
Ze data ta a vůbec průkazy jejíhO' manžela mohla si , přisv ojiti 
osoba jiná, a právem žádá, ab y se k cíli bezpečného průkazu 
opatřila f0't0'grafie této oso'by. 1'0, co druhá s tolice proti tomu 
namítá, že prý se mohla podoba Václava Y. zmeniti úplně , 
není případné, nebo'Ť podoba osoby 30tileté, jakou oyi Václa v 
V. v době SVéJl0 llaruK0'vánÍ, nezrněn I se pravidelně tak, aby 
byla K nep J znáni, a když přihláška stala se u zastupitelství 
čsL republiky v Moskvě, bude tQJmuto zastupitelství snadné, 
foto,grafii tu opatřiti. 

Ve válečných a p'J válečných dobách bylo to, čeho se stě- , 
žovatelka obává, ve,lice snadné a dlLlžno s ' tím, tedy vážně a 
ne jen j~ko s námitkou, kterou by už a priO'ľi za docela bezdů
vodně smyšlel1:ou pokládati bylo, počítati. Když jednou osoba 
prohlášena právoplatně za mrtvou, musí, má-li prohlášení b:Hi 
zrušeno., dúkaz o. jejím životě býti bezpečný . .K této bezpeč
nosti se v daném případě také vy žaduje, aby stěžovatelka a: 
ro.diče Václava V. byli vyzváni, aby předložili dopisy, jež jlí!l 

z Ruska zashl, plípadně jiné jehO' ru](:opisy a tyto, aby porov
nány byly s jeho rukopisem ohlašovacího lístku de dato v Se
mipa.latinsku ze dne 22. listopadu 1925, 'v M0'skvě dne 4. pro
since 1926, jenž je jménem přihlašovatele podepsán a patrné 
také touže rukou psán a aby stěžovate lka a r od iče s,lyšeni 
byli, zda rukopis ohlašo,vacího' lístku je rukopis Václava V. 
Nebude-li to na 0'hlašovacím lístku rL1kopis Václava V., bude 
třeba opatřiti zastupitelstvÍ v Moskvě rukopi jeho dalšíhv 
obsahu a ten pak stěžovatelce a rodičúm p oukázati, zdali ho 
uznávají za ruko'pis Václava V., svého, syna pokud se týče 
manžela, a po,rovnati ho s jeho. dopisy . 

Bylo proto' tak uznati, jak s,e stalo. -1'. 

Zápis vobchodním rejstříku o vystoupen í 
ve ř e j n é h o s p o leč n í lc a z e s p o leč n o s t i ú č i n
k u j e Ol d e dne, kdy byl pro. v e den a n e 1 z e 
do rej st ř í k u z a p i s' O' vat i č a s jeh o v Ý s tup ll. 
R.ovněž není předmětem zápisu do rejstří
k U o k Ol I n o' st, . že p r á v ě p o Z na m e n a n y m v y
sto-u pen í m s pol e ční k a stá v á se f i r m a d ř I
ves p O' I ,e č e n s k á f i r m o. u k u p c e jed not I i v c e. 
(Rozhodnutí nejvyššího. soudu z 10. prosince 1927 Rl 1059/27. 

, Krajský soud v Litoměřicícll firm 3135/27.) , 

firma X, která měla dva spollečníky, ohlásila rejstříkovému 
sOoudu k zápisu, že veřejný společník B. vystoupil a že jest 
nyní A jediným majitelem, tedy aby bylo vyznačeno', že firma 
ta jest od 1. března 1927 firmou kupce jednotlivce. 

S0'ud rejstříkový vyhověl OIpovědi jen tak dalece, že po,
volil zápis Ol Vystoupení B-a ze společnosti. 

Proti usnesení tomu stěžovala si firma, žádajíc, aby po': 
vOoleno bylo zapsání i č a s u výstupu a dále zápis, že firma 
jest nyní firmou kupce jednotlivce. 

Rekursní soud nevyhověl stížno'sti. Odúvodněni: Podle 
§ 129 obch. z. jest vystoupení veřejného společníka z veřejné 
obchodní společnosti a tedy, pokud tímto výstupem stane se 
zbývající společník samomajitel'em firmy, též tato okolnost 
k zápiSU do' obchodního rejstříku přihlásiti a podle čl. 146 odst. 
2 obch. z. promlčecí lhúta ohledně vymazaného společníka po
č,íná dnem, kdy jeho vystoupení bylo, v obchodním rejstříku 
zapsáno. 

