
ien přáti, aby sch&ze v novém správním .roce byty hojněJi na
vštěvovány jak ze řad zejména pražských pánů notářů, tak 
i z řad kandidátů notářství. 

Vzhledem ik usnesení valné hromady bude hleděno· k tomu, 
aby' v prvé řadě na programu bylo řešení praktických případů 
a projednávání otázek stavovských. Proto se páni notáři a 
kandidáti notářství žádají, aby zajímavé praktické případy, 

resp. případy, jež by chtěli, aby na schůzích byly řešeny, 

ohlásili předem předsedovi ·odboru, nebo jednatelce, aby pro
gram pro řešení praktických případů mohl býti připraven 

vždy předem. Dr. K. 

Pozvání 

k řádné valné hromadě sboru notářů obvodu sborových sou

dú v Praze, Jičíně, Klatovech, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, 

Písku, Plzni a Táboře, 

která konati se bude 

v neděli, dne 30.. dubna 1933 

o JO. hod. dopolední v hotelu »Paříž« v Praze' 1., ul. U Obec

ního domu 4 n. (v přízemí vlevo - zelený ' sál). 

Pořad jednání: 

1. Sdělení předsednictva. 

2. Zpráva výroční. 

3. Zpráva pokladniční za ,rok 1932 a návrh na stanovení 
komorního příspěvku pro rok 1933i34. 

4. Zpráva přehližitelů účtů. 

s. Volba funkcionářů komorních: 
a) presidenta komory, 
b) 8 členů komory, 
c) 4 náhradníků. 

6. Volba 2 přehližitelů účtů. 

7. Volné návrhy: 

. a) Návrh komory, aby stanoven byl podíl na krytí ško
dy, způsobené úřadováním p. notáře Ladislava Ku
čery v Rychnově n. Kněž. částkou 150.000 Kč, a aby 
za účelem vybrání těchto peněz ' zvýšen byl příspěvek 
komorní na rok 1933 o 1.200 Kč, splatný polovicí 1. 
VL 1933 a druhou polovicí 1. X. 1933. 

\ 

b) Případné usnesení ohledně písemného projednávání 
pozůstalostí notáři. 

c) Usnesení ohledně založení pojišťovacího fondu pro 
škody způsobené z úřadování notářů. 

p o zná m k a: § 4 jedno řádu: Sbor může se platně usná
šeti pouze v tom případě, je-li kromě předsedy přítomno ještě 
'alespoň 25 členů. 

K platnosti volby funkcionářů komorních vyžaduje se, aby 
'hlasovalo nejméně 40 pánů členů kolegia buď osobně, neb 
zasláním volebních lístků. 

Volební lístky dlužno opatřiti podpisem a úřední pečetí 

.(§ 129 odst. 2. not. řádu). 

Jelikož účast při valných schůzích kolegia náleží ku sta
vovským povinnostem, upozorňují se pp. členové kolegia, že 
pouze závažná příčina může nedostavení se ke schůzi omlu
viti. 

Notářská komora v Praze, 
dne 10. dubna 1933. 

President: Dr. Čulík v. r. 
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Pozváni 

k 14. řádné valné hromadě Spolku československých 
kandidátů notářství, 

která konati se bude 

v neděli dne 7 .. května 1933 

přesně Ol půl 9. hod. dopol. (kdyby se v tuto dobu potřebný 

počet členů nesešel, o hodinu později) v R,epresentačním domě 
v Praze (jídelní sál čís. 2 v mezaninu). 

Pořad: 

1. Sdělení předsednictva. 

2. Čtení protokolu o minulé valné hromadě. 

3. Zpráva funkcionářů. 

4. Zpráva JUDra Frant. Janatky o osnově notářského řádu. 

5. Stanovení členského příspěvku. 

6. Volby funkcionáři!.. 

7. Volné návrhy. 

V sobotu dne 6 .• května' 1933 

'koná se o 19. hodině přátelská schůzka ve francouzské restau
raci Representačního domu (na balkoně nad vchodem). 

V Praze, dne 12. dubna 1933. 

Za spolek československých kandidátů notářství 

Václav Macas, 
starosta. 

JUDr. Miroslav Haramule, 
jednatel. 

Volné návrhy buďtež podány ve smyslu § 8 stanov nejméně 
tři dny před konáním valné hromady k rukám starosty (Pra
ha XII., Jugoslávská 15). 

ZE DNE 

V den narozenin pana presidenta republiky dostavilo se 
předsednictvo komory k panu kancléři Dru Šámalovi, aby 
projevilo srdečné blahopřání jménem komory pražské a spol
ku, načež dostalo se z kanceláře pana presidenta komoře 

poděko.vání. 

Státní půjčka práce. Notářská komora pražská usnesla se 
upsati na půjčku práce 10.000 Kč a rovněž tak předsednictvo 
našeho Spolku upsalO! 10.000 Kč. Žádáme veškeré kolegy, aby 
pokud možno ':upisování půjčky ,té se zúčastnili a tím doku
mentovali, že našemu stavu 'záleží na oživení . hospodářského 
ruchu, povznesení zaměstnanosti a zavedení opětného pořád
ku do státních našich financí. 

