
hromady k usnášení jest rozhodn ou jen účast určitého počtu 
členů · neb jich zá s tupcův. VSr!1rada, že s p olečens tevní smlou
vou může býti ustanoveno jinak, vztahuje se zase jen na pří
padná odchylná ustanovení co do počtu členů, kte1-í musejí bSrti 
přítomni, aby se valná hromada mohla usnášeti, nikoli na jinou 
úpravu, kde by zpúsobilost k usnášení byla závislou na jiných 
podmínkách, na př. na zastoupení určitého počtu pod í I iL 

y u p I a t n o s t i v zdá ní s e cl ě d i c II děd i c k é hop r á
v a v 1- í z e n í p o z Ů s t a I 9 s t n í 111 j e s t pot ř e b í p r o
h I á š e n í v LI čip o z II s t a los t n í 111 U S o u d u, a V Š D k 
ne ž ádá · s e formy notářského spisu ani v tom 
pří pad ě, s t a I o-I i s e v e pro s p ě c h j i n é h o Ll r č i-

t é hod ě d íÍ' c e. 
(Rozhodnutí nejvyššího · soudu ze dne 17. listopadu 1926, Č. j. 

R I 904/26.) 
Podle § 551 obč. zák. vyžaduje se k platnosti vzdání se 

dědického práva pře d s m r t í z ů s t a v i tel o vou smlouvy 
se z ůstavitelem, jež potřebuje k své platnosti formy notářského 
spisu nebo soudního protokolu. 

Po smrti zůstavitelově za řízení pozllstalostního může se 
dě. dic, který může se svými právy samostatně nakládati, dle 
§ 805 obč. zák. vzdáti dědictví jemu napadlého. Toto vzdání se 
nemůže již býti odvoláno (§ 806 obč. zák.). Prohlášení toto 
musí býti, učiněno pozůstalostnímu soudu. V dovolacím rekursu 
se vytýká, že toto prohlášení, · poněvadž se stalo se prospěch 
určité osoby - dětí ·ve prospěch matky (vdovy), - nebylo 
posuzováno s hlediska § 938 obč. zák. a ježto obsahuje pouze 
darovací slib, vyžaduje prý k své platno.sti formy n ::J t á ř ského 
spisu. Ježto .ií nemá, jest prý neplatné. • 

Dovolací rekurs není odůvodněn. Dle § 939 obč. zák. nepo
kládá se za dárce, kdo vzdává se očekávaného neb skutečně 
napadlého práva, aniž je řádně postoupil jinému. Z toho jest 
vyvozovati, že ve vzdání se takového práva, zejména napadlého 
již dědického práva ve prospěch jiného, lze spatřovati darování 
za předpokladů § 938 obč. zák. Sama dovolací stížnost při
pouští, že se tak stalo v souhlase s pozůstalou vdovou, kteráž 
žádala, aby pozltstalost byla bez ohledu na dědické právo dětí 
prOjednána pouze s ní a jí odevzdána. Nejen věc, nýbrž i ma
jetková práva (§ 291 obč. zák.) mohou býtň předmětem daro
vání a když i očekávaná práva , to ž tím více p~áva již napadlá, 
tedy i dědická práva (:Ehrenzweig sv. II, díl I, str. 337, Krasno
polski sv. III , s tr. 321). Vzdání se stalo bezúpla:tně a ve pro
spěch vdovy. Není však správný názor dovolací stížnosti. že · 
pro nedostatek formy jest prohlášení o vzdá111 se dědictví ve 
prospěch pozltstalé vdovy neplatné. Jen k darování »b e z s k u
teč n é h o ode v zdá n í« jest potřebí formy notářského spisu 
(§ 943 obč. zák. a zákon ze dne 25. července 1875 Č. 76 ř. z.). 
Zvláštní formě podléhají tedy jen takové případy, kde ke 
smlouvě o darování nepřistupuje zároveň jiný od ní rozdílný, 
jako odevzdání se vyznačující úkon, z něhož jest teprv oprav
dová vůle dárcova patrna, aby předmět darování ihned přešel 
v držení obdarovaného (jud. býv nejv. soudu Č. 142, S. G. II. 
Č. 650, Ehrenzweig v uvedeném díle str. 344). Kde však sniJouva 
nevyžaduje ještě z v I á š tnI h o spl ně ní, kde i h TI e d 
p r á v n í v Ý s led e k se uskutečňuje, ke kterémuž směřUje 
darování, není vázána formou notářského spisu -a proto vzdání 
se napadlého dědictví může i bez této formy platně se státi 
(Krasn6polski v uvedeném díle str. 324, Stubenrauch II. díl, 
dr. 134, rozh. býv. nejv. s,oudu, S. G. 11507). Ovšem takové 
prohlášení musí se státi vůči pozůstalostnímu soudu, jak tomu 
bylo také v tomto případě. R v. z. s. Dcležal. 

