
ve zři,z,o ,v,ad ;}i,std 'ně, jest rozhodným obsah HsthW. (Ro'zh. ze 
dn.e 24. ledna 1924, Rv I 1411/23,) 
. Čí·s. 3432. Zav,á'zal-Ii se kLl'pHel za,platiti dávku, z přirůstku 

h o·dno-ty nellnov i't'osti , může s,e n,a něm domáhati' pmd:atel ná- _ 
hraldy . šk,ody pro nesplnění záv,a:z-ku te,p·rve, když s'ám dávku 
zap1.atiJl -nebo Hnakou škodu. prokáza'I. (Ro'zh. ze dl1le 24. l'edna 
1924, Rv I 1504/23.) 

Čís. 343·3. Zahradlnkká Douda, již zřídil pachtýř na, za
p,a,chtov;amém po~zemku, není stave.ním Voe smys,lu § 418 .obč. zák. 
(Ro,zh. ze dne 24. I,edna 1924, Rv I 1522/23.) 

Čís. 3438. Vodmé nep,ožívána l1lemo.vdtost.e·ch zákonného 
(předino'sltI1Ií,ho) práV1a zástaV'niho (§ 216 čÍ-s. 4 ex. ř; .. ). (Ro'z.h. ze 
dne 29. ledrua 1924, R I 2'3/24.) »Dr. L.« 

Z ·E DNE. 

Notářská komora v Praze, vYlkónávla'j:íc usnles.ení V'a,lné 
sc.h~,ze sborun1ortářů, kOlnalué dne 7. óervna 1925, dlotázalla se 
ml11Jisters,tv,a! s pralV'edln:o's,tQ" jalké ,stalnov,xsko. za'uj,ímá k Q1táz.ce 
~áp,is.u ž,en j,ako kand'idát,ek do, seZ,l1iamu a byJ.o~l,i by oloholtno, 
JmenloV'aH hundiidláJtky notáři. . 

V té př.íČiruě do,šLo kOlmmy níže u.vledené vyří:zení mini,s.ter
.\,tva spravedlnosti z.e dne 22. června! 1925 čís. 2S>614/25: 

MŮl1Ji'st,erSltvo' spr.aved:I'11lOstd sdě'hulje kd:o.tazu z,e dne 12. 
č·eTV!na 192'5, ž,e Hž výn.o'sem ze dne 2'5. ledlna 1925 Č. 3443 
j,eho-ž obsah o-tištěru by! talké v »Č,esk-ém Právu«, zauj,a.l1o st:a~ 
noyisko', že nen~ dosud přípllstno., aby ž/eny ja,ko- absolventky 
prav byly zapsany do s'eznarmu kandtdátů nlO'tář.stv.í.. 

Dlužlno také pouká,zati na to:, že kladné rozhodnutí před.
pokláJda1lo by ,legi'slativní úpravu některých otáz,ek s tím SOI\1l
.visejídch. PřÍJkil,admo buď u'Ve.deniO': PbdJe zákona Z· 5. pr·o ... 
slince 1896, Č. 222 ř. z. § 10 obd'rží notáři na·stolUiple.ním n01M
ského úř,ad:u domovské p'rávo' v .obci, Vl níiž by-Io: jim vykázáno 
úřed'11Ií sírdlo'. Pl.altH,Q. by ustanovení to,to' j,en, kdyby zůstala 
ž,ena jmeuova:ná 'l1otářem sv·oho'dlnou? Zní V'še'obecl1lě; bylo 
by třeba no'vé úpravy; P.ozbyla by ž,el1la no,tMství, kidyby s,e 
vrdalja! za c.tzd'nlce? (OdV'i·s,110 od 110'vé úpra vy o~ázky prVlé, 
PTo'tolŽe j!ilnak by doMo k wzpmu, že by měl.a samo,statné 
p,rávol d:omovs:kré, 'O·dI muže neordvislé, a přece s,dÍrle:l,al jeho 
státn.v ob1čarnstv1.) Nebo, VEZ ust.alnolvenlÍ § 33 not. řáJdIu:, jež 
ml.uviÍ jen 'O, manželce a vyžadoVlaJl,o' by změny, .a j. 

