
termín, a byl-li dále stanoven nárok, kt erý této vys touplé spo
[eč:nici bude příslušeti při zrušení s,polečnosti a přechodu zá
vodu na zbývající společnici jako jedinou jeho majitelku, nena
bývá vystouplá společnice při zrušení společnosti odbytého na 
~ákladě disoluční smlouvy, nýbTž u splnění smlouvy spo.Je
censké. 

(Nález ze 4. dubna 1927 č. 2565/26.) 

3645. 

Pop,latek z prohlášení (z uz;nání dluhu): Písemnost obsa
hující jednak prohlášení banky, že jest vyčerpán úvěr: povo
lený od ní majitelům nemovitostí a na těchto realitách knihovně 
zajištěný, jednak ,pro'hlášení dlužníků, že svolují, aby tato sku
tecnost byla v pozemkových knihách poznamenána, jest listi
nou 'osvědčující uznání skutečného dluhu uvedených d,lužníků, 
vzniklého z vyčerp'a.ného úvěru, a podléhá poplatku dle saz. 
po!. 19/101 I, A, 11. pop,]. zák. 

(Nález z 8. dubna 1927 č. 13.1821/26.) 

3647. 

Poplatek ze smlouvy dodávací: Písemné prohlášení ohled
ně odběru a dodávky piva, které jest podepsáno pouze odbě
ratelem nikoli též dodavatelem, :nemůže tvořiti listinný průkaz 
o závazku dodavatelově 'a není proto listinným osvědčením 
smlouvy dodávací. ' 

(Nález z 8. dubna 1927 č . 13.913/26.) 

Ježto obě smluvní strany jsou osobami soukromoprávlními , 
může jíti o smlouvy dodávací (saz. pol. 10/69 pop!. zák.) , kteTá 
podléhá poplatku, jen tehdy, byla-li 'o ní sepsána listina, osvěd
čující, že se jistá osoba zavazuje dodati jisté věci neb práci za 
určitou úp,latu . 

Žal. úřad při svém rozhodnutí opírá se o písemné prohiá
šení ze 6. května 1924 a dovozuje, že jest v něm osvědčen zá
v~zek pivovaru, d'odávati pivo za běž'né ceny, dobré jakosti. Tu 
v sak žal. úřad úplně přehlédl, že toto prohláše,ní - jak shoTa 
v ději uvedeno - podle s,oudri.ě ověřeného opisu, k vyměření 
poplatků předloženého, jest podepsáno jen ma'nželi L pod'pisu 
jmenovaného' p'iv'ov:aru však vůbec postráďá a nemůže t edy 

' tvořiti listin'ný průkaz o jakémkoli závazku tohoto pivovaru . 
Jestliže tedy stále v rekursu namítali, že toto písemné pro

hlášení netvoří žádný průka,z o závazku stě ž. si piv ov aru a po,
známkou , připojenou 11a opisu toh,oto prohlášení, jejž připoj ili 
k 'rekursu, také na to' poukázali , že prohlášení to není pivo
varem podepsáno, pak nep'rávem pokládal žal. úřad prohlášení 
to za li stinné osvědčení smlou,' y dodací a proto také nař. }'oz
hodnutí , p'otvrzujíc zpoplatn.ění tohoto prohlášení jako smlouvy 
dodávací, aniž by tu bylo listinného osvědčení takové smlouvy 
(§ 1 A 3 pol. zák.) , odporuje zákonu. 

, 3651. 

Poplatek ze smlouvy disoluční: I. Pro po'uso,uzení, zda při 
rozďělení sp'olečného jmění jednotlivý p'odílník nabývá právě 
jen tolik' či více, 'než odpovídá hodnotě jeho p'odílu na společ
ném jmění (~ 8 zák. č. 74/1901) , dlu'žno z,a platnosti zákona 
č . 31 /1920 přihlížeti k hodnotě podílu dotyčného společníka na 
souhrnu majetkových ohjektů, tvořících sp,olečné jmění, bez 
ohledu na to , zda , po případě do jaké míry hodnota tohoťo 
společného jmění jest vyčerpána pasivy na něm v áznoucími. -
II. Poplatnou úplat.u vystou,plého společníka tv,oří nejen vy
placená mu v p'enězích hodnota jeho podílu, nýbrž i polovice 
dluhů , která přip adal a na polov ici maj etku, patřící tomuto spo
lečníku a kterou p,řevzal k placení zbylý iediný majitel firmy. 