V Praze, 10. ledna 1927. 

Z, E· DNE 

Schůze Ústředního výboru našeho Spolku konala se dne 
18. m .. m. Přítomni byli členové výboru: Dr. Čapek, Dr. Černý, 
Dr. Čulík, Dr. Dušek (Bratislava), Dr. Král, Dr. Kroutil, Dr. 
Líska, Dr. Ponec, Schafer, Touš a Dr. Zmek. Omluvili se: 
předseda Dr. Svoboda a Dr. Togner. Schůzi předsedal na mí
stě onemocnělého předsedy Dra Svobody, I. místopředseda Dr. 
Čulík, jenž věnoval posmrtnou vzpomínku zemřelým členům 
Vácslavu Štěpánkovi a Břet. Matějkovi. K návrhu moravských 

·kolegů přiznána pL llce Oardavské, vdo'vě po notáři v Pře
rově, členu ústředního výbonl, zvláštní podpora k vánocům 
400 Kč a· usneseno, ponechati jí i v budoucím roce podpoľu 
1200 Kč. 
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. O běžných s tavovských věcech pod al zprávll jednatel Dr. 
Král. zejména referoval týž o ~ t avu J) e n~iiní h o ú ~ tavu r ak. 
spolku notářů ve Vídni, i sdělil, že se mll dJstalo v mini ster
stvu ujištěnÍ, že výplata zadržených premií stane se co ne.i
ddve v korunách čsl. 

Zprávu o stavu pokladny přednesl kolega Scháfeľ . Dle ní 
jest stav naší pokl adny velice utěšený, neboť vykazuje jmění 
77.545 Kč. Budi ž ovšem žalováno, že někteří kolegové vzdor 
všem upomínkám příspěvky člen ské za několik let nezaplatili. 
Usneseno, opět j e vyzvati a po ma rném upomenutí žalovati. 

Na to konána pOľada o součinnos ti s německými koleg y 
a po zprávě Dra Culíka o dosavadním průběhu této akce usne
seno navázati styky s němeCkými kolegy. Po té podal Dr. Cu
lík zprávu o průběhu schůze delegátlI notářů nástupnických 
státú ve Vídni a po delší debatě usneseno, aby Spolek přistou
pil ke zřízení zvláštní delegace notářů nástupnických stáHl, 
avšak by sídlo delegace té nebylo trvale určeno, nýbrž, aby 
delegace konala své schůze v různých městech nástupnických 
států. Za delegáty zvoleni za Čechy předsedající, pak Dr. 
Svoboda a Dr. Král, za Moravu Dr. Kroutil, Dr. Líska a Dr. 
Togner a za Slovensko Dr. Dušek a Dr. Petľikovič, ve směs 
s právem kooptačnfm každého jednotlivce. 

Konečně k návrhu Dra Duška usneseno, · konati budoucí 
valnou hromadu spolku v měsíci květnu neb červnu v Brati
slavě. 