Důs:l'eldk,em toholt'O' staJl1IoNlisk.a nemohló, by milnister·s,tvo 
spraV'e:dl.no'sti kail1ldlidrátllm . nlortáňsltví jme'nov.ati, by!ly-H by 
s,plněny i v:eškeTé jinaké zálkonné náleždf:o's.ti., .nOltář:em. T,oJik 
de [.ege .lalta. Pókmd jde o· 'Ort:ázku tuto de lege fere11lda nOltáJř
ská komm.a se žád:á, arby zruova u:V'ážia,a, zda p'řístup ž,~n k no:.. 
tářstv,í mŮtŽle býti uelObmeze·ný a z,da j·e ž.ádou'Cuo', aby je.št.ě 
před uzá:lw'nlěním unifikov,a:l1tého 'Thotářského 'řáJd.u by,la' otázka 
př,iipuštělllÍ žen k notářství upra've11.a zvláštním záJko'nem. 

KOlkování soudních legalisací. Zá!konem z 3. dubna 1925 
Č. 54 Sb. z. a. nalř. za!Vedeno zvýšení pleV'l1ých k,o'llkolvýtch piO·
pbtků, k!t,eré dlolslUcIi zvýšeny nebyly. Měly se za,ji·slté zvýš,i.ti 
i pe.vné .p'OpJ.aJtky souldl1lÍ, zákQlnem z 25. 1e,dna 1922 Č. 38 Sb. z. 
a nalř . l1Ie:zvýš.e:né. Soudy v:šak .nezvyšují k,oJk,o'vrý pOlp'lat1ek 
z leg.a,lris:ad Id'sti!l1J tabulární.ch z 1 Kč na, 3 K!č . Oporou j,est jim 
přehled prol .pop,latky kolklo·vé vydaný státnl knĚhtilskárnou 
(Bednář-ChodJlolle), kde se ko,l·ek ten uvádí st.arou s.a;zholU 
1 Kč ,aod!Ůvodňuj.e § 50 zákO'na z r. 1915_ č. 279 ř. z. Sta:l1io
visk,o tétO' př.íručky jeslt omy-l'né, tentol § 50 ptOpJ.artek z leg,alisac,e 
1istrin tahu1á:rn:kh neupravuje., nýbr·ž ponechává v platno'sti po
ložku sta,r.otU, jliž omezuj'e V' tom srny-shll, že sepo6tá jeden k'O,l'ek 
i pw v.íce o·sob. Pno'tolže pak poplat,ek tenl1le.nÍ v soudním 
tar.Ifu pop,l.a.tkovém, zvýšení se dle zákona ·nemá týka!ti tO'I.i'ko 
p'ev:n.ých ko,lkových po'platků soudnÍ'Ch dle zákona: z r '.. 1915 
Č. 279 ř. z. v so' u v i s 1 o· s t.j . s,e zákonem z 2'5. ledn:a 1922 
Č. 38 Sb. z . . a na..ř., bY'lo po· právu záko,nem za'v,ede.uO' i zVÝ'še,nÍ 
kolku toho:, ,a mMy by soudy samy toho, dbáti, aby zá-k'O·nl v j,e
jlich pfOistpě'clh O'dihlalso'Vaný s·e ne·ob-Gházel. Notář Dr. Kotě·ra. 

Z věs.tníku ministerstva spravedlnosti. Ministersťy;Q. s.prra~ 
. vedlnostt uvádí ve -svém věstníku čís. 1.-2. ro·čníku VIII. (1925) 
- pod sdělením čís. 6 pře,dp,isy .o. nabývání zl e tno·st i v cizjně:. 

