
(srovn. Rarida HatÍdelsrecht II. díi str. 221 a Adler Clemens 
2153 laJ 2169) . . 

Práv členů, kteří .pro zvýšení neh1.a.sovali, nen1 se tím nijak 
dotčeno, nebo,ť přist0'upivše za členy" musi:li si uvědomiti, že 
podI.e § 27 cj:ružst. zák. mohou vykonávati svá práva jen hla
s'ováním na valné hromadě, tudíž také počítati s pří'padl1l0u 
změnou společe:nstevní s:mlouvy jim snad nevyho'vující. 

USlnesení valné hromaldy ze dne 27. únma 1921, jímž byl 
závodn:í podíl zvÝšen na 500 Kč, nevázalo však' Pa, který té 
dohy byl sice 'čj,enem družstva , ale 'své podíly vypověděl' ještě 
před 29. březnem 1921, kdy usnesení valné hromady bylo za
psáno do s·p'olečenstevního rejstříku a tím teprve 'stalo se účin
ným (sro,vll. ro,zhodn. Č . 4798 sb. nejv. soudu). 

Podle čl. 8. stanov p'řestává býti členem družstva, kdo, vy
p,ověděl všecky podíly. Členství končí však v t'omto příplaldě 
teprve uplynutím s'právního r'oku, který se podle článku 28. sta
nov počítá od 1. ;I,edna do 31. pro'since. Přestal tudíž býti P. 
členem; teprve uplynutím ro,ku 1921. Podle čl. 6. stanov ručí 
6len pro případ konkursu nebo likv:idace družstva, pokud jmění 
družstva nestačí k vYf'ovnání jeho, závazků ve smyslu §§ 76 
a 78 zál<'Oll1Ja, z 9. dubna 1873 Č. 70 ř. z,. mimo ce,lým obno'sem 
upsamých podí,lů 'ještě • .i dallším obnosem jednonás,obným a 
podle druhého odstavce čl. 10. stanov trvá ručení ještě po celý 
(lok následuiící po 'onom, jímž zél!nílklo členství. Ručební poviú
nost Po'va tl'va!.a tedy do l<1once roku 1922 a vztahovala .se 
podJ.e § 78 záillolnla rrlla všecky závazky družstva, které ,toto na 
se vzalo' do dne vystoupení Pova, tedy do 31. prosince 1921. 

Společenstvo usneslo se na valn.~ hwmadě dne 4. června 
192,2 lna 1ikvi'dacia to' ialkj z 'pr,ot'okolu o v:allné hr,omadě vy
chází za příčinou slouče11lí s jinými dvěma výrobn\ími družstvy. 

] ,ak se li!lcvdda;ce vyvíjela, o' tom nepodávají s'Pisy žádného 
vysvětlení, lž1e by však byl býVal do konce roku 1922 zjištěn 
schodek, nekrytý jměním družstva a přikročeno k jeho repél!r
ticL na ied11'oNivé členy, bož u družstev s ručením obmezelným 
i za li:kvidace !(,te,dy nejen v případě ~onkursu) dlužno při1pu
stiti :('sro'v. judikát nejvyšš. soudu vfdei1ského Č. 175 a rozhod
nutí Č. 4609, sb. nejv. s.) nebylo tvrzeno. '. 

K011lkurs byl však vyhlášen a tím zrušeno i družstvo' (§ 36. 
Č . 3. družls,L zárkl.) teprve 31. prosince 1924, tedy dávno ,po 
zánilku členství a ručebl1lí povinnosti' Povy. P'odle § 3 třetí od
stave,c nařízení ze dne 21. břez,na 1918 Č. 105 ř. z. jso'u však 
k dopl.altkům ,po, 'případe až do Iplné výše svého ručení (§ 76 
družs,t. zák) zavázáni členové s'poleče'11s'tva, j.itchž ručení v do
bě zrušení družstva ještě nepominulo. 

