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Přeloženi. Ministr 'Spmved1nas.ti přeložil notáře JUDr, Ema
nuela Kovařík,a z Jilemnice do Navých Benátek. 

JmenovánÍ. Mini.str spr.avedlnasti jmenaval kandidáta na
tářství Dr. Vladimír.a Pe kár k a natářem v Mnichavě Hra
dišti a kandidáta notářstvl JUDr. Emanu ela Seiferta natářem 
v Netolicích. 

Snížení Il.oplatku vkladního. S účinností od 5, května 1942 
pod1<éhaJjí vklady zásbavn'Ího práva pliOI peněžité. pahledávky, 
jla'kož i vkliady j'iných v,ěcných práv padle s,az. pal. 102/46 , 
pism. B a), na mLs,tlě das,av'adlníha paplatku 1% jen ' p 0' 

platku 0.5% , a to na 'zákl.adtě § 21, odst. 2" vliádního nařÍ'2~el1JÍ 
ze dne 14. března 1942, čís, 155 Sb. 

Poj1ednání o tétO' novele, kt,er,á O'bs.ahuj:e též jLriá ustarnlJ
ven:í', ponecháváme zvl'áštnímu článku. 

Rádná valná hromada Sboru notářů obvodu notářské ko
mory v Praze byla konána dne 26 , dubna 1942 o 10. hod. do
poledne v salanku restaurace u . Bumbrlíčka v Praze 11., Vo
dičkava ulice, za předsednictví presidenta notářské kamocy 
pražské Dr. Jar,aslava Pance a v přítomnosti 72 členů kalegia 
a zástupce Spalku českých kandidátů notářství v Praze. 

Po úvodních formalitách uvítal president Dr. Jaroslav Ponec 
vřelými slovy přítomné a projevil radast nad tím, že se do
staviličlenavé kolegia v tak hojném počtu, a to i z míst nej~ 
vzdálenějších. 

Předsedající vzpamněl pak příslušníků stavu, kteří zemřeli 
od poslední valné hromady, konané dne 2'0. dubna 1941. Jsou 
to pp. natáři Viktar Krutzner v Uhlířských Janovicích, Dr. 
Alois Frenzl v Praze, Jiří Kloubek v Launech, Dr. Josef Janda 
v Plzni, Rudolf MUller v Čáslavi a kandidát notářství Dr. 
Václav Svoboda ze Smíchova. 

Předsedající, oceniv práci a osobní vlastnosti zemřelých, 

poděkoval přítomným, že povstáním uctili památku těch, kdož 
odešli. 

Po konstatování, že valná hromada byla řádně svolána a jest 
způsobilá k usnášení, a přečtení omluvných přípisů, byl zvalen 
zapisovatelem Dr. Václav Hála, notář v Uhlířských J ,anovi
cích, a 'Ověřovateli protokalu jmenováni pp. natáři Dr. Eme
rich Fiala z Prahy 1. a Dr. Václav Válek z Prahy XII. 

V rámci bodu 1. progmmu - sdělení předsednictva - po
ukázal pan předsedající na to, že úhrnná zpráva o komorní 
činnosÚ za minulé správní období bude podána v bodu tře
tím, k němuž případně podá své připomínky a vysvětlivky. 

Od čtení prO'tokolu o schůzi minulé - bod druhý pr'ogramu 
- bylo upuštěno, poněvadž podstatný obsah byl otištěn v Čes
kém právu. 

Výroční zprávu - bod třetí pragramu --.:.. přednesl Dr. Ri
chard Bébr. V úvodu zprávy kanstatoval přednášející, že mi
nulé správní období přineslo zvlášť příznivý vývoj vě stycích 
s n ejvyššími justičními úřady, zejména s ministerstvem spra
vedlnosti a vrchním soudem. - Předseda vlády a ministr ' 
spravedlnosti podal mnoho důkazů sympatií notářskému stélJVU, 
a rovněž tak páni referenti ministerstva zaujali pos,toj co 
nejpříZnivější. - Pan president vrchního soudu Dr. Růžička 
i pan vrchní rada Dr. Hohm rovněž učin,ili mnoho pro prospěch 
našeho stavu. 

