
že nelze potvrditi, zda osoba o které ·dotaz ucmen, je dosud 
na živu, poněvadž je jméno totéž u více osob v obci a neví se, 
o kterou osobu se jedná. Notář pak nemlHe dáti bližší vysvět
lení o kterou osobu jde, poněvadž poslední vúle má zapeče
těné a vseznamu, který vede, je uvedeno po většině jen křestní 
jméno, příjmení a bydliště bez bližšího označení a zejména bez 
označení čísla domu a "bližších dat dotyčné osoby. 

Soudy se upozorňují na to, že podle odst. 2 §l. cit. vlád. 
nařízení, žádá se, aby notář (veřejný) sdělil pokud možno 
pln o u adresu pořizovatelovu, tedy zajisté i označení povolání 
a při stejnosti jmen označení čísla domu. Jen takto mohou 
soudy vyhověti povinnosti podle § 2 odst. 3 cit. vládního naří
zení. Při oznámení nedostatečném budou tedy žádati doplnění. 

Pokud jde o případy z doby minulé (§ 5) nutno ponechati 
úvaze příslušného notáře (veřejného), zda -a jaké šetření pro
vede, aby vypátral přesnou a·dresu pořizovatelovu a zda 
zvláště snad, aby uvaroval se odpovědnosti za škodu vzešlou 
účastníkům z toho, že při úmrtí pořizovatelovu nedo'šlo by 
jinak k prohlášení poslední vúle a k projednání pozůstalosti po
dle ní, bude se pokládati za oprávněna zapečetěnou poslední 
vůli odpečetiti, aby osoba pořizujícího byla bezpečně zjištěna. 

Na tyto výnosy upozorňujeme veškeré pány kolegy. 

ZE DNE. 

Baťkův fond. Notářská komora v Olomouci věnovala na 
uctění památky svéhó dlouholetého presidenta, notáře Dra 
Isidora Wostrého, obnos 1000 Kč. - Kvitujeme s vděkem 
tento počin a vítáme tento způsob uctění památky mužú, za
sloužilých o náš stav. 

Nový odbor »Bratis-Iava« Spolku notářů československých. 
Dne 27. června 1926 ustavil se ve Starém Smokovci na Slo
vensku první slovenský odbor našeho spolku. Těšíme se ze 
srdce, že konečně na Slovensku zapustil náš spolek pevné ko
řeny a že můžeme se těšiti na spolupráci našich slovenských 
kolegů ve prospěch společné věci, totiž ve prospěch našeho 
stavu. - Na paměť ustavení se tohoto prvního odboru přiná
šíme na jiném místě zápis o ustavující schúzi odboru slo
venského a přejeme tomuto našemu novému odboru hojně 
zdaru. - Počet ve spolku našem organisovaných veřejných 
notářů slovenských dostoupil 33, tudíž všech členú našeho spol
ku čísla 334. 

Statistika soudního komisařství. Tyto dny došla notářskou 
komoru pražskou konečně veškerá data o statistice činnosti 
notářú jako soudních komisařů za: rok 1925. - Notářská ko
mora pražská začala akci za účelem zjištění činnosti té již 
v měsíci květnu t. r., žádajíc ode všech komor bývalých histo
rických zemí výpis ze statistických výkazů, podávaných jed
notlivými kolegy. - Došlý materiál bude nyní zpracován a 
předložen zejména i ministerstvu spravedlnosti, aby veřej
nost věděla, kolik práce věnuje notářstvo státu úplně zdarma. 
O věci té podána bude zpráva v příštím čísle našeho -časopisu. 

Jazykové zkoušky. K vyzvání ministerstva spravedlnosti, 
aby notářská komora pražská navrhla 1 člena zkušební komise 
při jazykových zkouškách notářů a několik náhradníků, de
signován byl za člena této komise pan Dr. Rudolf Král a za 
jeho náhradníky pp. Dr. V. Svoboda, Ot. Vlach, Dr. Ot. Hulka 
a St. Pavlíček. Znalost státního jazyka prokázati mají přede
psanou zkouškou 34 notáři (v Čechách), kteří také byli svými 
komorami již vyzváni, aby se u presidia vrchního zemského 
soudu ke zkoušce přihlásili. 

Odbor »Praha« spolku notářů čsl. žádá tímto své kolegy 
snažně aby se přihlašovali ku pořádání přednášek, neboť míní 
jako k~žd(')ročně i letos, počínaje měsícem říjnem, pořád~t! I?ě
síční schůze za účelem orientování členstva o všech beznych 
otázkách stavovských a udržování kolegiality. 

I ~ I Knihy redakci zaslané. I ~ I I 
Nákladem Zemědělského knihkupectví Ad. Neubert v Praze. 