Nelze ,tedy vymáhati dio!platky ty ani na P'OVi. Ale ani 
ZvÝšené členslké podi'ly nemohlo společenstv,Q na něm vymá
ha,ti i kdyby byl hýval vázán usnesením valné hromady 'ze dne 
27. úl1iora 1921, neuoinHo-li ta:k do uplynutí doby ručební (srovn. 
rozhodn. Č. 5057 sb. nejv. soudu). 

Pominul-li tedy i te'11t,o závazek H'ž koncem roku 192.2, 111e
moth'to,živ:nouti an:i vyhláš.en.ím konkursu v roce 1924. 

Bylo' proto' roz.hodnoU'ti, jak se s,talo . ~r-. 

I ~k·1 '1' Z E DNE I ~k·1 "'1' 

Sdělení redakce. Náš šefredaktO'ľ pan pr,oL Dr. Emil Svo
boda lozn.álmi'l nám, že pľOt Inával l1Ieo,d:Madných prací vzdává 
se p'o nějalký čas řízení l1taišeho čas'o,pisu a že pravděpodobně 
v .září t 1'. ujme se opět vedení časo1pisu . . - Litujeme veHce 
toho,to rozhodnutí, neboť ztrácíme tím - aspoi1 l1Ja čas -
hlavl1tíl1ia:ší pod'poru i bude třeba, abychom rozšířili redakční 
ln-uh a se vším úsilim se p'řičini'li,' udTž'eti náš list na dosav,aldní 
vysoké úro;yni. 

Úmrtí. Z řa'Cl našeho členstva odešli dva vynikaiíd ko
legové: 1101tář Hy'nek filgner v KJ.at,ovech , zemřel 21. 'pT1olsince 
1927 Vie věku 76 ro'kú . - ]meno;yán byl v roce 1884 pro, Vim
perk a přelrožen v roce 1898 do Klat'ov. - Zesn:ulý byl 6lenem 
býv. Plzeňsko,-PÍsecké komory notářské a p'o její slloučení též 
č!.e,uem pražské komory do ro.ku 1917. - Dne 8. ledna 1928 
zemřel Roman tlruška, notář v Nepomuku, ve stáří 64 roků; 
jmenován byl pro Plánici v roce 1900, kdež působili do svého 
přeložení do Prahy do, roku 1918, odkudž byl k své žádosti 
p'řeložen v r'oce 1923 do Ne'pomuku. - Budiž čest jeii'ch pH-
mátce. I 