(Nález z 8. dubnal 1927 Č, 7254,) 

3652. 

Poplatek ze smlouvy kupní a o užívání: Jestli že byly tého ž 
dne mezi týmiž stra'n:ami uzavřeny p,ísemná smlouv a o koupi 
určitých movito tí za stanovenou cenu a vedle toho listinné 
ujednání, že kupující PO'nechává určité př edměty z koupených 
prodávajícímu k užívání a že pou žije svých p'ráv, plynoucích 
mu ze smlouv y trho'vé , jen v určitém případě, podléhá prvá 
smlouva jako bezpodmínečná perfektní smlouva kupní poplatku 
dle III. stupnice a ř ečené uj ednání jako smlouva o · užívání po
platku dle JI. stupnice. 

(Nález z 8. dubnia 1927 Č, 7255.) 

3666. 

Poplatek nemovitostí: Pro odbor pr áva po,platkového pla tí 
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.za' převod vlastnického p'ráva k věci nemovité ji ž nabytí titulu 
v lastnického práva, ni ko li teprv naby tí knihovního vla stnictví. 

(Nález z 121. dubn a 1927 č. 7994.) 
P r ejudikatur a : Boll. 123 fin. 

3670. 

Popl:atek ze sml'ouvy nájemní: Nájemní smlouva. uzavřená 
na 10 let a splní-li se jistá podmínka, na dalších 5 let, podléhá 
poplatku z 15násobku ročního nájemného. 

(Nález z 22.dubon:a 1927 č. 1'7.113/26.) 

3671. 

P oplatek ze smlouvy nájemní: U sm].ouvy nájemní, která 
byla uzavřena :na u r čitou dobu 15 let a vedle tohO' na další 
eventuelnÍ dobu , pokud nebude dál1la výpověď, tedy na ' dobu 
n e určitou , jest vzíti za zák.Iad pro vyměření poplatku vedle 
patnácti násobku (§ 2' zák. č. 76/1921) ještě tr.ojnásobek (~ 16 
lit. e) pop!. zák.) ročníhO' nájemného. 

(Nález z 2'2. dubna 1927 Č, 17.160/'26.) 

3701. 

Poplatek nemovItostní: By lo-li v kupní smlouvě 'O nemovi
tosti uvedeno, že držba a u'žívání této nemovitosti již pIešly 
na kupujícího , práv'o' vlastnické však že na něho přejde, až mu 
bude udě.Iena konc~se , hostinská a výčepnická v dotycném do
mě a toto udělení koncese bylo označeno, jako podmínka plat
nosti snilouvy, jde o výminku suspensivní. bez jejíhož spllnění 
nedošlo k platnému převodu práv a vlastnického . 

(Nález ze 7. května 1927 č . 9510.) 

I ~k_1 "1' Z E DNE I ~!~I '1" 

Význačné jubileum. Tyto dny dov ršil slóvutný a věhlasný 
právník pan Dr. Vážný, druhý president Nejvyššího soudu, své 
šedesátiletí. Přejeme jubilantu, jenž vždy byl přítelem našeho 
stavu, aby zůstal ještě dlouho zachován na okrasu naší vědy 
právní a na chloubu naší české judikatury. Doufáme pevně, že 
přáte l ská pouta, která ví'ž~í 11áš stav s nepomíjející vděčností 
k slovutnému jubilantu, zůstanou i nadále utužena a vzácná p'ř í
zeň jeho nám zachována. 