S právníky jiných odvětví, zejména soudci a advokáty, 'vy
víjely še styky nejpřátelštější. 
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Stejně tak jako předseda komory, věnovali se i ostatní čle
navé komarního výbaru s'tavavské a odborné práci, především 
přímo j.ako komorní referenti. 

Pan vicepresident notář Ferdinand Hejna účastnil se dlouhé 
řady konferencí a intervencí, zejména jednání s německou 
notářskou kamorou, zastupoval pana presidenta po dobu jeho 
dovolené a věnoval se s nejvyšší obětavostí správě kamorních 
podpůrných fondů, padporován v této práci některými dalšími 
pány notáři. - 'Pan natář Dr. František Janatka i letos vzal 
na sebe především činnost legislativní, jejímž výsledkem byla 
řada obsáhlých a vynikajícím způsobem propr.acovaných re- . 
ferátů, pasudků a dobrozdání. - Pan notář Dr. Bohuslav 
Vodstrčil přinesl ravněž notářstvu významnou a acenění hod
nou činnost. 

Pan natář Dr. Vladimír Zejglic byl pověřen řešením mnoha 
věcí, které vyžadovaly zvláštního taktu, znalasti osob i rázné 
energie. Nutno též zdůr,azniti činnast pana· notáře Dr. Zejglice 
při práci proti pokoutnictví. - Pan notář Dr. Matlík a Macas 
byli postiženi přidělením několika referátů, které vyžadovaly 
namnoze mimořádného studia spisů i ' 'O někalika stech ,stra
nách. Páni natáři Dr. Šebek, Dr. Možuta ,a Dr. Žafka věnovali 
vesměs přiděleným referátům veškeru píli .a péči, takže po'stup 
prací komorních. byl nerušený a rychlý, 

Že přes válečné poměry mahla býti práce v komoře konána 
rychle a bez rušivých momentů, nutno děkovati též paní ko
morní tajemnici Julii Vojtíkavé a sl. Marii Ulmannové, které 
lwnaly svaje práce vždy bez ohledu na pracavní dobu 'přesně 
a svědomitě. 

Agenda kamorní značně vzrostla. Jednacích čísel bylo 2440. 
- Byly převzaty spisy od 17 pánů notářů, uvolněna kauce 
11 pánů notářů, resp. substitutů. - Bylo předloženo deset 
obsazovacích návrhů, a to na Dolní Kralavice, Rakavník, 
Prahu 1., Uhlířské Janovice, Beroun, Hlinsko, Louny, Navé 
Benátky, Břevnova Netalice :.. ::- Čtvrté místa v ·Plzni, uvolněné 
úmrtím p. notáře Dr. J 'osefa Jandy, byla zrušeno. - Jmeno
váni byli notáři tito kandidáti notářství: Dr. O. Paleč.ek do 
D. Kralovic, Dr. L . Čaban do Ledče n . S., Dr. B. Kr,aus do 
Rakovníka, Dr. L. Brož do Hlinska, Dr. V. Hála do Uhlíř
ských Janavic a Dr. K. Benda do Loun. - Prodloužení dal
šího výkonu notářského úřadu po dosažení 65 let pavoleno 
šesti pp. natářům. Bylo zvaleno 13 zkušebních komisařŮ pro 
natářské zkoušky a tři členové disciplinárního senátu Nej
vyššího soudu v Brně, a to pp. natáři: Dr. Emerich ' Fi,ala 
v Praze 1., Ladislav Brábek v Kamenici n. L. a Dr. Bahuslav 
Vodstrčil v' Praze XIII. 

Veliké množství úředních nařízení, jež docházela zejména 
ad ministerstva spravedlnosti, bylo. podrobeno pečlivému zkou
mání a přípisy, mající význam pro celý stav, byly alespol1. 
ve výtahu uveřejněny v Českém právu. 