Soudní komisařstvÍ. Poměry př.ii pwiednání pozůstalostí 
se stál:e horší na ne'prospěch náš . . - Ze všech s,tran docházejí 
nás steSlky no,tářů a zejména v Praze téměř veškeré věci po
zllsbl'ost.ní jsou notářům odebírány a projednávány adv,okáty 
písemně. - Ve věci intervenovala 'lJIotářská komora pražská, 
byvši k tomu téžsp1110mocněna českými j' německými komo
rami, ,dne 21., !prosince m. r. II pana ministra. slpravedlll1O'sti, 
ja,kož i u referenta a · vylíčill'a .. Hm neblahé ploměry notÍářů co 
soudních Iklolmisařů. Dep,utalCi dostalo se ujištění , že i mini,ster" 
stYlO samo pokládá po'měry ty za neudržitelné a slíbilo Vyjítti 
naší s:tÍ\ž1noSlti co možno vstr-íc. Bylo by záhodno, aby notář, 
bude-lil vyzván vrátiti s.pisy soudu proto, že sharta p'rohlásila, 
že Iprojedná si pozůstalost pí'sem.l1ě , PTOti tomuto uShese~1.í Se 
ohradil a podal event. stížnost, neboť usta:t1ovení, že stra1íy 
prOjednají si pozůstal,ost samy, le'žob'SažNio jest v záko:ně ze 
dne 1. dubna 1921 čís , 161 , by lo zrušenO. - OVšem h1tOhou 
strany pro'iednati si pÍsemn.e, t. j. 'po,dati vykazy podlsblosÍ<iiIÍ 
písemně vyho,tovené, .a:však máme za t,o, že dosud nelÍ1Í Zrtl
šeno I mÍ:l1J.l1ař. ze dne 7. května 1860 čís,. 120 ř. z. - Podle 
to:hoto nařízeni , zro;yna tak jalw podle zákona ze dne 8. červ
l1!a 1923 č . 123 mají v místech sídla sborového soudu veškeré 
ú'kony s'outdlního komisařství , jak vyjmenovány ls,ou v § 183 
11. f. z roku 1855, dosud platq1ého, svěřo,vány býti notářům a 
tak, i když strana podává výkaz p'Íseml1ě , má ' so,ud posto1upi,ti 
výkazy ,ty notáN IklU p'ro,zk'oumání. V pHpadě, že soud notáři 
již ipro,jednání pozůstalo·sti svěřil, není oprávněna strana žádati, 
aby pr'oj.ednání to mu bylo odňalttO, poněvadž v místech sídla · 
sboro'Vého soudu musí býti úkol1JY soudního komisařství svě
řeny notáři a v místech so'udu okresního iest ponecháno Hla 
vůli soudů svěřiti úkony ty notáři a strana nemá právo, uťčo~ 
vaH, zdali tak soud učiniti smí čili nic. Některé soudy t.alké 
skutečně tot,o stanovisko zcela sp,ráV'ně zauiÍmají a IQ:ďmítaií 
dokonce žádo·st s'tran, aby po,zůstalost notáři svěřená , b'JT.lta mu 
o di1.a'1:a. ] est naš,í po'vinností , hájitil t'oto své právo do, všech 
důsledků. Stát nemůže přece ,od nás lžádati, abychom sepÍ:so;ya1i 
spous,tu úmrtních zápisů zdarma a proiednávali 'P'ozůstalosti 
pouze chudých neb méně zámožných. - Máme z.ajisté nárok, 
abychom za tut,o svou či'l1ll'ost, nezištnou a b ez.př'íkl a,d'n ou , byli 
honoro;yáni ,alsipoi1 tím , že nám soud svěří také projednávati 
pozůs1alo,sU po bohatých. Chce-li dědic přibrati' si právního 
zá'stupce-advokát:a, zaiis,té žádný mu v tom nez.abrai1ujel, na
opa1kl, jes,t nám notářům to vítáno, poněvadž máme mel1iš,í zod ... 
povědnos,t, ale, múže-li dědic 'platiti si zástupce, může z,ajisté 
také platiti nepatrný popl.ate'k za projednání notáři. ] ednání 
advokátů, Iklte'ří výslovně soudu navrhují , aby po'zůs-íalost 
byla notář.i odi1at.a, není jistě nikterak ko,leg-iálnÍ. Měli by uvá
žiti, že Inotář jest pov'olán praoovat'i zásadně jen ve věcech 
ne-Stpo'mých a když advokátům ponechána jest ohromná, roz
sáhlá agenda s'porná, trestní a správní, neměli by vy,lučov.ati · 
n:otáře z agendy nesporné. . 

Přesídlení. Notářská k,omor,a pražská Plřesíd1i1a z dosa
vadních místností ' na Václavském nám. do Jindřišské ul. č. 18. 