Na místě zemřelých členú ústředního výboru Dra Krny CI 

ZaháUcy lcooptováni Dr. Petrikovič z Košice a notář Krajíček 
z Berouna. 

K návrhu předsedajícího byl zaslán zvláštní .projev . úča
stenství onemocnělému předsedovi Dm SvobodoVii s přáním 
brzkého, uzdravení. 

PensHní ústav ·rakouského spolku notářů ve Vídni Posla
necké sněmovně předložen byl pod čís. 265 a 266 vládní návrh 
na ratifikaci úmluvy mezi l<epublikou naší a královstvím ital
ským a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na 
život a důchody. Za tím účelem předložil naš Spolek a no
tářská komora pražská předsedům poslanecké sněmovny, za
hraničního výboru a ústavně-právního výboru zvláštní pamětní 
spis, v němž se korporace ty dožadovaly toho, aby obě vládní 
předlohy s urychlením byly prOjednány, poněvadž jest velká · 
rada prís[ůšníků našeho stavu, kteří mají přímo životní zájem 
La ratilikaci této úmluvy, čekajíce na výplatu pojistných dú
che- dl! v korunách čsl. - V záležitosti té interv enoval též jed
natel Dr. Král u mini'sterstva i dostalo se mu ujištění, že zále
žitost ta bude příznivě vyřízena. 

Akce notářské komory pražské za účelem jednotného po
stupu ll.ucených svaz'ků (komor) vysokoškolsk~ inteligence. 

Jak známo, má dojíti k novelisaci zákonů o sociálním po
jiš t ění a k novelisaci župního zřízení, resp. zavedení obnove
ného zřízení zemského. Jako vždy měla i v těchto· případech 
inteligence česká býti opomenuta. Proto sezval předseda no
tářské komory pražské veškeré předsedy pražských komoľ: 
advokátní, inženýrské, lékařské a zvěrolékař ské, pak tllavního 
gremia lékárnictva a Svazu patentních zástupců, ke společné 
poradě; na kteréž usneseno, postupovati společně ve ' všech 
případech, kde jedná se o ochranu zájmů iÍlteligence a zejména 
inteligence vysokoškolské. Notářské komoře pražské připadl 
čestný úkol vypracovati pamětní spis na ministerstvo vnitra , 
který naduvedené korporace, jakož i předseda Konfederace 
duševních pracovníků prof. Dr. Brdlík podepsaLi. Po té bylo 
intervenováno všemi zástupci těchto korporací u Dra Kra
máře, jakožto iniciátora · a navrhovatele obnoveného zřízení 
zemského, jakož i u ministra vnitra a sekčních šéfů Dra J oa
ch-ima a Dra Sobotky. Jedná se totiž o to, zavésti na místě žup 
dle zákona ze dne 29. února 1920 svazky zemské se zemskými 
zastupitelstvy. Zastupitelstva ta mají býti díle:n volena vše
obecným volným hlasovacím právem, dílem jmenována od rúz
ných zájmových skup~n. Jako skupiny takové označovány byly 
v denních listech obchodní komory, zemědělské rady a ústřed
na sociálního pojištění. Na inteligenci pamatován') nebylo. Proto 
domáhají se naduvedené korporace k podnětu n Cl tářské komory 
pražské, aby do zastupitelstev zemských jmen )Váni by li také 
členové od naduvedených nucených svazků (komor). 

DeputaCi dostalo se velice přívětivého přijetí a Ujištění, že 
bude v -novém zákoně pamatováno též na tyto korporace. 

