
řízení 2 hodiny týdně přednášky o nesporném řízení, obsahující 
všeobecné zásady řízení nesporného, příslušnost v něm a řízení 
pozůstalostní; nesporné řízení ie také zkol1šeno při judicialním 
rigorosu. Základy těchto přednášek isou pro studující práv vy
dány tiskem. Nelze ovšem podati v tomto rámci nesporné řízení 
v celé jeho šíři, plnosti a mnohotvárnosti Ale to , není také úko
lem studia universitního; ostatně důležité obory nesporného ří
zení, jako právo knihovní, předpisy o zápisech do obchodních 
rejstříků. o projednání pozůstalostí jsou vykládány také při 
právu občanském a obchodním. Dr. V. Hora. 

ZE DNE. 

Křiklavý případ pokoutnictví. Republikánský svaz česko
slovenských statkářů a nájemců v Praze rozesílá po venkově 
oběžníky zejména uchazečů o zbytkové statky, jimiž nabízí se, 
že provede celou transakci a sice také právní práce spojené se 
sepsáním nástinu a knihovního návrhu za vklad za »režijní« po
platek 1'%i. Skutečně pak dochází nás stížnost jednoho kolegy, 
který vykázal S. P. Ú. plnou moc uchazeče o zbytkový statek 
a když marně čekal na vyřízení a je urgoval, dozvěděl se, že 
dotyčný uchazeč předal věc tuto republikánskému svazu, který 

, jej ujišťoval, že docílí , slevu nedoplatku pro trhové ceny a že ' 
vykoná zaknihovaní vlastnictví a ostathí práce měřičské a úvě
rové za 1 %i přídělo'vé ceny. Divíme se, jak je to vůbec možné 
i máme za to. že o tom jistě neví nynější pan ministr spravedl
nosti, za jehož laskavého přičinění jako dřívějšího presidenta S. 
P. Ú. zjednána byla úmluva mezi tímto úřadem a komorami ad
vokátní a notářskou, že práce právnické budou svěřovány jen 
notářům a a-dvokátům v okresích podle dohody mezi nimi uza
vřené po případě tomu právnímu zástupci, který se vykáže 
plnou mocí uchazeče. Při tom vyjednána ceno 94%i za vyhoto
vení přÍdělové listiny, kterou platiti měl S. P. Ú. a 94'%i za 
knihovní provedení, které platiti měla ' strana. 'Jest nutno, aby 
v tomto případě kruhy advokátní a notářské vzepřely se ta
kovémuto zasahování do jejich oboru, neboť jinak by bylo 
nejlépe, aby advokacie a notářství bylo zrušeno a fakulta práv-
nická zavřena. , 

Úschova deposit. Presidiumvrchního zemského soudu 
v Praze přípisem ze dne 2. února 1926 č. Pres. 4115/20/26 do
žádalo notářské komory ve smyslu výnosu ministerstva spra- I 

vedlnosti ·ze 23. ledna 1926 č. 59.261/25 za vyrozumění notářů 
o tom, že depositní úřad civilních soudů v Praze ne při j. í má 
víc e pro úschovu dep o s i t t r val Ý c h, t. i. ' deposit, která 
nejsou určena k vydání v době poměrně krátké, tedy na př. 
nepřijímá cenných papírů, vkladních knížek nezletilců, které 
dlužno uložiti buď u poštovního úřadu šekového, u Zemské 
banky, nebo hotovosti pro tytéž. které třeba uložiti na vkladní 
knížku a s touto pak naložiti podle zákonných ustanovení a pod. 
O tom uvědomujeme veškeré pp. kolegy. 

Masarykova Liga proti tuberkulose uspořádá jako minulá 
léta i v roce 1926 v měsíci březnu finanční a propagační akci 
v celé Čs, republice ve prospěch svých sociálně zdravotních 
úkolů pod názvem: Dobrovolný zdravotní dar všech , obcí a 
občanů. Čs. republiky pro rok 1926. Akce bude provedena za 
souhlasu a' součinnosti ministerstev vnitra, zdravotnictVÍ, škol
ství. za spolupůsobení úřadú státních, naši samosprávy, obcí, 
spolkú, místních Lig a jiných veřejných činitelů. J ako sla':l!Ostn~ 
týden určen jest týden mezi 1.-7. březnem 1926. Ku zadost! 
předsednictva Masarykovy Ligv doporučujeme všem pp. kole
gům akci tuto co nejvřeleji. Přípisy, které jim Masarykova 
Liga zašle s prosbou o dar, nebuďtež ponechány bez povšim
nutí. Tím umožněno bude plnění dalekosáhlých úkolú v boji 
proti tuberkulose. , 

Od.bor »Praha«, spolku čsl. notářú konal dne 30. ledna 1926 
obvyklou měsíční schúzi za předsednictVÍ Dra V ácIava Čer-
ného. , 

TýŽ vřele uvítal vzácného příznivce stavu našeho pana 
sekčního šefa senátora Dra Josefa Karase, jakož ' i na této 
schůzi mimořádně četně zastoupené dámy, jež pro pout~vost 
předem ohlášeného programu v tak četném počtu do schúze 
se dostavily. 