Zpráva o valné SChŮZK Mor.-slezského odb. spolku čsl. no
tářu v Brně , .konané dne 11. pros. 1927 v Brně. Schůzi z.a,hájil 
o 10. hod'. místostarosta dr. Togner uctěním památky zemřelých 
členú spo,liku v mtnulém správním roce a to notářů: starosty 
našeho odboru ďra Emanuela Lísky z Brna, Rudolfa Vodičky 
z Blanska a Oskara Za'pletala ze Zlína. Poté udělil s'lov'o panu 
dru Rudo.lfu Dominikovi, pTofesmu právnické fakulty Masa
ryko;vy university v Brně, který se vzácnou 'Ochotou uvo.!il se 
p,řednášeN na valné schůzi o 'nov'ém směnečném zákoně, který 
v Národním Shromáždění právě se pwjlednává. Pan profesor 
v poutavé a velmi ilnstruktivní přednášce nastínilu'etj'prve krát
ce historický vývoj n,8J našem území platných směiJ1:ečných 
pretdlp'is.ů, obšírl1rěJJ zmínil se o' snahách zavésti jedniotl1iÝ svě
tový mezinárodní směnečný řád a dúklad:ně vys;yětliI důvo
dovou ~právu a zásad.y, na nichž osnova s.poČívá. Postuplně 
pwbral joedil1'oHivé ,paragrafy osnovy . p'oukazuje na rŮ'zd!Íly 
s ustan:o,ven1mi směnečného řádu v hi-st. zemích p,lartnJého a 
vys.vMHlje.j.ilch ge:nes·i. Pan předseda podě:k'oval v<ř'ednáš.ejídmu 
za jeho výs.tižnou přednášku" která seznámi'la nás s nově tvo
řícím se zákonem, pro nás velmi důlelžitém, a která s pozor
ností byla vyslechnuta, jak svě{:ltčila ' o t'om dlebata o různých 
bodech se ro'zvinuvší. Za z,emřelého starostu d'r,a, Emanuela 
Lís.ku podJal zprávu o činl1iosti odboru jednatel dr. Stanislav 
BHek, který ]JO zmínce o změnách a pohybu v našem s'tavu na 
Mmavě a ve Slezsku během posledního správního' roku pro
ma'ouvá o" praVidelných měs'Íčníchschúzkách našeho odboru 
v Brně za poslední rok kon,au1ých , jichž účastl1!ilo se pr(lměl"J1iě, 
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13 až :30 óleľ1ů a ve kterých přednesli přednášky Pp'. notáři 
dr. Uska Q osnově notářského řádu, dr. Ko,těra 00 návrhu na 
reformu poplat!klového p'ráva a návrhu obchodního zákona, dr. 
Togner O' p'rávě tehdy p1atno'st nabyvším novém zákonu o sta
vebním ruchu, jednáno o aktuálních otázkách stavo'Vských, ro
zebíréÍ!na navá zákonná us,tanovení a probírány 'praktické pří
pady. Nalmnec projevil p,řání, aby ve schůzkách, které pro 
zúčastněné byly vždy dobrým zdrojem poučení , bylo v nezten
čené míře pokračováno. V debatě o zprávě se 1"'ozvirnuvší ozná- , 
mil pan. předs,edai, že schůzky budou konány, pokud členům 
buď v Českém právu neb zvláštniÍmi pozváními oznámeno' ne
bude, každou druhou neděli v měsďci v Brně a sice o 10., hod. 
dop. ' v kanoeláři zesl1LJlého' sťiarosty - dra .Emanuela Lislk1y 
v B:rně, Náměsrtí Svobody 11, kteréžto místnosti s ochot,ou 
uVOlliili se rPoskytovati subs,titut dr. .Eduard Liska. PokladntÍkem 
drem frant. Kroutiaem přednesená pokla,dní zp,ráv'a, podle které 
činí jmění QdhoTU 5582·95 Kč" byla schválena a rovněž tak 
i zarkoupení pTávnic'ké knihovny zemřelého notáře V'odičky 
z Bl,an:ska p'ro s!p.oHmvé účely. K návrhu pokladníka usneseno 
v y bhatti od členů notářů p'řístpěve/k; v dosavadní výši 20 Kč 
rooně, od 'kall1didátů., aby vybírán nebyl. Ve volbě pak konané 
zV10lení byli: star,os.tou odboru dr. Josef Tagner, notář a pre
sident not. komory v Olomouci, členy výba'ľu notáři: dr. frant. 
Kro-uti'! z Bučovilc, dr. Cyril' Zvěřina z Přerova, dr. frant. Wei
ner z Brna, dr. františek Ko.těra z Kraměříže, Jan Vetchý 
z 'Olomouce, Josef Jaroš z Ivančic, dr. Josef Vavro'uch ze 
Zno'j,ma, Kalrel fl,onka z Opavy, J o,sef Tomeš v Kunštatu, kan
didáti notářství: dr.. Stanislav Bílek z Brna a dr. Rlichard 
Tagnerr z Olomouce. ReviÍsmy účtů notáři: Augustin Anderle 
z J ar-oslavilc, Karel Janáček z Pros.tějlQva. Za vyslance do 
ústřed~ s,pro,lku čsl. notářů v Praze notáři: dr. františek Ko
těra z Krroměříže. dr. Anděiín Váhala z Nového Jičína, dr. 
Cyr,iJi ZvěřiJna z Přerova a ka'ndidát ,notářství dr. Stanislav 
BHek z Brna. Přijat návrh notáře Vaška, aby p,říští schůze 
konáll1a byla v Brně a 'přednášeno o refoTmě daňové, 00 kte,· 
roužto p,řed:nášku budiž po,žádán ordibo'i-nfk ve věcech daho
vých. Ke konci navrhl pan předseda , aby památka zesnulého 
starosty notáře dra .Emal1iuela Lisky uctěna byla darem ve 
výši 500 Kč BaťkOovu fondu poukáz,a~ na to, že Spolek kandi
dátů not. odbočka v Brně věnoval témuž účelu 200 Kč. Návrh 
ten jednormys,lně byl přijat. Schůze účastnilo se 33 členů. 