Dle sdělení tohO' nabývá se zl,eti.!ost v Italii (tl. 240 cod. 
c.ivdle.), Něme,cku! (§ 2 něm. ohČ. zák.) , Rakousku (,zák. z·e dlne 
6. únor.ar 1919, 'č. 96 S.t.-G.-BU, f.y.alnci'i G:iJ. 488 oodecivřI) a 
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Velké Br,ttaJTIlLi, Oenks, Dig.est oIÍ La,w, II. Ed. vol. 1) dok-ona'llým 
21 r'okem. Totéž pl:atí v království SMS V .ohJ,a..s,ti starého 
Srbska (§ 37 Sb. , otbrč. z.) a v Rumunsku. na území býv. Ro
munska al Bessall'abi,il (č. 4340bč .. z.) . V Bukovině (§ 21 býv. 
obč. z. rak.) , Tr,aJllsY.[lv:aJnH (§ 1 zák čl. XX. 1877) a v os.ta..t'l1iÍch 
čás.tech krá:lovství StlS nabýv:a se 'zletlil-o.sti dok:onanwm 24. 
rokem, na území SSSR dOI~O'lllaJným 18. r·o.kem. (Č. 56.222/24.) 

V ,témže Č·í,s. 1.-2'. ro,čnÍku VB. svého věstník:u. plod sdlě
lením Č. 8. upozorňuje mInisterstvo spra;vedlnosti p'o.zústa,lostn.í 
SOlUruy, že je vhodl110 v p'řÍplatc!;ech k tomU' způsobHých v pr-o'Ío
k'O'I'e O' pmjeJĎlná'l1JÍ ,po:zůs,ta,losH uvés.U, že úča'st'l1'ík X. Y. (,p'ř·e
Hmate-l nemov:itosti) žádá, poněvadž výplaty spoludědicům (od
kazovn:íkůmJ nejsou kry-ty č,istou oel1iOU movitých V1ěcí jemu 
připlaJdlých., 'O. výh'Odu podJ,e § 5 zákona 'O d.ani z ohoha.c,e:ní a 
zálwnný zá,stupc'e 11IezJ.etiJýc:h děti ' (vl1luků) zůsta,v,iltellových- že 
žádá prQl ně s:l,evUl pordJ,e poznámky 4. k sazbě da'l1!ě z olboha,~ení. 
Tím se p'řerd!e}de t'0mu, že by p·řiznání nár:oku ,na výhodu a 
slevu podle shm,a uVied:ených záklo,nných usta..n:oiv,ení bylo pii 
vyměřo.vání dalně z ohohaoení opomenuto. (Č. 4196/25.) 

V čís. 3. rOlčniku VII. vě'stnÍlku mini'sterstva s p'réweldlnro:s,t i 
ve sd.ěJ.ení Č .• 29 uváJdí se ohledně klQllkováJn'Í ověřoV'adch kJaru
su.lí naJ dokJraJdech ·žá,.do,stí ,o· dlaňové úlevy pro ·s.taiv'ebm ruch, 
že ministers'tvo Hnamc.í ro.zhodlo výno's·em ze dne 17~ únolra 
1925, Č. j. 128.148/713,2/23-V/16, žje jest ověř-ovací dJo,ložky na 
o'pis.e,ch lii.s:ti!n použ,iltých za doklady žá,d1o,stí za, OIs.vobození od 
domovlní dané podle záJwna ze drue 30. hřez'l1Ia' 1920, Č. 209 Sb. 
z. a n., ode dne 17. února 1925z.a po.dmínek bodu 5. př'erdJběž
ných př~pom:í'nek k sazbě- poptatkového zákona pokládati- za 
osvioihoze'l1Jé od popJ,a,tků p'Odle sa,zehní po.Jožky 20/102 p'Í'sm. d) 
pOlplafk:ového zálm1na. V d'O'ložce nutno poznamenatd úče:I, pro 
k.terý s:e olpli,s iQIv:ě'řu}e, ,a osobu, jíž má s,Lo·užiti. Od PJQIzast.a,v1ení 
pHpadně' .nekollkOrv:anýJch ovHov:adC'h dolož'ek alž do.sud na 
op:i,sy při1čÍJTIlěných jest ovšem upustiti. (Čí. 8287/25.) 