Směnečný poplatek. Ačkoliv notářská komoTa pražská a 
spolek notářů československých daly si všemožnou práCi a 
podnikly všechny možné kroky u ministerstva, klubů poslanec
kých a senátorských, jakož i u jednotlivých význačných osob
ností a parlamentu, aby zabránily uzákonění povinnosti notáHI 

_ a vůbec osob, které sepisují protest ručiti za poplatky směnc:':
né a pokuty, a ačkoliv byla slíbena nám z kruhů poslaneckých 
náprava, stal se § 11 a 14 vlád. předlohy přece zákonem ze dne 
23. března 1928 čís. 48. Upozmňujeme proto své kolegy na ten-o 
to důležitý zákon a odporučujeme jej bedHvému studiu, neboť 
byla tím opět na bedra notářů zcela nespravedlivě uložena nová 
povinnost ve prospěch finančního eráru. Jest vůbec ku podivu, 
že ministerstva financí při vydávání svých zákonů, které se do
týkají zejména stavu notářského, úplně pomíjí náš stav a uklá
dá nám nová břemena. 

Nové ustanovení § 11 a 14 cit. zák. odporuje úplně § 74 
popl. zák., dle něhož ručí notář pouze za řádné kolkování listin, 
které sám byl sepsal. 

Ještě tíživější j'est však ustanovení § 17 cit. zákona, který 
stanoví, že notáři jsou povinni v rejstříku směnečném pozname
návati, kolik bylo ze směnky a z prohlášení na ni připOjených 
na poplatku zaplaceno, byl-li zapraven úředním blanketern , 
kolky či hotově a bylo-li kolku správně použito', zejména kd y 
byl kolek obliterován, a nebyl-li poplatek zaplacen , má. to býti 
poznamenáno. 

Jak takový rejstřík, který veden jest velmi stručně, bude 
nyní vypadati , má-li toto vše v něm b5r ti uvedeno, toho zákono'
dárce nedomyslil. 

PokoutnictvL V poslední ,době mno'ží se případy, že p eněžní 
ústavy svým úřednictvem vyhotovují originály listin a knihov
ních žádostí, aneb sepisují pro strany koncepty. Žádáme proto 
veškeré kolegy, aby každý takovýto konkretní případ nám lJ.
skt.avě ihned uvedením ústavu ncb osoby udali, abychom m ohli 
co nejpřísněji zakročiti. 



Státní pozemkový úřad, zdá se, že úmluva, kterou S. P. Ú. 
uzavřel se stavem advokátním a notářskÝJ11 ohledně provádění 
příd :§ lli v knihách , nellÍ v poslední době dodržová n. DocházÍ nás 
zprávy, že družstva buď sa-ma, neb svými zás tupci dožadují se 
u stran, aby jim práce tyto byly svěřovány, nabízejíce provésti 
.ie za týž paušál , jako byl vyjednán pro nás. 

Žádáme proto všechny kolegy, aby nám každý takovýto 
případ ohlásili, aby chom mohli společně se stavem advokátním 
zakročiti u S. P. Ú. ' 

Budoucí měsíčn í schůze odboru »Praha « bude se konati dne 
28. t. m. v 7 hod. u Bumbrlíčka. Upozorňujeme na to své ko
l'egy, že na pořadu jest přednáška vysoce zajímavá pana prof. 
Dra. Dominika o novém směnečném řádu a vy zýváme proto 
všechny pány notáře i kandidáty, aby se sch ůze té co' nejčet
něji súčastnili , neboť při přednášce té nejlépe se moh ou 
poučiti o novém sm ěnečném zákonu, pro náš stav tak důle
žitém. 

Pozvání 

k měsíční schůzi odboru »P r a h a«, spolku notářů čsL, která 
konati se bude v s o bot u, dne 28. dubna 1928 ' o 19. hodině 
v res tauraci »U Bumbr1íčka« v Praze 1., Národní tř. Č . 9 - 1. p. 

Pořad jednánÍ. 

1. Přednáška pana profesora Dra. Karla Dominika z brněnské 
university : »0 novém směnečném zákonu«. 

2. Řešení případů z praxe. -

Hosté členy uvedení vítáni. 

Vzhledem k osobě pana přednášejícího a důležitosti the
matu žádáme pp. kolegy, aby se přednášky v nejhojnějším 
počtu súčastnili. 

V Praze, v dubnu 1928. 

Za odbor »Praha«, spolku notářů čsl.: 

V. L II d w i g, jednatel. Dr. Č e r n'ý, starosta. 

Knihy redakci zaslané. 