PO'ZV'ANÍ 
k měsíční schůzi Oodboru »Praha« . která kQnati se bude v so
botu, dne 28. ledna 1928 o 19. hodiině v restaurac:i »U Bumbrlí

čJkla« v Praze 1., Náwd:ní tříd a č. 9 (I. poschodí). 

Pořad: 

1. Přednáška kandidátky notářství sl. Dra Anděly 
Kozáko'Vé: »0 směneč,ném řádu« . 

2. Podnět k debatě »0 účetnictví notáře v jeho 
kanceláři« . (Rozho'vo'r zahájí p'raktickým 'ná
vrhem pan notář Stanislav Pavlíček v Praze.) 

3. Řešení praktických případů z praxe. 
fl,osté členy uvedení jsou vítáni. 

V Pr,alZe, v lednu 1928. 

Z a o d bor »P r a h a«, S p ,o 1 k u n a t á ř ů čsL, 

V. Ludwig, jednatel. Dr. Černý, starosta. 

VÝznamné sdělení 
míní učiniti na schůzi odboru »Praha« v sobotu, dne 28. ledna . 
t. r. předsednictvo v důleži.té věci, týkající se našeho stavu 
a proto vyzýváme všechny kolegy, zejména pražské, aby 
určitě se do této schůze dostavili. 

Knihy red.akci zaslané. 

Nové čsl. právo. směnečné. Na'P'sal autor pllvod111 osnOovy 
univ. doc. Dr. fr_Rouček, vydala státn,í tiskárna, Praha III.-387. 
TotO' zevrubilé dílo rozdělené ve dvě knihy ,a 225 kapitol ve 
zvláště velikém fo,rmátu byl'O subvencováno a prO'to lze je ob
jednaU - dokud omezený počet subveri:oO'vaných výtiisků 
stačí - za p,ouhých 39 Kč. O lkaždé otáz,ce lze se velmi rychle 
i zcela zevrubně o'riento,vati. Dílo, 'Obsahuje zejména zevrubný 
výlkilad nového zákona, četné přiklady, própracovánÍ styčných 
míst s právem občanským, 0.J::ichodním, procesním, ,(L to i hle-

ctíc 'k pravum platným ml Slove11sku a v Podkarpatské Rusi, 
z,pracováll.1í veškeré judiikatury čsl. , býv. ra'kouské i býv. uher
ské, i zcela speciální literatury a i. v. Pro praktiky jest při
podena zvláštní kapHol.a umožňující rychle seseznámitri s,e 
všemi novotami'. Používál1'í díla lest usrradněno 'přehlednými 
marginálními rubrikami, velmi detai!tním rejstříkem, zv,láštnJmi 
přehledy paragrafů a j. 