V čís. 4. r.oč. VN. věstníku mil1list,erstvla sprave:dlno'sti na
lézá se v;ý'nlQls čís. 12 téhož mtnlisterstva o uklácLání sOiUldinkh 
drepo'si,t a' depotSdt poručenských (si'rot6ch) úřadů u Zemské 
banky v Pra'ze ,al j-ejí fiJiálky v Bra,tisla:vě. 

V témže čísle ve sděle'ni Č. 37 uváJd:í se ohledně OIsvlob.o
zel1ljÍ přihlášek aJ dOlktl.aJdů podle ·zákon.a, o' konečné úpravě 'Vá
lečných půjček 'Od kolkú, ' že ministerstv'o· financl sd~ěHlol dOl
pi.sem ze dne 4. března 192'5,č. 22.209/25-V, že ověřoviací 
dlo,lo,žk,y n.a vlýpis:ech z ·ohchodních knih, určených k úoellům sta
n'Oveným .zákonem ,~e dJl1e 30. září 1924, Č. 216 Sb. z.. a n., 'O' klo
nečné úpra,vě r.aJk·ou1ských a uherských V'áleoných půj.ček (čl. lilI., 
8 vlárdin:ÍhOl l1IalřízenÍ ze dlne 13. prols,i,nce 1924, Č. 276 Sb: z. ar 111.) 
jsou pQldle polo'žky 20/102 b (ra-kOlUJské, a 79 c) uhrelTské s,aJzby 
.a čl. Xlrll.,o'dtst. 2. citt. vládl. na,ř . .od po.pllaJtku pGld!mírue.čně 
osvobolzen;y. V 'Ověřovací dOrl.ožoe nutno ve smyslu bOrdu 5. přd
PQmÉnek k tarifu rakorUskéh.op'OpL, zákona resp. § 10 po,pL pra
vildel uherských vy:zna!čiti. úge1, pro kt,erý se \'Tý,p-is 'Ovéřuje" a 
osob-u, již: má býti vy.dán. (C. 11.683/25.) Dr. L. 

Knihy redakci došlé. 

. Právnická Je.ct!no,a lna S.[,o'V·ensku v Br.aUs:1a·V'ě dá v nej-
bližš.í době na kl1d·~.nií trh další sv,odi vědeck,olU publH\Jalci z 'Oboru 
práv,aJ správn.ího, po,jednávající sys:úema,Ucky o. 11I0lvém župním 
z.říze.ní v RČs. -- Kni'ha má náz'ev »Z á ko, n žup 'n í« al j·e 
zp·ra;CroiVán.a od J. M. pro'Í. Dr. Ka:r1a Laštovky, reMora unilver
si,ty Komenlského, v Br,a,ti'sbv:ě. Hž tra .okolnost, že a'Utor sám 
súč,astnJJ s,e legisllativ,nich prací župnkh, dává Plřeidem tušit:1, že 
obsah kni:hy je zlpr;acOlv:aJný 'Od od!horníka nejvýš povO'lalnJého. 
Ce.lé dUGI bude vydáno ve ·tř,e.ch čá'ste1ch, z kterých I., právě 
vydaJná: orhsahuj'e systematidké z,pra'oo.vá:n:í h!.a..vrnkh zásad 
o o'rg.aJl1'is.ac.i .a púsobnostli úřa,dÍl žUlp'n:Í,ch a okres,ní'ch. V dru
hém dnu, k tisku, j.i!ž připraveném, poj'edlná autor Ol hospoda ... 
řen.í žup, v třetím '0. sp·ráv'l1.Ím soudn.ictvÍ. 