Nejvyšší správní soud. Informativní výklad na podkladě 
prakse a judikatury soudu toho 'podává dr. Karel Plieder, vládni 
rada při Nejvyšším správ. soudě. (Spis. vydán jakožto 2. svazek 
knihovny »P raetor « nakladate.!stvím »Praetor « v Praze Dušní 
13, a přinášÍ též dosj,ov zákona v nynějším znění jeho. ~ Cena 
] O Kč). Kdy dána je příslušnost nejvy ššího o-rgánu. který podle 
ústavy ský tá ,občanťtm o'chranu proti úřadům? Jaké isou nále
žitostí stížnostJ 'k němu, jalk( uprav,eno je řízení , iaký právní 
účinek mají nálezy? O tom p'oučuie spolehlivě způsobem při~ 
:-tupným i vzdělaným neprávníkům spis tento připojuje názorné 
příklady praktické a vhodně upravený abecední rejst,řík. ' 

Souborný index ke sbírce zálwnů a nař. za 1. desetiletí 
(1918-1927) vyše1 a objednati jej lze u Státní tiskárny Praha 
HL, Karmelitská 6, po př. vpl,atním lístkem, jenž byl přiložen 
částce 11. sb. z. a n. z r. 1928. - Autoři sestavili tento index 
podle týchž zásad jako index za rok 1925, 6, 7, ale s použitím 
všech získaných zkušeností tak, aby hledaní v něm stalo se je
ště jednodušším a spolehlivějším. - Cena brož. výt. 24 Kč, váz. 
v pevné poloplát. vazbě 29 Kč. - V index možno nahlédriouti 
v místnostech notářské komory v Pr,aze II., Jindřišská uL Č . ] S, 

Daňové a bilanční revue Č. 3. obsahuietyto z,ajímavé člán
ky: K,oruna a lev (Prof. Dr. C. Ho,ráček) - K provádění zá- ' 
kona o stabilisačních billancích (docent Dr. Basch) - Pokud 
podléhá agent \f\šeobecné dani výděll<lové a dani z obratu 
(vrch. fin. rada Dr. Berka; pokračování) - Osvobození od 
poplatku převodního, podle zákona o stavebním ruchu ze dne 
7. dubna 1927, Č. 44 Sb. z. a n. (Dr. Souku~) - P.ooplatková 
otázka při akciono,vání spollečnosti s r. o. (Dr. Eisner) - 'Da
ňo'vé kursy (Příklady na důchodovou daň srážkovou, vypraco
vané min. radou Fr. Blažkem) - Nový celní zákon (Dr. St.) 
- Osnovy záko,nů a prováděcích nařízení, jež lze v nejbližší 
době očekávati - Nejdůležitější vynesení min. financí z po,
slední doby a nálezy Nejvyššího správního' soudu. 

Daňové a bilanční revue Č. 4 obsahuje tyto zajímavé 
články: Co dlužno se stanoviska finanční správy považovati 
za samostatný hospodářský celek, podrobení vš. dani výděl-
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kové (Di-, Š.); - O llpočita telnost plit Ll společen skýclJ orgánel 
(Dr. R. Pollak). - Nezá konné s tanovellÍ 3 OlfYol mís to 20U (/(,( 
obecních dávek (Alfa). - Rentová ' daň z úroků, které se při pi- , 
sují k dobru z peněz přij atých k zúrokování ve prospěch cizo
zemských peněžních ústavů a bankéřů (Dr. - z). - Rentová 
daň, vybíraná s rážkou; úroky z cizozemské pŮjčky (Dr. V.). ,
Tres tní ustanovení zákona ze dne 15. červn a 1927, Č. 76 Sb. 
z. a n. o p,ř. daních (Sekční šéf Emil Holík ,-- pokrač.). -
Osvobození od poplatku převodního podle zákona o stavebním 
ruchu ze 17. dubna 1927, Č. 44 Sb. Z. a rí. (Dr. Soukup - po .. 
krač.). - Nový celní zákon '(Dr. St. - pokrač.). - Z prakse 
vyměřovacích úřadů. - Přehled zákonů a nařízení, nejdůleži
tější vynesení ministerstva fin:ll1cí a nálezy Nejvyššího správ
ního soudu. 