Jako první bod programu zahájil pan sekšní ,šef Dr. K~ra~ 
přednáškou »Plorencie kol roku 1500, prostredl to, v nemz 
Macchiavelli žil.« , . 

Přednáška tato, doprovázená velmi četnými bezvad,nyml 
světelnými obrázky, byla neobyčejně zdařil~u. v ' 

Pan přednášející provedl nás v umělecke dobe cl~auecen!a 
slovem i obrazem způsobem, svědčícím o vysokém ]~ho. um~
leckém cítění a neobyčejné znalosti historie politické 1 hIstOrIe 
umění. 

Jeho poukaz na překrásná díla starých mistrů obnovil 
nezapomenutelné dOjmy těch, kteří krásnou Plorencii znají a 
druhé nadchla k brzké její návštěvě. 

Těžko nám vylíčiti hluboký dqjem, který každý z neoby
čejně zdařilé této přednášky si odnášel a bouřlivý potlesk 
i vřelá slova díků, panem předsedou jménem všech přítomných 
panu přednášejícímu tlumočená, byly zajisté spravedlivým oce
něním všech sluchem i zrakem procítěných požitků. 

V přestávce mezi dvěma oddíly přednášky pana senátora 
absolvoval pan Kolega z Nymb,urka, notář Kovář, svou již 
dříve připravovanou přednášku »Působnost notářů a advokátú 
dle daných zákonů a různých zvyklostí«, jej1ž rozbor a kritiku 
vyhražujeme si na pozdějŠÍ dobu, až o této přednášce prove
dena bude debata, jež pro pokročilost doby a nutný odjezd 
kolegů venkovských provedena býti nemohla. Avšak již dnes 
lze poznamenati, že přednáška ta bezvadnou formou i ve věci , 
naprosto dokonalá, těšila se nejvyššÍ pozornosti všech přítom-
ných, a i hosty laiky v napětí dovedla udržeti. . ' 

Bylo by si jen přáti, aby i pro příští přednášky podařilo se 
předsednictvu sestaviti program tak zajímavý a poutavý, i do-
cíliti tak; četného a vděčného posluchačstva. Dr. P. 

Knihy redakci došlé. 
JUDr. :E in i 1 S v o 'b o d a: Osnova přednášek o věcných 

právech k věci cizí. Nákladem »Všehrdu« a »Právníka« v Brati
slavě. - Autor pojednává o právu knihovním, zařízení knih po
zemkových, železničních a horních a v II. oddílu o právu zá
stavním, služebnostech, děleném vlastnictví a právu stavby. 
Monografie tato jest nejenom nepostrádatelnou pomuckou stu
dujícím práv, nýbrž i svou přesnou a jasnou dikcí, jež' 'jest jak 
známo autoru vlastní, hodí se znamenitě i pro paktického práv
níka, jenž nalezne tu rozřešení mnohé otázky, která v praxi 
jest spornou neb nepochybnou. Můžeme proto spis ten co nej
vřeleji doporučiti. 

Občanské právo část všeobecná Dra Emanuela Tilsche. 
zpracovaná od prof. Dra :E m i I a S v' o bod y, - Prof, Dr. 
Svoboda uvázal se v záslužný úkol a zpracoval ve III. vydání 
všeobecnou část občanského práva nezapomenutelného prof. 
Dra THsche. Výtečné dílo autorovo bylo prof. Drem Svobodou 
s velikou pílí a důkladností doplněno, po případě i pozměněno 

' s ohledem na novější zákonodárství zejména válečné a pová
lečné, také doplněny údaje literární, takže obsahuje jasný 
obraz občanského práva v našem státě nyní platného. České 
právnictvo bude skutečně prof. Dru Svobodovi vděčno za 
tuto jeho studii, jež svědčí o neúmorné jeho píli a obdivuhodné 
pracovitdsti. Dílo vydáno nákladem spolku » Všehrd« a cena 
díla jest skutečně velice mírná. Nemělo by proto dílo to schá
zeti v žádné knihovně praktického právníka. 