Jest tedy pro věci obchodního a tedy prO' poměr k osobám 
třetím rozhodný den dotyčného zá,pisu. Soud rejstříkový, ne·
zapsaV zároveň, že jest firma od 1. března 1927 firmoLl kupce 
jednotrlivce a že vystouplý společník vystoupil ze společnosti 
dnem 28. února 1927, jednal podle zákona (čl. 12 o,bch. z.), 
neboť ustanovení, jež si společníCi mezi 'sebou smluvili, týká se 
jen jejich vnitřního poměru a není předmětem zápisu do ob· 
chodního. rejstříku. 

Nejvyšší soud dovolací stížnosti nevyhověl pro nedosta
tek podmínek § 16 cís. pat. z 9. srpna 1854 Č . 208 ř. z. a 
dodal k vývodům dovo-laCÍ stížnosti toto: Dle čl. 12 obch. 
zák. a § 10 uvoz. zák. Je obch. zákonu mohou býti zapsány 
dO' obchodního rejstříku jen skutečnlosti, jichž záp is zákon v5T-

slovn ě nařizuje. 

Ze srovnáni čl. 86 II. odst. Č. 3 obch. z. s čl. 129 odst. 1 
obch. z. plyne zřejmě, že zákon při veřejné společnosti vyža
duje jen, aby byla do obchodního rejstříku zapsána doba, kd~T 
spoJeČno·st počala, ne však také kdy byla zrušena. Nařizuje-li 
pak zákon v 3. odst. čl. 129 obch. z., že právě tak jako zrušení 

.; spo,lečnOosti nutno, 'do obchodního rej stříku zapsati i vystoupení 
společníka, jest nep oc!1ybn-D<, že ani tu doba výstupu společnika 
nemá a tudíž dle čl. 12 obell. z. a § 10 uvoz. zák. k obch. z. 
ani nesmí býti zapsán. 
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Rejstříko,vý soud měl ovšem návrh na zapis »že jest firma 
od 1./3. 1927 firmou kupce jednotlivce« zamítnouti zvláštním 
výrokem v usnesení svém; neučinil-li tak, nestala se opovída
teli žádná újma, poněvadž z usnesení seznal, že rejstříkov!l 
~oud zápiS ten nepovo.luje, což opovídatel vystihl a proto také 
si stěžo'val. -r. 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech 
finančních. 

3577. 

Poplatek listinný (z hy:potékárního úpÍsu): Listina, kterou 
se ,obmezuie hypotékárně zjištěný úvěr, podléhá samostatnému 
stupnic0'vému poplatku bez ohledu na tOl, . že původní listina 
o p0'skytnutí tohoto hypotékámího úvěru byla, .i'iž zpop l atněna 
(§ 40 poplat. zákona). 

Nález z 26. února 1927 Č. 3675. 

3581. 

POoplatek převodní pokud (P. Rus.): Byla-li strana, na-
byvší nemovito,sH 'p,ísemní kupní smlouvou, před tím dTžitelem 
tétO' nemovitosti, aniž by však měla něia,ký titu l k nabytí vlast
nictví, dokud právě ona písemná smlouva 'nebyla uzavřena, 
nebylo do této' doby ani právního jednání podrobeného převod
nímu p0'platku , ani povimnost'i ohlašovací. 

Nález z 3. března 1927 Č. 24.133/26. 

3588. 

Popla1tek ze znzenÍ hyp,oté'k:v : Když vlastník reality pn 
postupu té'že vyhradí osobě třetí určitý výměnek iak,o věcné 
břemeno postoupené reality a nabyvatel přejímá plnění takto 
vymíněné na srážku přejímací ceny, nepodléhá tOotOo zřízení zá
stavního práva stupnicovému p'oplatku. 

NáJez z 5. března 1927 Č. 4144. 

