
1,e!lJskéhD súd!u. TIDiIDU:to odipoIm,júci I'IDIZS!udDik 
'fio8lsmvnáva sla 18'0 ,zá!k.'Dnom. (IR. P. 1. ,ZlD dňa 30. 
jtúla 1902, č1ÍS. 6348-1902.) 

Zákonný článok č. II : 1890 
o ochrane ochranných známok. 
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ČíslD 175. Uverejnenie v nDvináJCih lI'ozsudJku vy/Ilese· § 27. 
něhD v trestThej veci pTe ptr,elSt'llpDik meužitia .odst. 3. 
Q,chr,anneo Iznámky nemaže byt :rlJM'ir3Jdené vo , 
;s,mYlsle 3. odsta v'cla §. 27. lZáJk. č'l. II: 1890 
IV ,príprade IDsllrob\DJ1elllj,3J ob:Ža~oVla'nlého. (R. zoo 
dňa 5.decemblra 1906. čís. 10758-,1906.) 
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Naše zahraničÍ, vYldJ~vá NáJrIodlní mada čsL v iP.ra/zt8. ro'c. III .. 
c. 3. Jes,t tlO j ,e,dJi1ná J1e'VIUe sJ,etdrudící ISlŮiustalWlě ,zá[jmy ,íl'alší dlvlolUmi
litono:vé vi\i 'Vle z,aIMta.rn iční. T laké rt:JoIto lIl!ové ,č. ,ohSla1huje řa.du 'důležÍ

tých 'článků ľ. pér:a J)(Wlolenýoh SpOlrll1pJ1a1cIOlv1lliíJkŮ. Vř,ele d:optolI"ulČ'ujeme . 

Pi'edpLatné ~,O Kč. mo,čne. 

Literární cenu 5000 Kč. :vylp,]jSiuj e slodá'1ní ÚlSltaJV R. Čs. na piI'áci 
Kolektivní smlouvy v R. ČS. od p1'e,vratu do konce r • .1922. Práce' 
m ,usi iptod'ati IkrH.i.clcy rpí'e'hl,ed uzarvř.ených :Siffi]IU\V :}{loll ,ektfvrndl se 'lře· 

teleíITt k ~ ejich l"O,~Vloji v IzelmÍtCh če,s,kýcih (tedy s "piř'Ílsl'u š;n-Sřm děj ,imill~'m 

rrolzihledem) la 'vyHč'etllIÍm Ijej'ic.h Ip:rávTIÍtC1h plodlminetk de lege, lata 
IÍ. ,g mctivolranoru f8II'mul~a,cí lP!olžadia:vků de 'l1eg1e feTeiD.!.la. Cenu ID,obou 
do:stati p,ráce. l\tolI'é Ibudou v r :l11klOlpi,s8 př,ecHdželI1Y ,dio 31. srpna 1923 
redakci »)Soch11!ni He'v~e,» ('v P1I'Ialze III. .v:aI~d:ěiÍJIlJsk,á 10.), nahol ve 
'ste'jné dolb'ě 'OtiJštělIly v nělk,te~éirn č,els1kérrn lÍlstě IOidlblorném. R IO!ZiSalh [I}ráJce 
nHpi"81vy'šruj 5 iitsko'v'ýcb arr;clhů olbfvyk,lé časqpils'e ,cké lI'evruální oSiTl.erky. 
Práce cenOlu ,poctěná Ihru,de, rpoklud hude J1ui:kJolPils!Ilá, o~tště)rl,a za ob · 
vyk,lý honorái' v Slo'eiJální Revu'i, rvěs·ttIlíJku m'ÍtnJiistteifISttlvla: sOICÍ.ilní péč'::l. 

Mirno ,prá.ci, jíž ibude lPřiZlIl'álI1a cena, bude-li .z,aidánlo plI1alCÍ ,více moholl 
ostatní, 'Vt,d('cl~y hodnotné )p.rác,e :dolsltalti oldmě'11u iV čá's,tc.e po 1000 
Kč. O Ipřiznál!1í ce!I1y; ~polk\u.d se rtýič<e oldJměrny, Iio,z,hodn'e ministr 80-

dální pÓČi1 iPO iEávThu k 'offi!Ílse, rv 'llÍiž j,SIOIU !PII"OIf. vys. školly olbchocLni 
dr. A. ,Ma,cek, ,o. ;1'. šrtemn a !I'ed. S,ooiáJní ReVlue A1ug. Žalud. 