V I. dHu pOjedná;vá ,autor o legi's:I,ativnkh p,řiprravách k ŽUiP~ 
nímu .zálwnu · a z,praoolv:av jeho práV'nÍ pr,ameny a ' časo'volU a 
místruí PIŮSOtbl1iO'St zákona, ,a mg.aJnri:sační zákl'ady, pojednává 
po,drobně Ol zmšení dlos,a;v:a:dnkh úřadů a kor,por.ad, . t.aktéž 
'O j.eiich jmě11lí aJ z.aměstnancích. Ve zvlášt'nÍ pak části pr.obír,á 
sysrt:.ematůcky působnost, mg,anis,aci žUIP .a ·okresnkh úřa,dů, 
j.a'k:01ž 1 žutplrulch z.aJstupli:telstev, vý·bmů a komis.í a nenechává 
~l!ef~'še'l1tolJ.l. ,all1i OItá:zku právI:!.!'cké osoby žup a: ,okresů, jakiQI~ 
I ·o,tazku: do,zoru nad ,župními z.astup.itelstvy a župními a okres-
ními' zalstupi:tels-kými, vtýhmy, a komi-semi. . 

Vědeckým tímto dílem .oheznámena bude na·še V1eř-ej.l1Jo,st 
velm~ důkda..dně s 'ce:I,o'u struktulwu nové župni org.an.isaJoe a 
mo,ž'no knihu tu.to každému je.ndoPOrrlU'čHi - Cena I. dHuI 40 Kč. 
Ohj'ednávky vyři'zuje Právnkká J ~,ctno~.a na . SIQlv:ensku v Bra-



ti slaV'ě, Midl,alská ul. čís. 3., jlaJklOŽ i kaž.dé knilhku,p.ectvl. Čle
l1Llm PráJv'uické Jednoty j,e povollena 2'5'%' sleva, odběra,telům 
Právné,hoQl Ohz,oruJ paik 20'%. 

Přehled ustanovení kolkových a poplatkových v Čechách, 
ll/a Mm,a,ylě a ve- Slezsku včetně soudních pOlp'l atků« je název 
knížky., ktero/U1 vyidaJi min. rada Cho,chole a fin. talj. Dr. Bedná'ř. 
Knížka obs.ahuje nej:noiVější s.a'zhy upr.aivené zákol1lem č. 54/1925 
.a má umožll1!iti., upr.a'vena jsouc ,aMahetdcky, ry.chlou ori,entaci 
obe,cenoS'tvu .a, pral~tic;kým právníkům v saJzbách zv'láště ko:líi<o ... 
vých. Jsouc upčenla pTO široké vrstvy, j.e p'ři své ohs.a:žl1Jo'sH 
(13·5 st'ran petitu) ladnou a stflUIČnO'll. Cena 10 Kč. - Objed
návky vyři,zuje Státní tiskárna v Pr,a,ze HI. 

Mtn. r.éJldla B. Ii'eid1e uvefej.nil v čfs. 5. wčníku 1925 Věst
níku mdn. fi,nand článek: »Poplatky z po,ďání a' OI zá
p 'isy do obch-odiní ,ch r.ejst.říků«. Vedle př,ehl'edlU zá
k'o'l1iných I.lJsrtaJl1/Q1V1ení oQIbs.ahuj.e člá:ne.k ten přehled judik,GlItury 
SP'l'áVlniiho SOlu!du a to jednak pro· Če,chy, Mm.avu: a SI'e'zs.ko, 
Jednak pr·o' SI:orven/s;ko a Podkarpa'ts1mu Rus. 