Na téže poradě nucených svazků usneseno podati nový 
pamětní spis ministerstvu sociální péče, jehož vypracování po
necháno rovněž předsedovi notářské komory pražské a v němž 
má se opětovati žádost, aby příslušníci naduvedených komor 
a svazů byli vypuštěni ze sociálního pOjištění ve smy slu zá-



kona z roku 1925, aby pro ty to stavy byl znzen zvláštní poji
šťovací ústav neb fond aneb aspoň příslušníci ti byli přijati 
do všeobecného pensijního ústavu pro soukromé zaměstnance , 
který spíše vyhovuje požadavkům těchto stavů. 

Konečně usneseno domáhati se též změny ústavy co do · 
složení senátu v tom smyslu, aby poloVli'ce senátu byla volena 
a druhá polovice sestávala z representantů jednak vysoké inte
ligence, hierarchie, jednak z předsedů zvláštních zájmových 
svazků neb vysokých úřadl't . Návrh ten podán byl též delegá
tem notářské komory pražské ve výborové schůzi konfederace 
duševních pracovníků, kdež byl uvítán, předán jednotlivým od
borům, aby jej posoudily, načež po eventuelním doplnění bode 
předložen vládě. 

Významné jubileum. V těchto dnech slavil pan notář 
Hynek ftigne.r v Klatovech 75le,té narozeniny v plné duševní 
i tělesné svěžesti. Notářská komora pražská vyslovila témuž 
blahopřání k dosažení této životní mety a Spolek náš přip o 
juje rovněž upřímné přání, aby pan jubilant těŠli1 se ještě dlouhá 
léta pevnému zdravÍ. 

Trestni zákony československé od JUDra J arosl. Kal1aba 
a JUDra Vil. Iierrnritta. Str. 1216. Cena Kč 120·-. Vydal č. s. 
Kompas. ' , 

úspěch prvního vydání »Trestních zákonů českosloven
ských « umožnil, že v poměrně krátké době vychází druhé 
opravené a rozšířené vydání, upravené opět univ. prof. Dr. J. 
Kallabel11 a gene!". advokátem při nejvyšším soudu V. Iierrn
rittem. Nové vydání přihlíží více k potřebám prakse. kdežto 
první bvln spíše vydáním studijním. přihlížejíc více k p'Jtře
bám studujících. Není tedy doplněno ien o text předpisl't a roz
hodnutí od prvního vydání se nahromadivších. nýbrž i o' text 
~tarších předpisů, pokud to bylo s hlediska shoTa zmíněného 
nutné . Tím se vysvětluje, že rozsah díla podstatně vzrostl. Ofi
ciální překla-dy rakouských přidpisl't byly po stľánce jazykové 
znovu ľevidovány a znovu opravenv. J iudikatura k jedl10tli
vým §§ citovaná . rozšířena byla podle oficiálních sbírek mini
~teľstva srpravedlnosti a ne.iv. soudu . iakož i sbírky L6fflerovv. 
Přp,s takto zvětšený mzsah je nové vydání » Tľestních zákonů « 
příručkou tak praktickou, přehlednou a svou látku přesně a 
spolehlivě vvčerpávaiící, že se jistě v příslušných kruzích 
setká s ještě větším porozuměním a oblibou , než první vydání, 
rozebrané v tak 1<rátké době. 

Zpráva o schůzi Mor.-st. odboru spolku čsl. notářů v Brně, 
konan é dne 12. prf'\since 1926. 

Předseda Dr. Tjska věnnvaJ n0smrtnou vZPol11ínku č1enl't1l1 
odboru v uplynulém správním roce zemře1Ýl11 notáři Osvaldu 
Glacnerovi z Prostějova a notáři Drn Isidoru Wostrému z Olo
mouce. 