NákI. Zemědělského knihkupectví Ad. Neubert v Praze: 
Alexandre Dumas: ~áska mým vzkříšením. (Madame de Cham
blay.) Román. Kč 20'-. Viktor tlánek: Madonin stesk. Legenda 
tichého srdce. Druhé vydání. Kč '12'-. Josef Konrád: Na slu
níčku. Veselé povídky, Kč 24'-. 

»Naše úřední čeština«. list pro očistu a tříbení úředního 
jélzyka, zahájl právě V. ročník. Doporučujeme tento list všem 
našim čtenářům co nejvřeleji. Vychází měsíčně. Roční před
platné Kč 22'- (též ve 4 splátkách). Administrace v Praze 11., 
Příčná 6. 

Argus - nezbytná revue pro každého inteligenta - přinášÍ' 
stručné o.bsahy současných článkú národohospodářských, so
ciálních technických, zemědělských, přírodovědeckých, lékař
ských atd., mimo to referáty současných ~ivadel, ~oncer~ů, vý
stav a pod. Vyšlo již S. číslo II. ročníku. Predplatne na pul, roku 
činí Kč 25·-. Vyž,ádejte si číslo na ukázku! Adm. SmIchov, 
Smetanova 2. 

Notářské místo ve Volarech. 
Podepsaná notářská komora vypisuje sou!ěž ~u, zno,:u

obsazení místa notářského ve Vol are ch, uprazdneneho pre-
10ženÍm notáře Dra Josefa Scholze-ho do Cvikova, po případě 
na místo notářské, které uprázdní se přeložením do Volar 
v obvodu komorním. ' 

Žáliosti, doklady ve smyslu výnosu min" spr. z 31. X.)88! 
čís. 9172 opatřené, podány buďtež do 2~. unora 1926 vcetne 
předepsaným způsobem podepsané komore. ' 

Not á ř s k á k o mor a v P r a z e, 
dne 9. února 1926. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Václava Vrbu z Břez· 
nice do Písku. 
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Pozvání 

k měsíční schůzi odboru »Praha« spolku notářů č,eskosloven
ských, která konati se bude v sobotu, dne 27. února 1926 o 19. 
hodině v restauraci »U Bumbrlíčka« , v Praze 11., Národní třída 

Č. 8 (I. poschodí) . 

Po řad: 

1. Debata o lednové přednášce pana , notáře f rantiška 
Kováře a sice: 
a) Působnost notářů a advokátů die daných zákonů 

a různých zvyldostí. 
b) Zkušenosti o zvláštní dědické posloupnosti v rol

nické usedlosti střední velikosti dle zem. zák. 
ze ,dne 7. srpna 1908 Č. 68 a návrh na jeho zru
šení neb změnu. 

2. Rozhovor o jazykovém nařízení. (Zahájí komorní 
president Dr. Čulík.) 

V Praze v únoru 1926. 

Za 
odbor »Praha« spolku notářů československých: 

Dr. Jar. Po n e c, Dr. V á c I a v Č e r n ý, 
jednatel. starosta. 

/ v 

Joe . se soudcovskou ; kouškou I přijal by místo koncipienta 
v notářské kanceláři. et. nab. pod zn. »Venkov« do adm. t. I. 

Jmenování. 
Minist r spravedlnosti jmenoval kandidáty notář ství: Dra 

Karla Cza ju v Praze - 'notářem v Roky tnici v Orl. Horách 
a Rudolfa Pohla v Teplicích-Šanově - notářem v Maršově. 

Kandidát notářství, 

Čech, pokud možno se substitucí, přijme se do menší německé 
notářské kanceláře na Mostecku. Nab. pod zn. »Německé řeči 
mocný« do adm. t. 1. 

Notářské místo v Březnici. 

Podepsaná notářská komora -vypísuje soutěž ku znovu
obsazení místa ' notářského v Březnici, uprázdněného přelože
ním notáře Václava Vrby do Písku, po případě na místo noťář
ské, které uprázdní se přeložením do Březnice v obvodu ko
morním. 

2ádosti, doklady ve smyslu výnosu min spr. z 31. X. 1887 
čís 9172 opatřené, podány buďtež do 22. února 1926 včetně 
předepsaným způsobem podepsané komoře . 

Not á ř s k á k o m 0'1 a v P r a z e, 
. dne 8. února 1926. 

PAPIR' PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro ~otářské, advokátní a soudní kanceláře. ,- Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítka, nitě k šití 

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

TELEFON 23815. 

K o' I e k c e v z o r ů z dar m a obr a tem . 

TELEFON 23815. 

První známka světa! 

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

strukce, největší výkonnost. :: Cestovní stroje 

R e min 9 t O 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. 

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

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

Tiskem Edvarda Lcschingra v praze-lL, Štěpánská ul. 624. 