Daňové a bilanční revue Č. 8. olbs.arhuje tyto< čl,áJl1.ky: Vi:nc. 
Uz.I.a:: ln/fialce d'aňorvá a mimo·řádné úlevy ph pI.a'oení p'římých 
dall1:Í; Fr. P.: O dlomovmí dani třídní a žá,dlostech za. j,ej,í snfž,enÍ; 
univ. pr·or. Dr. Ful1lka: PJ,aJcení záV'a'zkú bernkh; Dr. Budllov
ského: Bmč nemohou berní správy skoncovati uložen:f dávky 
z majdkUJ .a z přírůst/lm l1Ia ma:jetkiU? Odvno,I.ac.í :lhůta p'roiti před
pi,su dávky z ma1jetku na SJo~ens..klUJ a v Podkarpa,t'ské Rusi; 
SL: Zhodnocení z,dědlě'11ých vállečných půjček; Dr. P,GllVla Ca/lise: 
Vál,ečné púj.čky ,obcí; Výklad k vl1ádnlmu .návrhu zákona., jlimž 
se poskytují daňové úlevy pr.o pří-p,ad Z1W1VUzhz,eníl hud-o'v. 
strojů a za'ř,ízenÍ ,poškozených ži,velnÍmii pohromami; Vládní 
návrh zák/olna, jímž se částeČil1lě měli oelní s,a'zebník pm' če,sko
slovenské oelní územÍ. VedIe toho řa1dl1l'l1Iejno'vějškh vynesení 
mInist.ers.tV:aJ fil1!a.nCÍ a, nálezu nejvyššího s,práVluího sOludlu. 

Nákladem zemědělského knihkupectví A. Neubert v Praze. 
Alex. DUlmars: »Sňatky otce OJitfusa«. Román. PřelložjtJ ti. M. 
Vilím. Cena 9 K,č. Frames tIod'gsO'!1t BU['l1·etto,vá: »J.ak s,e stalla 
m ar ký ZlOU «. »Krásná sestra J.o'séorva«. Romány. I:Iaustr. A. L. 
Sall.a,č . Cena! 20 l(ič. Karel KáJ,a:l: »NeV'ěsta z Tater«. Ce,na 6 Kč. 

Notářské místo v Ledči. 
Podie'psaná: notářská komora vYP-isuj,e soutěž kll' zn'Ůvu

obsalz·ení místa l1otářs:kého v Ledl č i, upráZlděnétho' po .J1/01táři 
Vác:Ia,vlU' Táborském, pokud se ,týče ku obsazení místa notář
slkého. ktreré up'ľázdnÍ se v obvodu komOifn:ím přel'oiže11'ím do 
Ledče . 

ŽáJdro'sN, ,o'pa:třenré doklady dl,e výnosu miln. s,prav. z 31. X. 
1887 čís. 9172, pOldlány buďtež př.edepls,<l'l1Iým způsohem pode
pSaJnré komoř,e db 22. září 1925 V1oetně. -

Nol t á ř sk á k o m ,o' r a v P r .a z e, 
dne 3. září 1925. 

Notářství na Slovensku. 
Miluistr spravedlno,s.td jmel1loval Dra A,lexal1ldra' Š i m a I u, 

náměstk,a, 'Pře,drlliolsty pmUJče<l1lského úřadu I. stoHoe v K-D'š,idch, 
veřejným 'l1lO'tá:řem V1e St,aJré Lubo·vnil. 

I(andidát notářství 
s 31etolJ..t pr.axí not., lIetou .advokátní, se zkouškou, t. Č. v' Praz·e 
změní mÍ:st'o a 'PfOisí o ct. l1Iab~dky do a-dm. t. I. na značku »Sa
mo's tarDný«. 

Na Morav'u a Slovensko. 

Ka'ncl. notářství s vÍCeleto'u p'r.a~í, který pús,olbi:l: též jako 
slúž,ný a zástupc.e hla:V'. s.lúžného na Slo,ve-nsku, svobodný, při~ 
jme místlO notář. kQll1icipi'enta. Lu'sk. nab. pod Zl1i. »Trv/a:lé místo «. 
do, adm. t. 1. 

I(andidát notářství 

dobrý tabll'I.airis.ta, Y:; roku pře, eJi substM'lI.c1, změní místiQ<. CL o.d
po'věd:i .pod. zn. »1. X. 25.« do, .adm. t. 1. 

Solicitator 

samo'st1artný praroQlVll1iík s d'lo'llho'letou pra./(sí, lustr.ant, tabu,] alri
sta, změní místo dlo·s.avad.ní z dův:od:ů mdúnný.ch. - Nab. pod 
zn. »1. ledel1l 1926« do cvdm. t. 1. 