Z E DNE I ~!~I 'I' 

Kolkování podání notářů za vedení exekuce II sborových 
sůudi'l pro upravený účet palmární. Okiresní finanční ředitelství 
v Praze pOozastavilo, kOolkOování PQldání notářova za vedení exe
kuce prQi upravený účet, podaného u zemského soudu v Praze, 
z té příčiny, že bylo opatřeno pouze kolkem za 2 Kč - a vy
měřilo daIší poplatek k Qilkový 3 Kč a zvýšení rovněž 3 Kč --
odúvodňujíc to tím, že jest tO' podání za vedení exekuce, jež 
pJdléhá p'oplatku z podání exekučních. - Na stížnost, podanou 
notářem, rozhodlo zemské finanční ředitels.tví v Praze rozhod
nutím ze dne 26. l-edna 1928 čj. IV -423/1 ai 1928, že se s.tížnosti 
dává místa a předepsaný zvýšený poplatek že se odepisuje, 
poněvadž »podálú, kterým upl'atňuje notář s,oukromoprávní ná
rok ze mzdy, pl'íslušející jemu dle notářské sazby, podléhá k0'l
ku pouze za 2 Kč cld,e saz. popl. 16 lit. a) sazby s0'udních po
platků podle zákona ze dne 22. března 1922 Č. 123«. - Roz
hodnutí to }est důležité pw všechny ko<legy. 

Soudní komisařstvÍ. Stále se množí stížnosti 11'0tářú, že 
zejména advokáti při pozústalostech větších 0'znamují soudúm, 
že projednají s,i pOozústalost písemně, takže ve velkých městech 
notář neobdrží téměř již větší pozůstalost jako soudní komisař. 
Zejména pražští koleg0'vé stěžují si, že obchodní soud v Praze 
žádných pozústalo,stí Hm projednati nepřikazuje a t,o ani tehdy, 
když strana výslo,vně neprohlásila, že si projedná pozústalost 
písemně. - Jeden z kolegú předložil nám usnesení obchodního 
soudu, kterýmž týž přijal úmrtní s,oud na soud a vyzva,l dědice, 
aby se přihlásili k dědictví, podali návrh stran správy pozú
stal-osti, žádost za zápiS prozatímního zastupOování- u obchodníhJ) 
rejstříku a vyzval advokáta, který podepsal úmrtní zápis, aby 
předl0'žil plnou moc dědicú. Prakse ta odporuje úplně článku 
XII. zákona ze dne 8. června 1923 čís. 123, dle něhož notářúm 
v místě, kde jest sborový soud 1. stoHce, mají býti svěřeny ve
škeré úkony nespoi-ného říz. uvedené v § 183 n. Č. z r. 1855 jako 
soudní komisaři. - Notářská komora stěžovala si ve věCi té 
u ministerstva spravedlnosti, jehOož vyřízení dOosud nedošlo . 

Osnova nového notářského řádu. Dne 24. ' února t. 1'. konal a 
se anketa u ministerstva spravedlnosti o osnOově no,vého 110-

tářského řádu, k - níž přizváni byli též němečtí kolegové. Án-



kety súčastnili se za s lovenské kolegy býv. min istr Dr. Kal1 ay 
a notář Dr. Dušek z Bratislavy, za kol egy n ěmecké Dr. Rayno
schek, Dr. Bohm, notá( Trinks, Dr .... BoneHi, Dr. Feyerfeil, za ko
legy české notář Dr. Cerný, Dr. Culík a D r. Svoboda, za kan 
d,idáty české Dr. J a:natka Frant., za německé kandidátv Dr. 
Frind a Dr. Ri1chter, za ministerstvo unifikací pan mJn. rada 
Š rot a Dr. Pražák. - Anketě předsed al pan sekčn í šéf Hart·· 
man a důkladně vypracovanl ý referát před'n es l pan ministerský 
rada Mrština. - Jednalo se v ' prvé sc h ůzi pouze o shnovení 
hlavních zásad, načež' jed nání odročen o· k detailnímu jedl1'ání na 
der): 16. březn a t. r. 

