
,. 

o kter,ou jd-e, jest vr,atké, neboť tím, že správní rada má právo 
zapsati poboční závody, stanovů,td znění jich fi:rem a z\púsob 
zname11áll:Í firmy "toho 'kt'e:r,ého' poobo'čného .závo,du, nenabyla 
správ'nÍ r ada práva měniti ulstalwv'ení zákoala o ,předsta,ve11-
slvu a povinnosti o,poQlv!ědli jteho' k ,zápisu clo ohch:odního' rejstří
ku, jak usta'novll'je ,to' čl. 227 a 228 -obch. z. 

DO'vola,vaCÍmll' irekursul nebyl,o vyhověno, s poukazem 11a 

správnost dův'oodrů a nedostatek podmínek § 16 cí's. pat. 
z 9. srpna 1854 Č. 2lJR ř. z. s dOld:a.t.kem, že ani, poředlpj'sy po~ 
platkové, na, ně-ž poukazovlal d-ov1ol.at,el, co' by Ílím v!zešlol ma,r
r'ých vJ'rrda'jů pTi V'elkém po'čtu fil'iálle'k, nemohou míti v.Jiov1u' na 
POUŽlitÍ záldadníc/Í zás,ad obchodiJ1íhQi záko,na. - er. 

1 . p Ol s tup p 00 hle cl á v k y P T o v e cl' e 11 Ý jen z a ú čel e 111 

. Z a j i š t ě 11 í c e cl e 'l1I t u c e s s ,i' o,:n á ř e m p o' s ,k y tnu t é z á
půjčky jest platl1' .ým a debito,r cessus nemůže 

11' a mít a t i, ž e p o s tup s t a 'I s e jen n a o k o. 

(Rozhodn.utí nejvyššího, s'oudu ze 4. Jirstorparc!u 1924 Rv 1. 1235/24. 
Kra,j.ský s.oud v Chebu Cg III. 307/23.) 

Žalo'va'nÍ byl.i v:e všech stolicích oldsou.zel1li z,a:pl'a'titi ža~oQrb
bY'l1i jako cessionrářce po'stoupenou jí pOlhledávku. Důvocly III. 
sto,li'ce: 

DOíVolat.elé vytýkaj,í, že' PQistup s,tal se na oko, jeJi.ko'ž 
Skl užil jen k zajirště'ní za po,skytnu,toll' záp,ůjČ:lm. S.polČiv,aa~Li 
dúv,od p'o stupu, j:a:k míní nižší s,oucly, v tom, žeprlQtvedeil1 byl 
ia úpJ.a.tu kdy kUtpem za nomi!ná'ln.í ce'I1JU poQlhl,e.clávky, n.ebo 
jen, jak minÍ clovO'l.atele, k za'jiště'nÍ za po,skYDnut,otU zápůjčku, 
je pro ÚÓlI11J100St pQlstUtPU satylého, J1Ie'mzhod'nlO. Stačí, je-ll tu 
platný dův,od přev:odu. Za' ta1ko,vý nutno uznat'i i, důvorc! za.ji
štčnÍ. Vždjl ť. § 10 k'o'nk. ř. a' § 10 vyr. ř. U'z:nrá:v,aH výslovně 
za cJoův,od na'bytí vila'stnictví porhledávk~r i dův'od zaj.išťo,vací. 
To pl'tO" po,stup" f[.l'znávlala již i př,ed tím praxe, 'z j,ejiž p'oHeby 
vyt'rysklo pTá:v,ě u sta'no'Ve ní § 10 kon:k. i vy,rov. řádu. Při p'o'
stupu po'hledávky k zaji'štění nej,de ta:ké o' práv,nlí j,ednlá'ní ' na 
oko . .Dmy·s.lem str:amy není nepřey,ést.i v,s:kwtJku p,o'Medlávku a 
nel1'č,i'l1iiti p'o'stuphlÍka. věřiteLem ,a pře·dstírati' je'n t.ento p,řevod 
nebo, postuP. T,o, strany zamýšleti nemusí, ' lehch úmysJ směřu:,e 
prQlstě k tomu, aby vHi,tel POlstl1'pem nabyl j:istoty pro, poh'le
dávku.svou. 

Není prO'to' pr·:} řeš,e'l1.Í 'spo'ru ľ.ozhordl1l0" z,dJa ·POIStUP stal se 
za účelem za'j.iště'l1'í zápůjčky, či za účelem př,evodu po,Medávky 
za smlll'v·el1ou úplat.u, PlfotOlž.e v obou případech má PtO'stup 
p'].atil1IÝ zák,onem uz.nlalný důvlo,d a neJ1lí pro valdnlost ,důvodu ne
plat:ným. Důvod p,ostu'pu, je-'1i tentO' platným, týče s,e - jen po
měru mezi po'stupJ1elem a postup'n1kem, njlkoJi: vŠlak poměru 
obou k dlužníku. Dr. Ka'Spe.r. 

