výše zmíněných zákonech jiných. (Srov. 11:'1. 

př. v pražské pozemkové knize závazek pojistiti nemovitost 
u určité pojišťovny, odebírati plyn z určité plynárny, vklad zá
kazu zcizení bez svolení osoby třetí, ačkoli § 364 c obec. zákona 
obč. odpíľá mu vyjma případy tamže uvedené věcnou pova.
hou.) O tázky tyto jsou pěkně zpracovány v kapitole o knihov
ních zápisech. V oddílu o vkladu vypočteny jsou na podklat!e 
smluv mezistátních též cizozemské listiny, podle nichž lze 
u nás povolovati zápisy knihovní. V oddílu o l)oznámce pořadí 
bude zajímati praktického právníka několik rozhodnutí nejvyš
šího soudu o nepřípustnosti vkladu exekučního práva zásta-,,·· 
ního v pořadí poznámky. Kniha jest doplněna též předpisy pra
va poplatkového. - Stran 827 + XVI. za 77 Kč . Nakladatelst '.' í 
upozorňuje , že levná cena byla umožněna zejména tou okolno
stí, že kniha se neprodává prostřednictvím knihkupců a lze ,ii 
obdržeti tedy pouze v nakladatelství. . 

Trojčíslo 6.-8. časopisu »Soutěž a tvorba« věnovaného ře
šení otázek ochľany živnostenského vlastnictví, autorskéh·) 
práva a nekalé soutěže, právě vyšlo. Časopis obsahuje zajf
mavé články, z nichž zejména uvádíme: Prof. Dr. Karel Her
mann-Otavský: Římská revise Bernské úmluvy o ochraně děl 
literárních ci uměleckých, Dr. Karel Skála: K pojmu »údaje « 
v zákonu proti nekalé soutěži, Dr. Otto Gellner: Zásady ab:e
sori ty cizozemských známek v československém 1)rá vu , Ale
xander Zeyer: K výkladu § 10 čsl. známkového zákona, Dr. 
inž. Jan Vojáček: Ochrana vynálezů a vzorů podle zákona 
proti nekalé soutěži, Dr. Jiří Weis: Odvolání pravdivých údaj ú 
])odle 2. odst. § 10 zákona proti nekalé soutěži, Dr. J. Štross: 
Několik poznámek o žalobách zdržovacích a odstraňovacích, 
Dr. inž. Jan Vojáček: Reforma čsl. oatentového zákona, Dr. 
Jiří Weis: Samosoudce a zákon Dľoti nekalé soutěži. Dr. in.ž. 
Jan Vojáček: Pokoutní patentové kanceláře, Nové čsl. osnOV'i! 
zákonú a nařízení z oboru ochrany živnostenského vlastnictví: 
1. zákon o ochraně známek, 2. zákon o provedení mezinárod
ních úmluv. 3. zákon o ochraně vzorkú a modellt. 4. nařízení 
o doklad ech k prtd<azll 1)rioritního práva. 5. nařízení o mezin:i
rodním ZáDisu známek, 6. návrh dODlnění ~ 10. odst. 1. paten
tového zákona, Resoluce Mezinárodního sdružení pro ochran!l 
živnostenského vlastnictví usnesená na Mezinárodní kongresu 
v Římě ze dne 1. června 1928. Resoluce římské konference 
o revisi bernské konvp.nce. Zprávy obchodních a živnosten
ských komor, ZDrávv: Vypsání cen časooisem »Prag-er Juristi
sche Zeitschrift«, Ochrana známky »Ichthvol « v Halii (Prof. 
M. Wassermanll. Hamburk), Nové autorskp. od.vo v Rusku, 
Ochrana titulu podle čsl. autorského oráva. Dopisv. t<Tk~iící 3e 
redakce i administl·ace. buďtež zasílány na 8dresu: JUDr. Jos. 
Lachout. pr;:Jha XII. řl). 1721. Předplatné ohnáší ročně 36 Kč. 
resp. ])1'0 cizinu 6 šv. frcs. 
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Notářs tví ve Zbiroze 
J)ťl Jlll e I1ll adší l11u žsl<o u s ílu k a nce l ářskou , příp adn ě Inl a cl ~ íh , ; 
koucipi erit a. 

Samostatného 
ka ndidáta, pokud 11l0žno se zkouškou,' obez nalého v poz llst:l 
los tnÍ agendě, přijm e notá řs tv í na Moravě. Na b. pod zn. »Trvct
Jé mís to« do adm . t. 1. 

Úřednílí 
2ul e tý, se 41e t. prax í ve venk . ka nce l á ři, dob ř e za pr acova ll .Ý, 
zr u č ný písa ř na s troji , pros í o mís to v notá ř s k é kallcel áři 
v P raze . - Lask. nab. pod zn. » Přičinli vý« clo adm. t. 1. 

Úřednice 
vě tší 11I0r. 1I 0 t. kallc. , 23 le tá, s Sle t. ll Ot. prax í, všech ÚkOII !'1 
uot. , zejména lus trová ní, tabu!. a soud. kom . b ezvadně zna l;l, 
z měnil a 'b y místo. Lask. nab. pod zn. »P raxe « do adm . t. l. 

Kand. notářství 

Y<í rok u praxe, svob., př ijlll e trva lé Illí s to, Zll. d UDr.« uu 
adm. t. 1. 

Úřednice 

se 61e t. not. praxí, dobrá pracov nice, obez nalá jm e novitě \' e 
smluvní ;a tabulární agendě i v so udním komisařství , svobodnJ . 
schopná zcela s amos tatně pracova ti v kterémkoliv oboru a !Jh 
tom výborn á písařka na s troji hledá mís to. Lask. nab. pp. šefl'! 
pos te r est. Klatovy zn. »lhned«. 

Jmenování. 

lVIilli s tr spravedlllos ti jmenoval kandidá ta notá ř s tv í ~J. 

Otto liLittla notáf'em v lioře Sv. Kateřin y . 

RUČNĚ. VÁZANÉ KOBERCE 
přesně dle originálů perských, japonských a mo
derních bezkonkurenčně dodá továrna orientálských 
koberců f. TLUSTÝ, Hlinsko v Čechách. Vyžádejte 
si bezplatné a nezávazné předložení kvalit a vzorů . 

1 m2 Kč 300' - , hustší Kč 380'-. 

. 

PAPíR P I TŠ P RAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
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. 

TELEFON 23815 .. 

Kolekce vzorů zdarma obratem . 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé kanceláře . Šetří nervy nejen 
písaře tichým chodem a neobyčejně lehkým úderem, ale 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný stroj tam, kde klid znamená sílu! 
Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L lOS, 12192, stroje účtárenské horiz. i vertikálně sečÍ
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

dodá Vám v c e nách továrních 

R e m·ington psa ~ í st ~oje, spol. s~. o., 
·Praha-I., Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 

FIL I fl L K Y : PLZ E Ň, Jungmannova 15. ' - LI B E RE C, Zámecká 8. 

Zodpovědný redaktor : Dr. J ar . Čulík, no tář v P raze XI!. , Ju gos lávsk á ul 2 1. -- Tiskem E. Leschingra v Praze II ., Štěpánská 38. 
U žívání novinových známek povoleno vý nosem ředite l s tví pošt a telegrafll v Pr aze ~~ 0ne 4. června 1919 číslo ISQ. :j: 99/VI. 