Nákladem Zemědělského knihkupectví A. Neubert v Praze 
II., Hybernská ul. Č. 12. Vyšel ll. a konečný díl Zevlounova 
»Zlatého strejdy Ády« (Strejda Áda se žení) - Kč 10'-. Do
konale německy pro samouky a německy v 1000 slovech. -
Obě metody vyjdou ve 12 sešitech (do,sud vydáno 7). - Na 
skladě u všech knihkupců. - Podrobný prospekt s ukázkami 
lekcí zašle zdarma nakladatelství Neubert. 

Čtenáře spisů V. Beneše Třebízského, Al. Jiráska, f'r. Pa
lackého a j. upozorňujeme, že znáh1é nakladatelství J. Svátek 
(nyní Praha-Smíchov, Husova 7) počalo vy dáV1ati sebrané spisy 
J os. Brauna, jehož dílo red. Čermák, současný hterární kritil{ 
postavil nad tvorbu V. Beneše-Třebízského , oceniv ve spisech i -

J. Brauna pokwk, úsHovnou a krásnou snahu napsati působivé, 
avšak umělecky propracovanější obrazy. J ako první svazek vy
chází kniha Z pamětí krevních písař li , smolných knih, která při 
každém vydání způsobila značný rozruch ve čtenářstvu s'voH 
opravdovostí, dobo'vou věrností a soucitem se souzenými po
litickými provinilci, jimž, katové pochodněmi podpalovaH sla
biny, žebra, ruce, aby je přinutili ku přiznání ke skutkům, jichž 
se ani nedopustili. Braun zahloubav se do příšerných stránek 
smolných knih uchoval doklady o zvrhlosti nepřátel českého 
nár'oda a jeho duševní a politické svobody. Celé dílo vyjd8 
v 10 svazích o 2400 str. obsahujících krásné čtení dějepisné : 
Zašlými věky, Z dob poddanství, Pw bibli králickou, Hořanští 
synové, Kutnohorský kat atd. Aby dílO' J. Brauna stalo se ma
jetkem všech vrstev, rozhodlo se nakladatelství subskribentťt11l 
na vydání svazkové za peníz zaplacený dáti zdarma knihy za 
stejný obnos ze svého nal5:ladateolství dle vlastní volby ' objed
natele. Odběratelťtm seš. vydání dá zdarma krásné desky a 
právo zakóupiti si knihy počtem 70 za nižší cenu o 301%. 
Vyžádejte si prospekt od SVé)lO knihkuPée nebo přímo u na
kladatele. 

»S'outěž a tvorba«, jest název časopJsu věnovaného řešení 
otázek ochrany živnostenského vlástnictví, autorského prá va 
a nekalé soutěže, jehož 1. číslo právě vyšlo' nákladem našeho 
československého odboru Mezinárodního sdružení pro ochranu 
živnostenského vlastnictví za spolupůsobení československé 
skupiny Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého. Ča
sopis obsahUje zajímavé články, z nichž zejména uvádíme: univ. 
prof. JUDr. K. Hermann-Otavský: Právo autorské jakožto moc 
disponovati dílem, JUDr. O. Gellner: O ochraně kata'logťt a ce
níků, vrch. sekční r'ada Dr. K. Skála: Kasuistika v našem zá
lmně proti nekalé soutěži, Dr. J. Lowenbach: Rozhlas v autor
ském právu, Dr. ing. Vojáóek: Následky opožděnéhO' vyřízení 
výměru (§ 55 pat. zák.), dáte: Vybudování patentního úřadu , 
Judikatura, Zprávy obchodních a ' živnostenských komor atd. 
Časopis řídí Dr. Josef Lachout a Dr. Jan Lowenbach s redakční 
radou, jejímiž dalšími členy jsou: Dr. Arnstein, Dr. Červinka , 
Dr. Forster, Dr. GeHner, Dr. Hermann-Otavský, Dr. Jiiittner, 
Ing. Khol, Dr. Ort, Dr. Skála, inž. Schm'olka, Dr. Tausche, Dr. , 
Vojáček, Dr. Zachystal. - Jest jen vítati, že podobný časopis, 
jaký má na př. Německo, byl uveden v život ta1ťé u nás, kde 
vchází právě v činnost zákon proti nekalé s lJ utěži, jehož celou 
judikaturu bude časopis přinášeti. Jest proto íen v zájmu věci, 
aby všichni interesenti z kruhů obchodních, prťtmyslových, živ
nostenských, výtvarných umělců a j. autorů , vynálezců atd. , 
časopis tento si opatřili. Dopisy , týkající soc redakce i admini
strace, buďtež zasílány na adresu: JUDr. Josef Lachout, Praha ' 
XII. , čp . 172'1. Předplatné obnáší ročně Kč 36'- . 