V 11 es e - I ,i se ci' o' s p o leč Jl, o s.t i s ruč e 11 í mob111l e z e
n Ý m j a k ()o věc 11 ý v k.l a d' Tl' e m o v j, t o' s t, v yž a d II j e 
t o- h o val 11 á d i 's p o s i ce tím t Ol v k I a, d' e m, aby již 
ves m I o Ll V ě s P' o' I .e ,č e n s k é 'o b s ,a žen aby I a i n t a,.. 
bul .a č Jl, í k 1 ra ,u; s u I eo hle dně oH e m o v i t o s t j t é, aby 
již na zákl ,adě jejím 111o' hl ihned býti' povolen 

vklad vlastnictví prOt spol' ečn:o, s, t. 

(Ro,zho,dnwtí nejvyššího so'udu z 31. prosim'ce 1924 R I 1046/24.) 
Vrchní soud vyholvěl stÍžnostičeskoé fina'}1oční prollmra,tury 

a změnU usnesení p:l"i\Tl1ísto,ldlce zápis 'spole:čuO'st,i s rwč.obm. 
do olbchodníhOt rejsÍ>ř-í'ku p-orvo'lujíd v ten 'ro,zum, že J.!flolži,l spo
lečl1:ost:i dO'Íyó1-é, a,by v určité lhůtě vyká.za,la, ž,e pfOI ni na ne
movi1tost dO' spol elČJ1JOts ti v:nes,el1OU vlo'ž:eno, by,lo ,práv'o v'last
ni-cké, Hnak by po. malrném up,IYl1U1tí této lhůty z rejsUfku ob
Chodního· byl,a vymazána,. 

D ů v' o' d y: Jak z povahy věci p.!yne, př,edpokládá volná 
disp,Otsice nemovutostmi, do spol'ečnosÍ'Í vnesenými, kniho'VIní 
vla'stnilCtoví 'na nemo'Vliitém v:ěcném vkladě a prři nejmenším v,y
žadwj.e -di'sposioe ta'Í-o', by již ve smlou'Vě spo,I ,e'čens,k!é obsa!Žlen:l 
byla intabul.ač11í kllausu,le O'hled'J1lě nemovito,sti tvořící V'ěcn~
lJřínos. 

Prohlášení j ,edna,telů ve smyslu § 10 zák ze 6. brřezna 1906 
Č. 58 ř. z., v odplQrv,ědi ob s,až'ené" mělo turclí,ž bý,ti · doloženo 
ve směpech právě na:zr11a,čených. POl1ěv'aJdž sle tak nest:alo" jest 
nutno, aby tento· ne'do'sta,te'k byl napraven,' dlu:ž,no' 'Íle-dy, k'dyž 
spo.],ečno'st již zapsána jest, vykázat.i, ž,e knihovní vlastnictví 
pro spooleono'st k J1remo'v~tosti do s,po].ečITo'sti V'nesené by:lo za
psáno,. 

Dovolacímu rekursu ' nebylo, vyho;y,ě'no. 
Důvody: Jak jirž rekursl1'í soud správně uved.!" p,ře'dpoikládá 

volná dilsP o's,i,c.e n,emo,vitost:mi do společnosti vueslenými (§ 10 
zák. ze 6. března 1906 Č. 58 ř. z.) knihovní vlalstnilctvi těchto 
nemov1tostí. . 

Na to mělo ; býťi JIZ pamatÓov<Í1nó, ve· smlouvě společen ské, 
která měla obsaho-va ti pří's.! u šné pmhlášení -j.eďnat'elú~ aby mohi 
býti na jejím zákLadě pov'o'len vklad p,ráv(l vlastni'ckého k vn.e-
serným nemo,vitost-em pro, sP'oll,eIGnost. . 

Byl.a-li spol,e'čno'st ' přes ·to', ž,e se tak nestalo, zarp,sána do 
(;hchodního, rejstříku, jest plně odův1o ,dh'ěn ' příkaz k ' dorc!.a.t'ečné 
nápravě ve smyslu usnesení rekursního soudu" od níž ' byl uči
něn závi·slým zápis spoJe'čnosti d·o' obc.11O'dního rejstří!kul. 

Usnesení rekursníl1O' so·ud·u hoví tedy stavu v,ěci i Zákollu. 
- er. 