Nákladem Zemědělského knihkupectví Ad. Neubert v Pra
ze II., Hybernská ul' č. 12.: »Ze země mrakodr,aipú«. Nap'saJ 
Dr. A. Osička. 13 Kč. » Světo-vé řeč,i v 1000 slrovech«. - Vyšel 
sešit 4. a 5. J ednotli'vý sešit 3·60 Kč. Úplný kurs obsažen jest 
v 10 sešitech. - Vycház.í: německy, ang1.lcky, francouzsky, 
rusky a Halsky. - Podrobný prosp.ekt s ukázkami lekcí pěti 
světo,vých řečí zašle nakladatelství. Odebírati možnO' kdelk!oIiv. 

Daňové a bilanční revue č. 1. obsahuje tyto, zajímavé 6lán
ky: Ochrall1a nájemníků a měna (Pr,of. Dr. C. flmáček). ~ 
Opravné pro-středky p'Odle novéhO' zákon.a o př. daních (Prúf. 
Dr. Drachovský). - Něco o přiznáních k dani důchodové, vše
ob. výdělkové, rent-ové, daľlli t vyššího- s.lužného a k zvL. dani 
výdělkové, a iak dlužno- POSlt u p'ov,at i přil sestavování přiznávek 
(x y). - Daň 6inžovní: podávání přiznání na: ber. rak 1927 
(min:. rada frána). - Výhody berní reformy u všeob. daně 
výdělkové (Dr. fr. Schwarz). - Přehled z~konů a nařízení, 
nejnovější vynesení mil1'isterstva financí a nálezy Nejvyššího 
s,právnílio, soudu. 

Uprázdněná místa r.wtářská: 

Notářské místo v Mor. Ostravě. 
K ohsa,zení místa notářského v M. Ostravě resignac:í pana 

notáře Dra R,icrharda MU111ka uprázdněného, p'o případě notář
ského místa, j,ež by snad přel-ožením notáře bylo uprázdněno, 
se tímto soutěž vypis'llÍ'e. 

Ucház,eči o totQmísto, po případě přeložením notáře snad 
uprázdněné, podejtež své žádostli' u pode'ps,ané notářské ko
mory až včetně do, 29. ú 11: o r a 1928 a vykažte tam obzvláště 
náležitosti čL 6 lit. e Th. ř. 

Notářská komora v Olomouci, 
dne 16. ledna 1928. 

No.tářské místo v Klatovech. 
Podepsalná notářská komora vypisuje soutěž k z.novuoh

sazení místa notářského v Klatovech, uprázdněného úmrtím 
notálře flyn:ka fiignera, současně též místa,kte'ľé uprázdní se 
přelO'ženďm do Klat6v v o,bvodu komorním. 

Zádols,U, opatřené do'le-lady ve smyslu výnosu ministerstva 
sprarvedlnosti ze dne 31. října 1887 čís. 9172, podány buďtež 
do 20. led;na 1928 včetně, předepsaným z.působem podepsané 
notářsrké komo,ře. 

Notářská komora v Praze, 
dne .22. prosince 1927. 

(O vYP'5ánÍ tét'o soutěže vyrozuměla administrace pp. členy 
Sporlku nortářů čsl. zvláštním oznámením dne 7. ledna 1928.) 

Notářské místo· v NepoIt1uku. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž Ikl znovuob

sazení místa notářského, v Nep'omuku, uprázdně,n:ého úmrtím 
notáře Romana flrušky, současně též místa" které uprázdní 
se případně přelolŽlením do Nepomu,ku v obvodu komorním. 