Druhé čísl o časopisu »Soutěž a tvorba«, O'bsahuje zajmavé 
články, z nichž zejména uvádíme: JUDr. Arnstein: Zákon proti 
nekalé soutěži, JUDr. Pless: P a tentový soud o útratách odvo
lacího řízení ve sporech určovacích podle § 111 pat. zák. , prof. 
JUDr. Hermann-Otavský: Právo autorské jakožto moc diSpo
novati dílem, Dr. HÚttner: Přípustnost omezení předmětu vy
nálezu i po usnesení o vyložení patentové přihlášky, Dosavadní 
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činnost Mezinárodního sdružení pro ochranu , ž ivno s ten ~ k ého 
vlastnictví ~ odboru československého v Pr~e, Mezilláro.dní 
sdružení literámÍ' a umělecké, Tři osnovy nových zákonů, jimiž 
s'e mění a doplňuje zákon 1. známkový, II. vzorkový, llI. pa
tentní, četné zprávy Ochranného sdružení autorského, Literár
ního odboru Umělecké Besedy, Syndikátu českých a soloven
ských spisovatelů a hudeb. skla'datelů, judikatura, zprávy ob
chodních a živnostenských komor. 

DůstOjník ve ' výslužbě 
abso1lvent r~álky, 30letý, zachovalý, prosí p. t. notáře o přijetí 
do kanceláře. Zn. »Plat nerozhoduje « dO' adm. t. l. 

J. U. Dr. 

s delŠÍ soudní službou a kratší praxí advokátní, přestoupi-l by 
k notářstvÍ. - Ct. nab. Ipod zn. »]UDr. do adm. t. 1. 

Kandidát notářství 
k substituci způsobilý, samostatný pracO'vník ze]mena v oboru 
soud. kom., přijme se pro pražské notářství. - Nastoupení pO'
kud mo'žno ihned neb od 1. května t. r. Nab. pO'd zn. »Samo
statný kandidát« do adm. t. 1. 

Kandidáta ' llotářstvi 
s venk. uo l ář skou praxí, třeba bez sub~tituce, prlJl11e noUl :' 
v již. Čechách . Částečná znalost němčiny žádoucí. 'Kandidát 
s praxí spornou a trestní má přednost. - Nastoupiti možno 
ihned. - Nab. su dán í m 11 á r o k ů pod zn. »Jižní Čechy « 
dO' adm . t. 1. -

Kandidát notářství 
s Sletou praxí not., úplně zapracovan~r ve všech obmech agen
dy not. i soud. kom., spolehlivý, ženatý, změní místo od 1. VIT. 
t. r. event. přijme delší substituci větší kanceláře. Lask. nab. 
pod zn. »Dr. A. B. « do adm. t. l. 

JUDr. finanční úředník, 
11ledá odpolední (od 3 hod.) zaměstnánÍ. Laskavé nabídky pocl 
zn. » řionorář « do adm. t. 1. 

Notář. solicitátor 

s víceletou praxí, úP!. samostat. v kane., zvl. v poz. ref. hledá · 
místo. Nast. mož. 1. VI. 1928, po příp. nabízí se ke knih. proved. 
přídělů od velkost. a silnic za pauš ál. Vlast. ps. stroj. Nab. pod 

. zn. » Svědomitý praktik« do adm. t. L 
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dodává veškeré 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 23015. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

) 

TELEFON 23815. 

Neidokonalejší 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 účtárenské horiz, i vertikálně sečí
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

dodá Vám v cenách továrních 

Remi .ngton psací stroje, spol. s r. O., 
Praha-I., Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 
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