I ~!~ I ',' ZE DNE. I ~!~ I ',' 
Dr. Jan Slaměník. Jest . nám .op,ě, t. zarzna:menati Sl11Urtnou 

zprá,vu, že zemř,el pan notář Dr. Jan Slaměník v Litovlli!, člen 
ústředního výhoru našeho spo,lku:. - Zesnulý ko,leg.a byl ve
Hce činným v naš'em sp01kll, byl nám zejména ná,pomo'cen 
v akci, kterou jsme :pro.dlndkl'i u .poslanc.ů Národního shromáždění, 
kdy,ž jednaJo se o· důležitá opatření s.mě-řující proti' našemu 
stavu. 

Dr. SI.amrěník byl Zlla,menitým ř'ečníkem, velke nadaným 
: právn~kem a mHým kolegou, jleho'ž vžldy budleme vděČně vzpo·
mÍnati. - Odešlel nám p'oměrně v ml.ardém věku 49 I,et, ve v:ěku, 
v kt,erém se mO'hl jreště účinně upla·tniti ve prospěch nalšj.ch 
zájmú s.t.a,v'ovských. 

Budiž čest ,jeho p,amátce. , 
Zákon o poplatcích. Dne 7. dubna t. 1'. vyhlášen byl ,I,e- Sb. 

z. a nalř , zák-o'n ze dne 3. d'ubnal 1925 Č. 54 o někt,erých z.měnách 
l1sta,no'vení o popla,tderh a' ·ko,lcích. JakmiLe S'po,l:ek ná.š se do
zvěděl, 'Žle v:lá,dní návrh t-oho,to zákona j,est p,odán, ,podal sJ) Q,ltr 
s notMskou komorou pra1žsk,o'l!', o,d:ůvodněný pro·test minis,ter
's tvu financí" všem poslaneckým klubúm jakož i rozp'orČtovému 
a ústavnímu :výhoru posla'necké sněmovny i dDlžardQlv'al se 
toho, aby taxa za jmenování notá.ř'em, jež navrhována byla na 
500 Kč, byla sníž,ena 31.a tutéž' výši, jako za zápis advokátů do 
sezna,mu, t. j .. na 200 Kč .a aby kolek z,a s.L1perlegaoUsace byl 
ponechán V' do.sa'Vlaďní výši na místě navrhova'l1ých 10 Kč. 
Pro'test ná'š mě.! z.a l1ásl iedlek, ž,e taxa notářská zůstala při na
v:rhOtv,aných 500 Kč, za to taxa z.a zápis, ardv;okát.ů- do seznalJ11tu 
zvýšena ze 200 Kč na 500 Kč na' místě, a.J.:ly naše ta,x;a byla 
snÍ'žel1ra na navrho,vanou míru 200 Kč jako, pro' a·cl:vokáty. KOtlek 
za supeT[.eg,a.!isaci sníž,en na 5 Kč. - K našemu dalšímu liávrhu, 
aby zalVle!dleny byly p,oplatk,y soudní, 2>ejm. z legalisad a vi,di-
mad v1e stejné výši j.ako< is,ou po'platkynotářské, nehylo< v po
s,l,ailecké sn·ěmovl1ě .p,řihJ.íženo, aVlša1{, jak se ,doví,dáme, zásluh ou 
pana s'enátc,raa s.ek:čn.1!1Qo šefa Dra Karase usnesl se senát, že 
ma.jí býti 'za1verd'eny s·oudní pro!P,l.atl{y za legaldsace v téže výši., 
jako< j s O<u po pl,a tky no,t á ř sk é. . 

Osnova zákona o vzorcích. Vlád-a připrayuje no'Vý zálkc'J1 
o vZaTcích. Dle tétoQ, o'sno.vy mají býN k zastupování pře'd pa
tentnÍ-ni. úřadem a patentním ' sOludemve věoech vzorových 
cpráJvněnlL finanční p'fokL1'ľaill'ra, a,dV'okáti, platentní zástupci' a 
civ,. teClhnikové. J akmHe }sme se O< tom dozvěděli, poda:la ihned 
notářská komora v Praze s,polu se Spol'kem na ministers.t'vo 
obcho,du pamětní s.p'is, v něrhž se dOižaodluljeme to<ho, .aby také 
notář mo'hl zastupo,V',ati ve v ,ě·c.ech vzolro.vých. 