Notářskou komoru pražskou postihla tyto dny nemilá udá:
.lost. V noci ze 4. na 5. dubna vloupali se do m.ístnosti komory 
kasaři, kteří vrtáky a hasáky navrta1i do pokladny komorní 
dvě díry ;a obsah pokladny vybrali. V pokladně nacházely se 
vinkulované cenné papíry komorních fondů, které kasaři od
nesli, kdežto vkladní knížky, rovněž vinkulované, nechali po
hozeny. Na štěstí neutrpěla komora nižádnou ztrátu, poně

vadž, jak řečeno, veškeré cenné papíry byly vinkulovány a 
bylo také zažádáno již za jejich umoření. Hůře dopadla naše 
osvědčená tajemnice pí. Vojtíková, které odcizili ·kožich a 
boty, takže jí byla způsobena škoda dosti velká. Také do sou
sedící kanceláře Dra Výborného vloupali se -'titíž kasaři, na· ' 
vrtali rovněž pokladnu, ale patrně byli vyrušeni, poněvadž 

nechali kasařské náčiní ,na stole v komoře. 



Valna schuze nO'tářskéhO' 'sb~~u pražskéhO' bude se konati 

'dne 30. dubna t. r. s důležitým programem, jak na jiném 

místě uvádíme. Upozorňujeme proto všechny příslušníky to

hoto sboru, aby neopomenuli se 'dostaviti, poněvadž bude se 

jednati o důležitý závazek, který valná hromada všem uloží, 

za účelem sanace rychnovského případu, jakož i za účelem 

založení pojiŠťovacího fondu, na který bude musit každý při

spíva i. ' 

Račte použíti přiložené složenky pro zaplacení pří

spěvku ' Kč 50.- pro I. Sjezď právníků států slovanských 

v Bratislavě 8.-10. IX. 1933. 

K n i h y r e d a k c i z a s 1 a n é. 

» Trestní zákO'ny českO'sIO'venské«, platné v Čechách a zemi 
moravskoslezské, uspořádané opět profesorem Dr. J. , Kalla
bem a senátním presidentem V. Jierrnritterp, vydal právě 

»Československý Kompas« již ve třetím vydání. Stran 1464. 
Cena Kč 140.---,. 

Kallab-Iierrnritt: »Trestní zákon« se stal za deset let, jež 
vplynuly od jeho prvního vydání, nepostradatelnou pomůckou 
jak při 'soudech, tak při jiných úřadech pověřených vykoná
vati trestní justici a kancelářích obhájců. Podává nejen jako 
jiná vydání text zákona trestního s odkazy k nej důležitěj ším 

vedlejším zákonů.m, nýbrž uvádí přehledně vedle trestního zá ... 
koníku i ' text téměř všech norem jej doplňujících a zpraco
vává vědecky jednotlivé normy poukazováním na vzájemnou 
jejich ;souvislost .i ,na smysl, jenž jest jim přisuzován praxí. 
Judikatura nejvyššího soud,u v poznámkách R. byla , až do 
roku 1932 doplněna a přehled~ě, uspořádána. Obšírné rejstří
ky usnadňují hledání. Poněvadž dosavadní obě vydání jsou 
již delší dobu vyprodána a jsou mimo to, hledíc na množství 
nových norem, které od posledního vydání (1926) vstoupil~ 
v platnost, z velké , části zastaralá, bůde jistě třetí vydání 
Kallab-Iierrnrittova ' »Trestního zákona~{ prakticky i studulíCí
mi vítáno. 

Čís. jed.: S98 n. k. 

NO'tářske místO' v Čáslavi. 

, Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znovuobsa:
zení místa notářského . v Čáslavi, uprázdněného úmrtím Fran
tíška Linhy, současně též místa, které' uprázdní se v obvodu 
komorním přeložením do Čásla:vi. 

Žádosti opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. spr. 
ze dne 31. X. 1887 Č. 9172, podány buďtež do 

30. dubna 19,33 

včetně,předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Notářská kO'mO'ra v Praze, 
dne 10. dubna 1933. 

Substitut 

s Sletou praxí změní ihned místo. Pod značkou »Morava« do 
adm. 1. 1. 
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Pánům notářům veškeré tiskop,isy 
jako: smlouvy všeho 'druhu, legalisační protokoly~ do

pisní papíry a obálky ob~atem dodá v bezvadné úpravě 

Kn i'htiskárna Edvarda Leschingra V Praze 
Lípová čís. '13. 

H , 
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PAPíR' PI"Š PRAHA 'JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby . pro notářské, advokátní a soudní . kanceláře. , - Papíry ka,ncelářské, konceptní,: 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky 3: oplatky , na suché pečetě, razítka, pečetítka, , nitě . k šití 

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

Kolekce vzorů zdarma obratem. · 

TELEFON 23815. TELEFON 23815~ 
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