V tomto abdobí došla adpověď ministerstva financí na do
taz 'Ohledně poplatnosti nat. spisů o solemnis,aci soukromých 
listin a na dotaz 'O poplatnasti opisů směnečných protestů podle 
novéhO' směnečného řádu. Přípisy tyto uveřejněny rovněž 
v Českém právu. - Dosud nebyl vyřízen dotaz,adresovaný 
magistrátu hl. m. Prahy, odboru cenovému a zásobovacunu 
ohledně postupu notáře jako soudního komisaře, který při 

pozůstalostním soupisu zjistí zásoby potravin a pod. 

Byly podány připomínky k řadě osnav vládních nařízení, 
zejména nanzení o změně předpisů o zjišťavání totožnosti 
účastníků a svědků při notářském ověřování, a mnohých 
dalších. 

Knihovní rada konala po celý rok schůze pod vedením pana 
. notáře Jana Krajíčka, který i pa odchodu na adpočinek po
nechal si její vedení. 
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Zvláštního významu nabyla otázka jazykové kvalifikace. 
_ V této věci byli všichni Členlo.vé 'Obvodu informováni oběž
níkem. - Notářská komora pražská pořádá kursy úřední něm
činy v Praze, kde se jich účastní přes 90 notářů a kandidátů 
notářství ve čtyřech odděleních, dále v Mladé Boleslavi, Plzni 

a Budějovicích. 
Pn posuzování agendy disciplinární lze s uspokojením kon-

statovati, že nebylo v minulém období žádných větších po
rušení stavovských povinnóstí a. že většina stížností, které 
byly podány, byla po pečlivém zkoumání buď pro neodůvod
něnost vůbec odmítnuta nebo poukázána na pořad práva sou
kromého. Zejména též v otázce palmárních účtů bylo ve vět
šině případů zjištěno, že účty byly úměrné a tarifu odpoví
dající a nebylo důvodu k dalšímu zakročení, kromě případu 
jednoho, kde účet byl komorou snížen na necelých 10% pů':' 
vodně účtované sumy. 

Slavie, vzájemně pojišťovací banka, provedla ~kci pro zvý
šení a rozšíření odpovědnostního pojištění notářů a provedla 

. výhodnou úpravu sazeb prémií. Již na loňské valné hromadě 
byl zdůmzněn stavovský význam vQlby pana presidenta Dr. 
Ponce předsedou Ústředí: - V minulém období bylo možno 
velmi ca sto zhodnotiti i prestižní i praktický význam čin
nosti . pana presidenta i dalších zásíÍupců stavu, především 
pí notářky Dr. Anděly Kozákové, zvláště též jako vedoucí 

kulturního odboru Ústředí. 

Po ukončení referátu poděkoval pan president Dr. Bébrovi 
za zprávu, .a n~vázav na část její, pojednávající ' o Ústředí 
právníků, doporučil příto~ným, aby vstoupili do Ústředí jako 
individuální členové, když již jsou všichni členy kolektivními 

prostřednictvím Spolku notářů. 
K výzvě pana předsedajícího, aby přítomní přednesli ke 

zprávě své připomínky a dotazy, přihlásil s~ pan notář Dr. 
O. Hanna a požádal o sdělení bližšího obsahu memoranda, 
týkajícího se vl. nař. Č • . 443/41 Sb. - Autor memoranda pan 
notář Dr. F. Janatka podal pak podstatný obsah memoranda 
i jeho odůvodnění a přednesl náměty, jakým způsobem nutno 
řešiti textaci s'mluv o rodinných převodech nemovitostí, aby 
bylo pokud možno dosaženo hl.adkého vyřízení. 

Zprávu pokladní - bo'd 4. programu - přednesl pan notář 
Dr. Bohuslav Vodstrčí1, jemuž poděkoval předsedající za veš
keru obětavou práci, věnovanou stavu. Referent dále před
nesl návrh ve smyslu usnesení schůze komory ze dne 25. dub
na }942, aby dosavadní příspěvek komorní byl ponechán v ne

změněné výši. 
.Jménem vlastním i druhého přehližitele účtů p. notáře Dr. 