Na to podává starosta svoii zpr:ivu, v níž se zmiňuje o po
hvbu a změnách ve stavu našem. pol(1]d se týče obvodl't 110-

tářských komor v Brně, Ol Ol11 ouci a On::Jvě. D8k o zákonecll 
Cl n8. řízp.11íc::1-J prn n:tš stav rllT1ežitýc:h. iež nd P0~Iední valné 
<;chůze 11 v lv uveřeiněny ve Shírce zákol1l't ;ol nařízení ::t zeimén1 
o mezist8tníc1-] SI111011vách, iež naše renlll11ika uzavřela s re 
p'JbJikoll PolsknlJ . s Rumunskem ::t s HaliL 

Dále tlumočil přání kandidátů nnt :l řstvÍ. aby not:iři nepři
.iíma1i do wých kanceláří příslušníkl't stav'u advokátního a 
souncovského ~ delší pra.xí. .iežtf) tím Doškozují záimv k8nňi
dátů notářství. kteří se věnovClli výlučně waxi l1ntářské . ke 
kterémužto nřrínÍ se připniuje i knleg;ol Dr . .T osef Togner. 

Po té předn 8.ší starostCl za nenřítf)111 nph n Drvní110 iednatele. 
ie7.t" "I" Cln~ drllhý jednatel dn sch ů7;e nenostavil. zrel8 ln'Mce 
nmívll ipr1natelskf)IL podle níž odhor mi111n , měsíce letní knn ~ l 
D,· ~" ir1elně své 111ě~íční SChlJzkv. oři nich7. nl-prhlp."li sv~ l) ') ierL 
nállí kolegové Dr. Kotěra. Dr. TO.2.l1er 8 Dr. liska a při nich ž 
bvlv řf~šeliv zaiímavé praJtické příO ::l dv . 

Schválena bv1a 00k1a0niční zpráva. přednesená pokladní
kem n'1táře111 T'1'em Frant. 'Kroutilem. dle níž činí il11ě'ní odboru 
6468 Kč 47 haJ. . 

Usneseno. ::l hv čl enŮ111 "ýh"'r 11 kteří .i~'11] z~roveň člew ' 
flstředního Výh'l]"J l spolk11 č .sl. 11'1trířtL iClkn 7, i vvsl::lndjm or1-
hnru. kteří is(\" "v~láni ň" lí " tře dníh" VVh'11'1] v Pr;olZP . n::í
klad s ces t011 do Prahy snoienv z POk1<H111v' sp0lkové lyvl lua-
zen 8 10 .iízdné drahnu ;ol 1wrležné v hotelll. . 

K n:1vr1-]1] 1l'1k18dník;l llVln US ne"el1O. ;::lbv bvl nň čl P. 11 II f'\n
boru vyl1írrín . tClk iako dnSlld . člensk:ír pří~~ěvek 20 Kč r0čně 
a oň k8n r1ir1 ::ítll notářství ~ hv nří~oěvek v"i,bídn nehvl 
" Ve vnlhp 11 ::10'\ t0111 k n 11::lné I1vli zvnlp.ni· ~ tar o s ťn l' f'\ d
h f'\ r 11' '11nt :5 ř Dr. Fm~nl1Pl T ~sl< 8 . čIp. 11 V v f,r II n r 11' Dr. frClll
tiš ",l: T(l'~"+iL l1'1Hř ' T Rl1čovicích. Dr. Cvri1 7věřin a, nntM 
V Prerov~ Dr. František Weiner, notář v Brně, Dr. Josef To g:-

ner, notář v Olomouci, Dr. František Kotěra, notář v Kroměříži, 
Jan Vetchý. notář v Olomouci, Josef Jamš, notář v Ivančicích, 
Dr. Josef Vavrouch, notář ve Znojmě, Karel Honka, notář 
v Opavě, Dr. Stanislav Bílek, kandidát notářství v Brně a Dr. 
Richard Togner, kandidát notářství v Olomouci, 

r e v i s o r y ú č t ů: Augustýn Anderle, notář v J aros1a
vicích a Dr. Andě1ín Váhala, notář v Novém Jičíně, a 

v y s 1 a n c i d o úst ř e d í spolku čsl. !notářů v Praze: 
notáři: Dr. František Kotěra z Kroměříže, Dr. AnděIín Váhala 
z Nového Jičína, DL Cyril Zvěřina z Přerova a kandidát notář·· 
ství Dr. Stanislav Bílek z Brna. 