POZVÁNÍ 

k l11ě.sílČ11l í s,chůzi odboru »P r ah ,a« Spo·lku no,tářú českos:I ,o 'ven
ský,ch, kter.á kona:ti se bude v s <O b o' ,t u., d J1I e 26. zář í 1925 
o' 19. h O' di 1 ně v restauraci »l! BumbrlÍčka« v Pra,ze, NároldlnÍ 

tř. č. 8 (v I. p,olschodí). 

Po< ř a dto 
J. Přednáška p:ailla l1ioltMe Ferdinanda tI-ej.n:y: » Za'he.z/pečení po'

s.ledn~,oh vůlí a d·epo's'it V' pří'pardlě notářo·va úmrti neb re
s.igna'ce«. 

2. R,oz,hoviQlr.o otázkách staVlovskýc:h a, řešelní pr.aktiokých PD-: 
paldů. 

V Praze, dne 7. zář:í 1925. 
Za 

OcIJbm »Praha« SplO,lku notátřů českos-!Q1ve'l1iských: 

Dr. Ponec, jednJaltel. 

KONI(URS; 

Dr. Černý, sta1rOtsta. 

Č. 298.318 a,i' 192'5. 
l3/B 623 ,ai 25. 

V ústavLII u sv. Anny v Pr.aJ:le, Ječná ul. č. 530/LI., obsadí 
se j·edno mi'sto dívčího na'dá'ní JUDr,a, Ou'sta'Va z Grá,dlů, záJl.e
žejíd z výcho'vy, bytu, str,aiVY" svě.tI.a. tepla a v;YlU;oo'V'ánÍ po 
celý škQllln~ rok, UT·čené pro dívku školou· po-V1innIOlll', římsko ... lm
tolického V'y,znál1'í a. to z.alčátkem š,kol.ního- rolku 1925-1926. 

Nárok na tut,O' néJIda'cd mají v prvé řadě dcery 1110ltářů 
v Čechlá'ch, nebylo-li by těchtro , dcery kOTIlceptnkh úřed'níků po
HUcké správy v Če,chách, případně ko:nce,pt'llÍCh s,ou<dn.kh úřed
níků v Če1chách. 

Předlno,st mají dívky o's,ilř·elé. 

Toto· l1ia1daÓllí mís.to' protpůjlČllj ·e s·e tel1itokrát,e je,nom na 
dobUl šklQilnfho roku 1092'5-1926.' 

Uch,az.ečky pord!ejtež žádosti. sv·é, dlo,ložené křestním 1i's~em, 
průkcvzem O' úředním post.avení ot,ce, vysv'ědčením Qlčko'Valcim, 
a pOIS,ledn·ím vY'sv:ědčel1iím škol n:í:rn , po případě úmrtním Hstem 
jednohO' neb orbou Todičů, nejdéle dlQl 10. li'stopadu 1925 Ul z,emské 
s-právy poHt:ické v. Pr.arz.e. 

Zem s k á spr á v a p o' I i t i C' k á. 

V Pr:aiZe, d;ne 20. srpna 1925. 

, v . 

PAPIR PITS PRAHA 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. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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Zivnostenská banka v Praze -
Centrála v Praze, Příkopy č. 30. 

Telefon čís. 6720-34. 

Akciový kapitál Kč 200,000.000°-.. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000·-. 

Expositura: K~. Vinohrady, nároží t-Iavlíčkovytř. a Tylova n. 13. 
Číslo telefonu 111. 

Filiálky: 
Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějo'vice, Hodonín; Hradec Král., Jihlava, 

Klatovy, Kolín, Košice, Liberec, Mělník, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst, Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1., Herrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břec1avě. 

Provádí veškeré obchody bankovní doma.iv cizin~. 

První známka světa! 

Psací stroje 
Remington Standard 
v z o R Y X I J. ~ Nehlu~ný chod, jedinečná kon

strukce., největší výkonnost. ~ Cestovní stroje 

R e min 9 t O n P O ~ 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. Prvotřídní příslušenství. 

R e min 9 t O n p S a c í str oje, s p o 1. s r. O., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

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

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