Poplatky ze směnek. Dodatkem I' č l ánku uveřejněnému 
pod tímto titulem v čísle únorovém dodáváme, že komora pra :~ 
ská obrátila se též na Obchodní a živnostenskou komoru a na • 
Sv.az českých bank o podpoření své žádosti za změnu zákona. 
což jí od obou těchto kO'rporací bylo sHbeno. Ministerstv'o fi
nancí stojí ovšem na stanovisku, že pov innost notá ře, udávati 
nesprávně k'ollkované směnky, ulo'žena jest již ny ní notářlnn . 
Stanovisko to' nelze vzhledem 11Ia ustano,ve ní § 91 pop. řádu sdí
leti, ačkoliv jest pravdou, že nejvyšší sp rávní sou d rakouský 
v jed,nom rozhodnutí svém mvnež tuto povinnŮ'st notářů vy
s.lovil. - NŮ'tářstv'O však již za Rakouska stále proti tomuto 
".ýkla du zákona s.e ohražovalo, neboť notá ř není orgánem státní 
správy fina n.ční, nýbrž veřejným 'Orgánem p ro- nesporné řízení 
a není také za takovouto funkci Dd nikoho honoro,ván. - Ne
ukládá-li se táž povinno,st advokátům , kterým rovněž k cíli 
podání žaloby směnky dostávají se dOl filky , nemůže býti uklá
dána ani notá řům , kteří za pr'OtestDvání směnek m ají vymě
řený beztak nepatrný ta rif někoJika lwrun. -

Narozeniny pana presidenta republiky. U přílležitosti 78. na
rozenin pana presidenta intervenovalo předsednictvo n otářské 
komory pražské na hradě pražs.kém, kdež jménem notářstva 
českoslDvenskéhŮ' zapsa!1D se do blahopřejné adresy. 

Notářs'ká deposita. Notářská komora pražská usnesla se 
v posledním svém sezení, aby vzhledem k tomu, že vedení 11-0-
tářských depOSit není stejn oměrně Ů'rganis,ováno a následkem 
toho. také s tížena jest revise depOSit těch, zaveden byl jed '~ n 
typ dep ::}sitnícl-] kl1ih prO' notáře a doporučí příští valné hr o
madě sboru, aby ul-o,ž i>! všem notářům za povinnas t , takavouto 
depositní knihu vésti. 

KONKURS. 

Jubilejní nad á ní llotáře a vlád. r ady JUDra Gustava šlecll 
tice z Grádlů, místo č. 1. ročně 800 Kč se obsadí počínajíc od 
1. ledna 1928. 

Nadání jest určen o: 
a) prO' s ta robní zaopatření příbuzných zakladatelavY-ch na 

dobu živata, bez rozdílu poh laví, avšak s předností pr O' vyšši 
věk více než 60 le t, a to prO' pohočné příbuzné děda zůstavi
tel Ů'va Franti ška GrHnrera se zvláštním zřetelem k manželské 
descedenci po Františce Bambasové a J.ohaně Bartákové, obou 
razený ch Gri.inerových, pak pro p obDčné příbuzné Dtce zakl a
datelova Adama KrištDfa Grádla, ro·zeného z Maiersgrunu, saud
ní okres Kynžvart v Čechách; není-li tu těch to kompetentť't: 

b) jako studijní padpora na dvě léta, nutná k absolvování 
vyššíhO' gymnasia v Pra.ze, p o případě po předlažení průkazu 
o úplné znalosti české a německé řeči, pak průkazem o si·) 
žení maturitní zlwušky nejméně s »velmi dobrým « výsledkem, 
n.a čtyři po sobě jdoucí léta, jež mohou nanejvýše bS,ti př,e r u
šena konáním služby VOjenské, za účeJ,em absolvování studia 
na právnické aneb lékařské fakultě české a neb německé univp-r
sity v Praze, a t o. nejprve pro mužské descendenty mateřského 
děda zakladatelova Františka, Grunera, pak otce zaklada telova 
Adama Krištofa Grádla, a teprve není-li těchto kompetentů, 

c) pro s.yny notářů v Čechách, dále není-li takových ucha 
ze~ů, pro syny konceptních úředníků zemské správy politické 
v Cech ách a střídavě ·pražského zemského a vrchního zemského 
soudu s přednDstí pro lepší schopnDsti, a to na dobu STudií pod 
b) uvedených. 

Uchazeči o toto nadání nechť podají nejdéle d o. 10. d u b
nva 1~28 u. zemské správy po1itické v Praze žádŮ'sti , daložené 
krestl11~ lIstem, vysvědčením O' očkování ' a a nema jetno.sti, 
uchazecl katego'rie a ) a b) mimo to le gálním rodokmenem 
uchazeči kategorie b) a c) posledním vysvědčením o. studiích ' 
příp. průkazem o. služební vlastnosti svého. otce a v žádo·stl 
nechť uvedou, zdali sami nebo jejich saurozenci požívají ně
jakého nadání a jakéhO'. 