Zádosti, o,patřené doklady ve . smyslu výnosu minÚ;.t.erstva 
spravedlno'sti ze dne 31. října 1887 čÍs.. 9172, p'OdárlloY buďtež 
do 4. únorra 1928 včetně předepsaným způsobem podepsané 
notářské komoře . 

Notářská komora v Praze, 
dne 13. ledna 1928. 

Notářské místo v Brně. 
Notářská komora v Brně vypisuje s'outěž k obsazení místa, 

úmrtím pana notáře Dra .Emanuela Lisky uprázdněného, nlO
tářského místa v Brně, PO př.ípadě ,onoho místa Ulotářského, jež 
uprázdní s.e přeložením v obvodu notářs'lcé komory v Brně. 

ZádOosti ,opatřené doklady ve smyslu výnosu min. sprav. ze 
dne 31. X. 1887 č. 9172' podány buďtež do 8. února 1928 včetně 
předepsalnýrfl z,půsóbem podepsané notářské !kiomo,ře . 

Notářská komo.ra v Brně, 
dne 31. prosince 1927. 
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Výpis místa ! 
K ZJliovuobsazenÍ notářského místa v Tanvaldě uvo,lněného 

úmrtím pana n'Otáře Lva Veitapotažm,o notářského místa 
v 'Obvodu notářské komor y v Lib e-rci- České Líp ě, které by se 
přemístěním uvo,lnilo , v yoisuje se tímto so utěž . Žádosti bud·tež 
podány do ' 6. února 1928. 

Notářská komora v Liberci, 
dne 6. ledna 1928. 

------------------
Kandidáta nótářství a notářského solicitátora 

v notářské a knihovní agendě zal))'raoov ané, přijme- ihned not á ř,
ství v Koietíně na Moravě. 

Úředník 
větší not. kanceláře v Čechách, s 81etou praksí, dobrý pra
covalík, oheznalý ve všech oborech agendy no t ář sKé i so ud. 
kO'll1iisař'stv í, svobodný, vo,jny pros tý, zm ě ní místo. Dobré r e
ference - z11al'Ost psaní na, stroji - schopnost samostatně 
pracovati v kterémkoliv oboru. Lask. nab. pp. šéfů p'Od zn. 
»Svědomitý« doadm . t._l: _________________________ _ 

JUDr. 
s někoUkaletou soudní službou, prl]me místo, kandidáta. Ct. 
nab. po.d zn. »JUDr. « do adm. t. 1. 

. 

Kandidát l1ot3'řství 
s víceletou notár 'k,ou praxí, zapracovaný jmell:ovitě též v agen
dě StO udn.ího komi s ařství a praxi spo'rné, Úph1ě samo'statný, 
přijm e mís to v Čech ách ll eb na Moravě s nastoup'enim od 
1. úno,ra t. r. Nab. pod ZllJ. »Samostatný« do adm. t. 1. 

Zručná písařka 

na ps. stroji" zapracovaná úplně do manipul. kance!. prací, 
spolehliv á lustrantka, dosud v místě na venkově, změní místo. 
- Lask. nab. pod Zll. »li. F. « do, adm. t. !. 

Solicitátorka notářství. 
znalá smluvní a tabu lárnÍ agend y a, soud . komisařství, s 6tilletou 
praksí, hled á místo,. - Lask. nab. Pi]». šefú pod zn . »Do dvo u 
měsÍcú « . 

Notářský úředník 

s roční pľaks Í , znalý p,saní na stroji, če ského těsnopisu, lustro
vání, agendy po.zústalostní, částečně němčiny a agendy tabu
lární, hledá stálé místo kdelmliv. - Nabídky pod zn. »Ihned « 
dro. a dm., ,t. ,I. 

PAPíR PITŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA 1-4 
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 
na prosto nehl u čný 

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
taj ící a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenstv í 

dodá Vám v cenách továrních 

Remington psací st r oje, spol. s r. O., 
P r a h a-L, Celetná 35. Telefon 228-7-1. 
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