Předseda předává 'pak předsednictví panu notáři Dru Tog
nerovi a podává zprávu o schúzi delegátů notářských spolků 
z nástupnických státú, která se konala ve Vídni 30. října m. r. 

Po zprávě té bylo jednomyslně usneseno s ohledem na 
četné hospodářské stykyobvv2telstva Československa, JUgo
slavie, Polska, Rakouska a Uher prohlašuje se mor.-slez. od
bOľ spolku čsl. notářl't pro zřízení zvláštní delegace záStuPcll 
stavu notářského z jmenovaných . s.tátů . v předpokladě, že de
legace tato bude prvním krokem ku' vybudování mezinárodní 
delegace zástupcl't stavu notářsKého' . Volba sídla této delegace 
se ponechává vyslaným delegátl'tm. 

Počet členů této delegace budiž určen podle počtu obyva
telstva zastoupených států. 

MOL-slez. odbor čsl. n0tářl't vyslovuie se proti vydávání 
ročenky sta.vll notáúkého. případně zvláštního časopisu; udá
losti pro náš stav dl'tležité mohou se uveřejňovati v odborn5r ch 
časopisech toho kterého státu. 

• K návrhu pana k'1legv Augustýna Anderle bylo usnesenn. 
aby příští řádná valná schl'tze byla konána v Brně a to buSr 
den před schůzí kolegia notářů aneb den po ní, a navrhuje dále. 
aby kolegové pamatovali vě'nováním knih ze svých knihnven 
na knihovnu našeho odboru ;ol dává na uváženou. zda-li bv ne
bylo záhodno zasaditi se o nnvé vydání »NotářstvÍ « Sedivova 
a vvor8covati vzorce pro notáře. . 

Bližší pojednání a usnesení o tom p ~nechává se mě <: íčním 
schůzkám. 

Tisková oprava. V posledním 10. čísle našeho ča~'1oisu 
OZ1lačena hyla rozlndnutí tam uvedená .iako rozhodnutí Nei
vyššího správního soudu, ačkoliv iak z obsahu .iich vyplývá, 
samozře.il11ě byla to rozhodnutí nejvyššího soudu. 

Knihy red~kci zaslané. 

Daňové a bilanční revue č. 1. nového ro'čníku (VI.) prave 
vyšlo s tímto bohatým obsahem: Zánik pohledávek herních 
uplynutím času (prof. Dr. Funk) - Otázka valorisace starých 
dluhú (prof. Dr. Drachovský) ---' úroky z prodlení a nahrazo
vací (Dr. Schwarz) - Daňové kuriosum (Dr. Sommernitz) -
Daňové reservy, k níž bylo přihlíženo při redukci zvl. daně 
výdělkové, lze použíti toliko hl placení zvl. daně výdělkové 
(-g) -- Podléha.ií ;dividendv z t. zv. nnstroakcií zvl. dan.i vý
dělkové w-n) ---l Daň z nříimll ze služ. platů (Dr. Gans) -
Daň 7, mnt. v'\zidel (Dr. Iiá ield - Ohnova řízení ve věcech 
daň. (Dr. Klein) - Pr~vní nárn.]( na 0aňové úlevy (Dr. Kafka) 
- Přehled zákon11. nařízenÍ, vynesení a nejl10vě.iŠí judikatury. 

Pozvání 
k měsíční schl'tzi odbnru »Praha «. Soolku notářL1 čsl., která 
konati se hude v s o bot u, dne 29. ledna 1927 o 19. hodině 
v restauraci »U BUl11brlíčka« v Praze, Národní tř. Č. 8 (I. posch.). 