Zemská správa politická v Praz~, 
dne 10. února 1928. 

Referát o únorové schůzi odboru »Praha«, spoHm notářů 
čsl., dne 25. února 1928 o 19. hodině v restauraci Ll Bumbrlíčků 
v Praze adbýVané. 

Schůzi zaháii] 0' sedmé hod:ině pres.ident notářské kamory 
JUDr. J aroslav C ulík, uvítal přítamné. a po probrání spolko
vých záležitostí udělil s lovo p. kolegovi františku Kovářovi 
z Nymb urkct, který p ře dnes l přednášku .11a thema, »Nesrav na .. 
I·ost,i s.azební a projednacÍ«. 

Kalega František Kavář v obsáhlé přednášce víc e než 
1% hod. trvající prabral jednO'tlivé nes rovnal,osti sazby 110tář.
ské, p'Ůuká:zal zejmé na k tomu, jak sazby notář k ého ta lrifu jsou 
opratí ostatním sazbám yšech stavll ostatních, ja'k'Ů na p'říl~lad 
a dvokátn íh o, in ženýrskéhO' a tak podobně , a mno,ho n:i,žší a že 
notářs.ký t ar if PÚVOdl1ě prO' rok '1871 určený, daznal dO' ro,k11 
1928 zvýšen í v míře tak nepatrné, že neodp'ovídá všeob ecné 
zvýšené dnešl1'í živ'Ůtní úravn~i. Paukázal zejména na. nízké po
platky za pr,otestavání směnek, za osvědčavání valných hra
mad, dál e ploukázal Je t'omu, že poplatky soudního komisařství 
beztak již dO', nej]uajnějšího mi'nimal limitavané, bývají ještě 

' závislé na voln ém uvážení r·eferentů sou dních, kteří zvláště při 
větších p'Ůzll s.talo stech přisuzují za skutečně vvk011aná jednání 
a .pracně sebraný materiá'] a proj,edná'ní pazústal·osti sumy tak 
nepatrné , že větš.ina přísud'ků teprve 31Ž v cestě rekurs u v dru
hé i;ns,tanci: poněku d přiměřenějí st anovena bývá. 

Dále uvedl pan přednášející rúzllé kři1davé případy 
z prakse, týkající se myl11éha výkl a du ne·a·dborníkú o pasta.
venlÍ notářů a jeho' vztahu ke stranám. 

O předl1ášce rozvinu laJ se č.ilá debata, které zúčastnil.i se 
četil1í přítomní notáři. 

Vedoucí sl'Ův,a v této debatě měl pan notář JUDr. Jaroslav 
Č u I í k, h:terý llyně j š.í poměr stavu l1otá řského ke stranám, 
úřadům a podobně bod p'J dobu ob jasnil a na vývody pana 

'před1nášejÍcího zevrubn ě reagoval. 
Kdyžl by!]:)r prabrány ještě .i ednotli v é příp'o/dv z pr axe a 

nikdlo více k 'SI'OVll se nehlásil. u Ka nčil pon p ř ed sed zdcí t ubo 
zdařilau schúzi a přednášku , poc!ěkovav všem přítamným za 
účast. 

POZVANÍ 

k měsíč,n í schůzi odboru »PRAHA «, Spo'lku notářú čsL l<terá 
kana ti se bude v sobotu. dne 31. března 1928 o 19, hodině v re
s tauraci »u Bumbrlíó1\'3« v Praze 1., Nár odní tL Č . 9 (1. posch .). 

Pař a d: 
1. Přednáška pana JUDra R udalfa Krále, na'táře v Praze: 

»K otázce směnečnéhO' rejstříku«. 
2. Řešení případů z praxe. 

V Praze, v březnu 1928. 

Za odbor »PR,AHA«, Spolku notářů československých 

Dr. Č e r n ý, starosta. V. L u d w i g, jedna tel. 

Substituta 
na jeden až dva měsíce hledám k nastoLipení 15. dubna. Služné 
3000 Kč měsíčně a volný byt. Notář Vašek, Klimkovice, Slezsko. 