Anton ina Černého přednesl zprávu přehližitelů účtů. - bod 
5. programu - pan notář Dr. Otakar Hanna. Svoji zprávu 
.0 přezkoumáni účtů a příloh, jež vesměs shledány v řádném' 
stavu, ukončil návrhem, aby uděleno bylo notářské komoře 
absolutorium, zpráva pokladní schválena a panu notáři Dr. 
Bohuslavu Vodskčilovi vysloven dík za pečlivé vedení refe

rátu pokladního. 
Tyto návrhy, jakož i náv~h . na stanovení členského pří

spěvku v nezměněné výši ~ schválení výroční ~právy, byly 
pak aklamací jednomyslně schváleny. 

Bod 6. programu: Volba přehUžitelů účtů: Zvoleni }edno
myslně dosavadní přehlížitelé pp. notáři Dr. A. Černý a Dr. O. 

Hanna z Rokycan. 
V rámci bodu 7. - volné návrhy - došel jediný volný návrh 

pana notáře Václava Macase - který podle usnesení komory 
ze dne 2'5. dubna 1942 se podává jako návrh komory: každý 
notář, který hodlá žádati za zápis kandidáta notářství do s~
znamu kandidátů, jest povinen vyžádati si ještě před uza
vřením smlouvy o práci pod disciplinární sankcí předběžný 
.souhlas notářské komory, zda proti přijetí a zápisu tohoto 
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kandidáta není námitek a předložiti za tím účelem curriculum 
vitae uchazeče. - Komora může odepříti souhlas i bez udání ' 
důvodů. - Nedojde-li ve lhůtě 14 dnů od dojítí žádosti 'O před

běžný souhl.as jiného vyřízení, má se za to, že komora nemá 
námitek. - Bylo již učiněno opatření, aby vyřiz'Ůvání žádostí 
bylo prováděno s nejvyšším urychlením. - Když pan notář 
Macas podrobně svůj návrh 'Ůdůvodnil, byl jednomyslně bez 
deba'ty schválen, - Usnesení bude intimováno všem pp. no
tářům oběžníkem. 

Po výzvě pana presidenta, aby po vyčerpání programu byla 
provedena rozprava o aktuálních otázkách, navrhl p. notář 
Dr. Emerich Fiala, .aby pozoruhodné připomínky p. notáře Dr. 
Frant. J .anatky '0 textaci smluv o převodech realit mezi členy 
rodiny byly uveřejněny v Českém právu. . 

O otázce rodinných převodů se vyvinula debata, jíž s~ zú
častnili zejména pp. notáři Dr. E. Fiala, Dr. F. Janatka, Dr. 
Vaváček a J .ar. Kořán. Dr. Janatka slíbil, že vhodným způ
sobem své náměty příslušníkům stavu sdělí. 

K. tomu podotkl pan president, že komora bude i v bu
doucnu informovati příslušníky svého obvodu o důležitých . 

věcech, že však jsou značné překážky a zejména též otázka 
vysokého nákladu poštovného hraje úlohu. - Všichni pří
tomní projevili pak souhlas, .aby napříště komorní oběžníky 
a intimáty byly zasílány nevyplaceně s tím, . že poštovné 
platí adresát. - Když se po vyzvání pana předsedajícího ni
kdo již nehlásil ke slovu, poděkoval pan president všem př·í

tomným za účast, projevil uspokojení nad vysokou úrovní 
dnešní schůze a naději, že při příští valné hromadě se všichni 
dnes přítomní opět sejdou .a ukončil valnou hromadu o 11 a 
půl hod. 

Referát o valné hromadě odboru "Praha" Spolku ' notářů 
českomoravských, konané · dne 25. dubna 1942 'v restauraci 
"U Bumbrlí-čků", palác Skaut. 