Alex. Dumas: »První láska.« (Catharine Blum.) Přeložila M. 
Dušková. Kč 10"-, skv. váz. Kč 20'-. - »Muži ze železa.« 
Přeložila Julie Rottová. Kč 21'-~ - »Levoboček z Mauléonu.« 
Historický román, díl II. Kč 15'-. - Henri de Régnier: »Pře
létavá kouzla.« Přeložil Jan Sajíc. Kč 9'-. - Oeorge Sandová: 
»Ona a on.« Přeložil J os. Jánský. Kč 12'-. - Marcelle Ti
nayre: »Bouř1ivák.« Román. Přel. Dr. Jan Sajíc. Kč 10'-. 

Daňové a bilanční revue č. 1. obsahuje tyto zaiímavé člán .. 
ky: Paušalování daně z obratu u textilií. (Dr. Bo humil No
votný.) - Jsou úroky z trvalých zápůjček, posl ytnutých spo
lečnosti s ručením omezeným se strany nespolečníků se spo
lečníkem příbuzných odpočítatelnou položkou při zdaiíování 
společnosti? (ng.) - O ručení členú představenstev, spl:ávních 
rad, likvidátorú společnosti atd. ve věcech poplatkových. 
(Pokrač. Deyl.) - Studie k návrhu zákona o stabHisačnÍch bi
lancích pod zorným úhlem rakouského zákona o zlatých bilan
cích. (-í-) - Důvodová správa k stabi1. bilancím. - Osnova 
zákona, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé pod
niky ná)'odohospodářské dúležitostt' Přehled zákonů a nařÍ
zenÍ. -= Některá ,důležitější vynesení mini~terstva financí a 
zemsk$rch finančních úřadů z poslední doby: - Nejnovější ná
lezy Nejvyššího správního soudu. 

Daňové a bilanční revue Č. 8. právě vyšlo. Obsahuje tyto· 
zajímavé články: Srovnání zvláštní daně výdělkové a zárob
kové daně podnikú veřejně účtuiících s hlediska platných usta
novení, pokud jde o základy vyměření a daňové zatížení a vy
týčení výhod družstev na území slovenském. (Min. rada. Aug. 
frána.) - O ručení členú představenstev, správních rad, likvi
datorů společností atd. ve věcech poplatkových. (Zd. Deyl.) -
Důvodová zpráva k stabilisačním bilancím. (Část zvláštní.) . 
Obsah a motivy nových zákonů a nařízení. '- Nejnovější vy
nesení ministerstva financí a nálezy Nejv. spr. soudu. 

Učebnice obojího práva trestního, platného v Ceskosloven
ské republice. Napsal profesor trestního práva v Bratislavě 
Dr. A lb e rtM i lot a. Vylal J. Ousek, nakladatel v Kroměříži. 
Cena Kč 50'-, 8°, str. XXIV a 498. 

Jeto první dílo, kde je zpracováno veškeré právo trestní, 
platné v naší republice, a to jak společné, tak i bývalé ra
kouské i bývalé uherské. Vhodné systematické uspořádání lát .. 
ky tím způsobem, že vedle sebe jsou uvedena jednak ustano
vení společná, jednak ustanovení obojí oblasti právní , Ul110Ž

uuje, že je možno studovati každé toto právo zvláště i poznati, 
v čem se oboií právo srovnává a v čem se od sebe li šÍ. Při 

. tom p'odává autor stále výklad zákona, takže kniha prospěje 
v praksi i jako komentář- jeho. K Učebnici je přidán chrono
logický přehled všech trestních zákonů, rejstřík trestů, který 
umožňuje snadný a rychlý jejich přehled i jejich srovnání, a 
podrobný rejstřík věcný, v němž autor odkazuje současně na 
analogická ustanovení obojího platného práva. Tím získává 
kniha velice na praktickém svém upotřebeni. Výklad zákon
ných předpisů je vyčerpávající a je psán slohem prostým a 
lehce srozumitelným. 

Nákladem ZeměděLknihkupectvi Ad. Neubert v Pra~e: E. 
M. de VogHe: »Mrtví mluví.« Román. Přeložil Al. Zipek. 
Kč 18'-. - Dr. Em. Zítek: »Cizáci.« Historický román z doby 
Rudolfa II. Ilustroval A. L. Salač. Díl I. Kč 14'-. Díl II. Kč 15. 