Pořad: 
1. Přednáška pana JUDra Iiugona Patsche, notáře v ústí 

n. /Orl.: »Návrh zákona o stabilisační bi1anci «. 
2. Řešení případl't z praxe,. 

Hosté členy uvedení jsou vítáni. 
V Praze. dne 15. ledna 1927. 

Za odbor »Praha «, Sp'J1ku notářl't čsl.: 
V. L u d w i g. jea~lateL Dr. Č e r n ý, starosta. 

PřeloženÍ. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře: Dra Jaroslava Ponce 
z Nuslí do Žižkova a Dra Jiřího Gindelyho z Bochova do Kra
slice. 

Notářstv! na Slovensku. 
Ministr spravedlnosti jmenoval Dra Jana Gleil11ana, notář

ského substituta v Trenčíně, veřejným notářem ve VeU<é Re
vúci. 
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Kandidát notářství 
se substituční způsobil. rád by změnil místo. Ct. nab. pod zn. 
»Trvalé místo« do adm. t. 1. 

Notářský úředník 
s vícelet. praxí, v konceptu úplně samostat., hledá místo. Nab. 
pod zn. »Vedoucí - ihned« do adm. t. 1. 
__ 0 _ _ , . _ ___ _______ _ 

Zručná písařka 
na strOji, znalá část. němčiny, s 31et. notářskou praxí, prosí 
pp. notáře o místo v Praze !neb okolí, odkud by mohla denně 
dojíiděti do Prahy. Lask. nab. pod zn. »Nastoupení ihned « do 
adm. t. 1. 

Literát-redaktor, 
ovládající kromě mateřštiny slovem i písmem nemC1l1U a pol
štinu, restring, státní úředník (v polit. službě), dokonalý sty
lista , svobodn~T , příjme jakékoliv zaměstnání kdekoliv. Nab. 
pJ d zn. »Bez protekce« do adm. t. 1. 

Notářské místo v Praze-Nuslích. 
Podepsaná . notářská komora vypisuje soutěž k znovu

obsazení místa notářského v Praze..:Nuslích, uprázdněného pře
ložením notáře Dra Jar. Ponce na Žižkov. 

ŽádostI opatřené doklady ve smyslu výnosu min. sprav. 
z 31. X. 1887 Č . 9172, podány buďtež do 5. února 1927 včetně, 
předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Not á ř s k á k o mor a v P r a z e, 
dne 11. ledna 1927. 

Notářské místo v Bochově. 
Vyhláškou notářské komory v Chebu ze dne 3. 1. 1927 čj. 

3 n. k., vypsána byla soutěž k znovuobsazenÍ místa notářského 
v Bochově, uprázdněného přeložením notáře Dra Jiřího Gin'
delyho do Kraslice. 

Lhůta k podání žádostí do 22. ledna 1927. 

Notářské místo ve Vysokém no Jiz. a ve Zbiroze. 
Notářskou komorou v Praze vypsána byla soutěž ku zriovu

obsaze'ní těchto 2 míst notářských se lhůtou k podání žádostí 
do 20. ledna 1927. - Od uveřejnění konkursních vyhlášek v Če- , 
ském Právu bylo upuštěno. poněvadž v den uplynutí konk. 
lhůty nebude lednové číslo ještě rozesláno. Místo ve Vysokém 
n. Jiz. uprázdněno přeložením notáře Jar. Grunda do Sušice, 
místo ve Zbiroze úmrtím notáře Jana Bendla. , 

/ 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. 

TELEFON 23815. 

K o I e );: c e v z o r ů z dar 111 a obr a t e II . 

" 

TELEFON 3815. 

První známka světa! ~ 

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

strukce, největší výkonnost. '.: Cestovní stroje 

R e min 9 to n Por 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. 

Remington psací stroje, spol. s r. O., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FIL I fl L K Y: BRN O, Panská 12 -14. --- PLZEŇ, Jungmannova 15. - LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-Jl., Stěpánská ul. 624. 