Valnou hromadu zahájil pan předseda notář Ladislav Kuna 
o 19._ hodině za účas!i 42 členů odboru 'a hos,tů pánů soudců 
Dr. Cv.ančary la Dr. Stýbra. . . 

Pan předsedajicí konstatoval, že valná hromada byla řádně 
a včas svol'ána uV'eř,ejněním vyhlášky v Českém právu" 
číslo 4, ročník XIX, 'že všichni členové byli fádně a včas po~ 
zváni .až·e 00 konání vaLné hTomady byno řádně a včas vyro-
zuměno poUcejní ~editel'Stvív Praze.. . 

V·e zpr,ávě p.ředsedni-cké vzpomenul pan předsedající zemre
lý-ch ·členů pánů notářů Dr. Aloise FI"enzla z Prahy, J .iNho 
Kl-oubka z Loun a Viktora Kr li. tznera z Uhl'ířský·ch Janovic, 
j-ejichž památk,u uctili přítomní povstáním. 

Ve zprávě j-ednatelské uvedla j'ednatelka notář. DT o' Anděla 
K!ozáková, že vzhledem k zákazu konání schŮZÍ, vydaném 
koncem září, neklolnala se v říjnu, listopadu a pr'osinci 1941 a 
v lednu 1942 'žá,dná · schůz·e; teprve 21. II. 1942 konána byla 
přátelská schůzka bez programu. Dne Zl8. III. 1942 konal.a se 
schůze 's referátem pana vrch. ·odb. -rady ministerstva hospo
dářství a práce Dr. Janď'Ůurkana téma: "Příklady z praxe 
akci'ového práva o společnostech s ručením obmezeným". 
R~feráty o schůzich odboru js'Ůu pr~yidelně uveřejň'Ůvány 

v "Ceském právu". Dále sdělila paní j-ednatelka, že během 
roku 1941-1942 Inastaly v ,členství tyto změny: 

stav čl'enů k 19. IV. 1941 . 92 'členové 
z·emřeli a resignovali 5 členů 

zbývá 87 čl,enů 
nově přibyli 2 čl'enové 

stav členů k 25. IV. 1942 . 89 členů . 

Při volhách, které byly provedeny aklamací, byli zVloleni: 
st .a r 'O s t o u s pol k li: pam notář Ladislav Kuna z Prahy; 

do výboru byli ~voleni pánové: 

I. z:e s t a v u no 1; á ř ů: 

1. Dr. Jar'Ůslav P1onrec,' president notářské komorY v Praze, 
2. Ferdinand Hejna, vicepr:esident notářské kom'Ůry 

v Praze, . .. . 
3. JUDr. Bohuslav VodstrčH, notář 'V Praz·e, 



4.' Václav Šolc, notář v Pr.aze, 
5. J UDr . Andela Kozáková, notář v p raze 
6. JDe. Vádav Maeas, notář v Pr.aze, 
7. Dr. Václav Válek , notář v PralZe, 
8. Dr. František Jan a tka , notář v P raze, 
9. Dr. J osef Možuta , notář v NymbuTce~ 

II. z e s t avu k a n d idát ů n ot ářství : 

1. JUDr. Richard Bébr v Praz'e, 
2. Dr. Fran tišek Dvoi'"ák v ~aze; 

III. n áhradn íky: 

l. JUDr. MilJos la'V Vaváček, notář, Vys'oik,é n . J'iz., 
2. Dr. Josef Šebek, notář; 
iPřehHžitelem účtů: p an J UDr . Vladim]r Žejglic, notář 

v Praze II. 

Č1enský příspěvek 'stanoven byl opět částKOU K 10.- pro 
notá,ve, členství karndidátů je'St bezplatné. 