Daňová a bilanční revue Č. 5. obsahuje tyto zajímavé člán·· 
ky: Oprávněnost dávky z přírůstku hodnoty púdy a její úpra
va - min. ra-da Chochole. O původu zboží podle celních a sta
tistických předpisů - Dr. Aug. Schonbach. K refoymě trestního 
práva berního u nás - univ. prof. Dr. V. Funk. Ulevy při pla
cení daně z příjmu, předepsané z pevných služ. požitků. Pra
covní výkony pro cizinu - ínž. Novotny. Reforma daní pří
mých, kapitál v podniku trvale uložený. Přehled zákonů, naří-· 
zení, nejnovější vynesení ministei-stva financí a nálezy Nejvyš
šího správního soudu. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře: Dra řiugona Patsche 
z Litoměřic do ústí n. OrL, Dra Karla Hájka z Blatné do Vy
sokého Mýta a Martina Mikuláše ze Sušice do Roudnice. 

Notářství na Slovensku. 
. Ministr spravedlnosti jmenoval Dr. Ivana Sabova, advo

káta ve Velkém Sevljuši, veřejným notářem v Rahově a Dra 
Michala- Andraško, náměstka přednosty poruč,enského' úřadu 
I. stolice ve Velkém Sevljuši, veřejným notářem ve Velkém 
Sevljuši. 

Solicitátor 
mladší svobodný, nebo zručná písařka na stroji, bude přijata 
za výhodných podmínek do notářské kanceláře . - Nab. s udá
ním nárokú buďte řízeny na notářství v Bělé pod Bezd. 
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Místo notářské v Sušici. 
Podepsaná 110tářská komora' v ypisuje soutěž ku znov uob

sazení místa notářského v Sušici , uprázdněného přeložením no
táře Martina Mikuláše do Roudnice n. L., po případě i ku ob
sazení .onoho místa, které uprázdní se v obvodu komorním pře
ložením do Sušice. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu min. spr. 
z 31. X. 1887 čís. 9172, podány buďtež do 30. září 1926 včetně, 
předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Not á ř s k á k o mor a v P r a z e, 
,dne 26. s rpna 1926. 

Notářské místo ve Slavkově u Brna. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k obsazení, 

vzdáním se úřadu p. notáře Jana Stichy, uprázdněného, notář
ského místa ve Slavkově II Brna, po případě onoho místa no
tářského, jež uprázdní se přeložením v obvodu notářské ko-
mory v Brně. ' 

Žádosti opatřené doklady ve smyslu výnosu min. sprav. 
z 31. X: 1887 č. 9172 podány buďtež 

do 30. září 1926 
.včetně předepsaným způsobem podepsané Jlotářské komoře, 

Not á ř s k á k o mor a v Brn ě, 
dne 31. srpna 1926. 

, v 

Kandidáta notářství 
prljm e notář B. Kr ál v Pardubicích. Nabídky s udáním praxe 
a nároků t amtéž. 

JUDr. 
se soudní praksí '2 r. 6 měs. , soudc. zkOUŠKOU, advokát.ní praksí 
1 ľ. 6 měs., znalý němčiny, hledá místo co kand. notářství za 
mírných podmínek. K nastoupení od 1. X. 1926. Ct. nab. pod zn. 
»Stálé místo « do adm. t. 1. 

Notářský vedoucí úřp,dník, 
úplně v konceptu samost. s dlouhol. rpraksí, změní od 1. X. 1926 
místo, po příp. nabízí své dočasné služby zCl. paušál ku proved. 
přídělů atd. - Na\:}. pod zn. »Spolehlivý 48 « do adm. t. 1. 

Vedoucí úředník , 
větší mor. notářské kanceláře, všech úkonů not. i soud. kom. 
bezvadně zna!3'" zejména dobrý lustrátor a tabul., s 61et. praksí, 
změní místo. - Lask. nab. pod zn. »Brzy « do adm. t. 1. 

Solicitátorka notářství, 
znalá tabulární a smluvní agendy, rychlá písařka na stroji, 
změní místo. Značka »Do měsíce « adm. t. 1. 

PA'PIR. PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodá vá \'eškeré potřeby pro notářské, ad vokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kan~elářské, konceptní 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky a oplalky na suché pečetě, razítka, pečetítka, nítě k šilí 

aktů atd . . ~ Veškeré tiskopisy v- ieči české i německé na skladě. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzorů zdarma ob.ratem. 

TELEFON 23815 • 

. První známka světa! 

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

strukce, největší výkonnost.. ;:= Cestovní stroje 

Remington Portable, 
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. Prvotřídní příslušenství. 

R e min g to .n p S a c í str oje, s po 1. s r. O., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecl)ímu domu). 

FILI flLK.Y: BRNO, Pánská 12-14. ,.- PLZEŇ, Jungmannova 15. ,.- LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-JL, Štěpánská ul. 624. 