I(andidát notářstvÍ 
s 5let. praxí not, úplně zapracavaný ve všech oborech agen
dy nat. i soud. kom ., spolehlivý, ženatý, změní mísí-o· od 1. VIT. 
t. 1'. event. přijm e delší substituci větší kancelá ře. Lasl<:. nab. 
pod zn . »Dr. A. B.« do· a dm. t. 1. 

Kandidáta notářství., 

který se vyzná ve venk. notářské praksi, příp. i praks i Slparn'é 
a trestní, přijm e notář v jilž. Čechách. - Část. znalast něm
činy podmínkau. Pro byt. nouz.i má přednos t sv.obodný. -
Nastoupiti mo·žno ihned. - Nab. pod zn. »Jižní Čechy« do 
a dm. t. 1. 

Mladý soIicitátor 
s dostatečným předběž. vzděláním, znalý dokonale všech prací 
kanceL, dobrý tabularis.ta a lustrant, zručný písař na stroji, 

. s 61etou praxí, spollehlivý a snaživý, změní místa , nejraději do 
většího města. Lask. nab. pod zn. » Březen« do, adm . t. 1. --

Kandidáta 
(~ č istě not. praxí as 2-3Iet. přijme notářství blíže Prahy. _ . 
Vyžad. se zapra-cov. v agendě knihovní a soud. kom. - Na
staupení co nejdříve. - Nah. pad zn. »K K «' s. udáním náro·ků 
do a dm. t 'I. 
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JUDr. 

s někobkaletoLi so udní s lu·žibou přijme místo ka'nc1idáta . -- Ct. 
nab. po cl zn . »JUDr. « do a dm. t. I. 

Notářské místo v Lázních-Kynžvartě. 

Vyhláškou notářské komory v Chebu ze dne 10. Tll. 1928 
čj . 151 11. k. v}' psána byla soutěž k znovuobsazenÍ místa no, t ář 
ského v Lázních Kynžvartě , uprázdněného přeložením nOotáře 
Otty Oótze do Ta nva,l,du. -

Lhúta k podání žádos tí končí dne 31. března 1928. 

Notářské místo v Lišově. 

Soutěž na znovu obsazení místa no,táře v Lišově, uprázd
n,čného přeložením notáře Jana Řebíka do Klatov, vyp isuj·e se 
eventu eln ě na jiné místo pře l ožením notáře v téže komOoře 
u p'rázd'l1'ěné. 

Zácťosti náležitě doložené podány buďtež do 7. dubn a 1928 
notářské komoře v Č. Budějovicích . 

N 00 t á I- s k á k'Ů m lo r a v Č. B Ll cl ě j o v i c í c h, 
dne 17. března 1928. 

Notářské místo ve Velvarech. 
Po depsaná notářská kom ora vy pisuje soutěž k z lw vuob

sazení místa no tá I-ského ve Vel var ech, uprázdněného pl'e
[ožením Ilotáře Aloise liella do Prahy, současně též místa, l<teré 
upr áz cťní se p,řeložením db Velvar v obvlodu komorním. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu min. sprav. 
ze dne 31. října 1887 č. 9172, podány buďtež do 14. dubna 192'8 
včetně před epsaným způsobem pode'psané notářské komoře. 

Not á ř s k á k ,o mor a v P r a z e, 
dne 20. března 1928. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přelož i) notá ře: Aloise liella z Vel
var do P rah y, J.ana Ř,ebíka z Liš el·va do Klatov a Ottu Oótzc 
z Lázní Ky nžvartu do Tanvaldu. 

Jmenování. 
Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáty notářství: Dra. 

:Eduarda Prinda v Chomútově - notářem pro Touškov, Josefa 
Schmidta v Teplicích-Šanově - notářem pro Bezdružice, Dra. 
Františka Bayera v Chrastavě - notářem pro, Nejdek, Dra. 
Karla Oro,sse v Aši - notářem pro Bečov n. Teplou a Viléma 
J arosche v Lokti - notářem pro Teplou. -

• 

PAPíR PlYŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14' 
dodává vťš:eré 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. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé kanceláře. Šetří nervy nejen 
písaře tichým chodem a neobyčejně lehkým úderem, ale 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný stroj tam, kde klid znamená sílu! 
Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L 10 S, 12192, stroje účtáren~ké horiz. i vertikálně sečÍ
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

dodá Vám v cenách továrních 

Remington psací st~oie, spol. s r. O., 
P r ah a--I., Celetná 35. - Telefon 228··7-1. 
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