Po vaLné hromadě konala se ihned u st.avujicí sc.hůz·e v ý1boru, 
na níž byli zvoleni : 

místostarostou: pan notář D r. FTa ntišek J anatk,a z Pr.ahy 11., 
1. jednatelem: paní JUDr. Anděla Kozáková z Prahy II. , 

II. jednatelem: náměstek notáře pan Dr. Richard Bébr, 
piokladníkem: pan Dr. Bohus,lav Vod strčil, notář v Praze. 

Po valné hromadě konala se porada 00 společném postupu 
soudů a notářů při projednávání pozůstalostí, které se zúčast": 
nili páni 'Soudci Dr. Josef Čvančara a Dr. F rantišek Štý1br od 
okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu 'V Praze. 

Uvedeni pál1l0vé pojednali o otázce postupu při projedná
vání pozůstalostí židovských, likvida,ce notářských odměn, 
o ,projednávání sudetských pozůstalostí , 00 obsahu odevzdacích 
listin, o úmrtním zápise a o různých povš,echných o.tázikách, tý
kajících se proj'ednávání pozůstalosti. O jednoHivých :otázkách 
rozvinula se živá debata, které se zúčastnila řada přítomný.ch 
n otářů. Porada tat o nejen že měl'a vysokou ÚTov,eň, 'ale byla 
ja k z projednaných otázek bylo zřejmo, pro stav notářský 
v,elmi dúležit á. Při t éto příležitostI }est p!oděkoOvati uvedeným 
pánům soud::: ům, 'že s t.akovou ochotou vyšli ~olk'U: vstřk a 
připravili si velmi podrobn:~T r efe r át. 

Př-átelská schůzka byla skončena po 10. h od . večerní. 
DT. K . 

Odhor České Buděj(}vice Spolku českých notářů v Českých 
Budějovicích konal dne 11. dubna 1942 řádnou valnou hr·o
madu. Valná h romada byla četně navštív,ena. Schůzi zahájil 
il rřídil předseda kol. Matěj, Ševčo<vič. Ve zprávě presidiální 
poděkoval zejména k ol. JUDT. Ja,rosl:avu Li-ohkovi, notáři 
v Hluboiké n . VIt., za pečlivou a obětavou prád, pro spolek 
vyk'onanou. Kol. JUDr. AlJoisu Žofko vi, nyní notáři v Městci 
Králové, rovněž poděkoval za veškerou práci, vykonanou pro 
ustavení odbo'ru; bylo rozhodnuto zaslati děko'Vný přípis. 
Nato podána zpráva jednatelská .a zpráva ploikla:dní a vý1boru 
uděleno absolutorium. V nový·ch volbách zvoleí1. předsedou 
opět kol. Matoěj Ševčovič, notář v ČeskÝ'ch Budějovicích, 
místopfeds.ed'Ou kol. Dr . Karel Rúži.ČJm , notář v Pis:lru, jedna
telem kol. Dr .. Ladislav P.rocházka, notář v Trhových Svinech, 
pok1.adníJkem kol. Dr. Jan Tesař, k andidát notářství v Čes
kých Buděj,ovicích, .členy výboru kol. Dr~ Lichka Jaroslav, 
notář v Hluboké 'll . VIt., Ji.ndřkh Tuscher. notář v Mirovi cí oh, 
a Jindřich Brouk,al, notář v Český·ch Budějovicích, námad
n íky kol. Dr. Václav Kudláček, notář v Lišově, a kol. Dr. J. 
Růžička, kandidát notářství v P ísku, revisorem k!ol. ·Dr. Theo
dor Nakonečný, kandidát notářství v Českých Budějovicích . 

Dále usneseno }mnati kurs jazyk a němee4:ého pro členy od
boru, prozatím vždy prvou sobotu v měsíd ' odpoledne ve 
2 hod. v r,estauraci "Beseda" v 'Česikých Budějovicích za ve
dení kol. Dr. V'áclava Kudláčka, 'lllo,táře v Lišově. Později hude 
počet hodin zvětšen. Po valné hromadě probírány praktické 
případy ,a usnesen'O konati zase pravidelné měsíční schůze. 
Nato předsedaj í cí valnou h romadu skončil. 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

V dubnu t. r . vydal Historický ústav v Pr aze nákladem 
Školního nakladatelství pr'Ů Čechy ,a Moravu v Pra ze obsáhlé 
dílo Ph. Dr. A n n y Va v r 10, u š k o v é : "Desky zemské kr á
lovství českého". 

Kniha ta. .o 422 str ánk-ách , .pečlivoěa příkladně vypravená, 
opatřená rej-stříkem jmen 'Osobních a místních i rejstříkem 
věcným a informativním uvodem 'autorčiným, obsahuje zápisy 
desk zemský'ch v tak v5an ém "kvaternu trhovém", běžném 
černém od let~Aó'i'542 (desky zemské v-ětŠí) . 

~ Zápisy ty ve svém č'asov€m s}edu od 15. červenoe W41 do 
7. ,června 1542 js·ou 'jak svým obsahem, tak svóu dikcí vzácnou 
památkou české kultury z p['vní poloviny 16. véku. Jsou ži
vým .a ' p[-,esvědči'vým dokladem vyspělosti právních zřízení 
v Čechách, vyspělosti té do by ve střední Evropě nikoli všecL'1.í 
a G1byčejnéa j'Sou i zrcadlem bohatosti a vybrouš·enosti jazyka 
na tu dobu .pl ::Jdi vuhodné. Celé dílo svédčí o veliké, drobno
hledné a nesmírně pHné práci autorčině, již j·e ke cti. 

Pro notáře a ty, kdož se notáři státi mají, jest toto dílo 
v mnohém směru poučením a návodem. Poučením o tom, co 
a jak v právním životě u nás bývalo, návodem pak při sepi
sování právních listin veřejných i soukromých, kterak pro
kázati ,a vyzvednouti možno kontinuitu moderní češti~y se 
starou če.štinou doby předv,eleslavínské. 

Jest si přáti,aby dílu tomu dostalo 'Se zaslouženého přijetí 
a náležitého rozšíření. Dr. Emerich . Fiala. 

Spolek českomoravských kandidátů 
notářství v Praze. 

Pozvání 

k řádné valné hromadě. 

Spolek českomoravských kandidátů notáfství v Praze bude 
konati řádnou valnou hromadu 

v neděli dne 31. května 1942 o 9. hod. dopol. 

ve vyhrazené místnosti restaurace "U Bumbrlíčka" v Praze 1I.~ 
Vodičkova ul. 6, palác "Skaut". 

Pořad: 

1. Sdělení předsednictva. 

2. Čtení protokolu o minulé řádné valné hromadě. 

3. Zprávy funkcionářů. 
4. Stanovení členského phspěvku. 
5. Volby. 
6. Volné návrhy. 

P o zná m k a: Nesejde-li se ve stanovenou hodinu dosta
tečný počet účastníků, aby valná hromada byla podle stanov 
schopna usnášení, bude konána o hodinu později nová valná 
h romada s týn"'ž pořadem jednání, která bude schopna usná-
šení za každého počtu přítomných (§ 10 stanov). . 

V sobotu dne 30. května · 1942 o 19. hodině večerní bude ko
nána v restauraci "U Bumbrlíčka" obvyklá přátelská schůzk~ 
a zveme kolegy k hojné účasti. 

V Praze dne 14. května 1942. 

Spolek českomoravských kandidátů notářství 
v ' Praze. 

Dr. Ladislav Š v i m ber s k ý, 
jednatel. 

Dr. Jindřích Plz á k ,. 
starosta. 

Prodám: Kolky a popl:a tky, HollÍk a Tu š. Zn . "Mám dvoj-· 
mo" do a. t. 1. 

Vyddvd Spolek not dM . - Za obsah čldnk'll zodpoVídd r ed. Václav MaeM, 'notdf, P r aha XII., M nichO'Vskd 54. - Tisk em Pr~sM akc. t i skdrny, Praha II., . 

J1eeth ovenova a. - U~íván, novm. známek povoleno výn . Řed. po§t. a teleor. "Pr~e ze dne 4. čer1ma 1919, Č. 180.199jlV. - D ohlédací pošt. 1ÍŤad Praha 25~ 