Cenný dar. Pail1í Eugenie Ba-ťková, v,clo'v.a pn zemř,elém 
pres,identu Dru Baťko,vi, da'rov.ala na,šemu Spolku jteho· práv
nickou knihovnu. Seznam dar·o,vaných kni.h jest vylož.en v 110-

túřsk'é komo'ře pražské. Šl,ech-etné dárkyni by,l v:zdá!ll pí'semný 
dík. Doufáme, ž'e i:jn její d01jde násle-dov'ání v podobných pří-
pa-dech. \ 

Zastupování státu. Česká finanční prokuratura zaslal,a pre
síel'iu no,tMské komOlrY .pražské rOlzhodnutí nejyyšš.ího, soudu ze 
-dne 7 . .Jedna 19.2'5, jímž bylo jasně uróeno' výlučné právo< z.a
stuPO<VlaCÍ finančních plrokuraltur jalk 'P'l'O' stát, ta.k i ohledně 
j,měníorga'n:is,ad, }e'ž jsoU' se s,táttem V' s.ouvislosti'. 

Nejvyšší sO'Uld odv1ollává se při tom na· § 1. .a 2. s.luž. in
stmkce pro tinarllČní prokuTMLI'ru, ,drl,e niloh;ž p:říslušÍI pouz,e 
fi'nauční prokuratu~ře služební úkol .a tUldíž i povinnost, zastu
povati stát i fo'ndy z,e státních perněz, byť i jten ,částe,čn.ě na
dané. Důsled.k,em to'ho' prohlásil za' n~platno'U sml'orulvu ná
mez,dní ,a. zmocňo~lIad., Ulza.vřrenoru mezi Státn.Ím olbi1'l1.Ím ústa
vem ,a arclvlQlkáot,em, kterouž tomuto advokátu udělena plná mOc 
za'stupoQ'vad a p,lná mo'c k provádění ri'Izných prráv'ních p'r,ad. 
Nejvyšší s.oud v .prří,padě tomto zru'šil soúhlasná 'r,olzhord:nuti oborU 
niž.ších s.toHc, které smlouvu zmocňovací uz.n.aJy za plla.t:nolll:. 

Měsíční schůze odboru »Praha« odbývána dne 28. března. 
Z p,rogr,amUl o,d'p.adl.a přednáška kolegy E'J1Ig-eltha,lera, po'ně,valďž 
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t~·ž pro ,chorobU! v poslední chvíli se ,omluvil. Zůstala tllldí,ž na 
programu j,ediná přledná'ška pana senátor,a s,e',kčního šef,a Dra 
Karase -o ces tě po Sici1ii, pwváz,ená množstvímpřekrás,ně ko
lo:ro'V'aných obr.a,zů. 

Přednáška sama pro.p'raco<vaná zpÚ'sobem přímo' vě,deckým, 
získala na svém plŮvabu té.ž 6etnými histodckýmJ vzpomín
kami Cl' na'rážkami, takže p,řednáška j,ako. celek nvedlla nás ne
jen do. čarokTásného okruhu ne.{náldhernějškh palrtií SiciHe, a ll,e 
vzbll'dila v nás ohlas st,a;ré dá.vno z,ašlé histori,e a oživila ]mUlz]o 
tehdej'ších doh, COIŽ pře,dsed:a1iíd kol,eg,a Křen v pod!ěkolvání 
svém panu přednášejícímu zvláštlě akcen.to~a1. 

Vš;ichni pos lucha'Či bylli práv'em na:dš,eni obsahem i formou 
bez'vladJné předná,Š'ky, j.ež vys.1e,chnuta s neutucha'jícím zájmem 
téždostavj,všími 'se dámami, mezi nimiž měli j'sme čest uvít,ati 
též váženou cho·f pa,na pře{\js'edy i téhož slečnu: dceTU. 

Kolega Kře:n vY'slo'vH přání" aby podobná přednáška v p,od
zimním ,obdohí byla OIpětov'ána" ,což pa:n senátor Dr. Ka'ra's s ne
vše,dní olchotou uči11liti' p ,ř,islíbH. 

Po, skolTIčené př,edinášce a p'Qiděk.avání předsed'aiícího, pm
mluvili též komOifní president p. Dr. Culík, 'kterýž zvláště akoell 
tov:aJ vzácnou p'řízeň páně s,enátoTo'VU ke stavu a prosil pa'na 
senátClľa, aby tUJtO' pří'z'eň, pr·o,}eveno'll t.ak ekla,tantně O'cho,to<Ll, 
s níž přednášky se uj,a l, i Hným zpúsobem st.avu, :našemu nadále 
p r oj,e Vlov1a:!. 

Pan s'enátO'f Dr. Kara,s v odpo'vědi na to v e.!m i, lithotivým 
zpúsobem ko,ns.ta,to,v,a,] sVlé sympatie i sympatie ve.Jké v;ětšiny 
veřejnosti kesta,vu našemu, li: do,tkl se též úcty k st<lJVU, kteráž 
za dob dávno mi'nultých kle stavu notářskému jak kruhy rozho
dujídmi, jme:novitě tehdy v ládlnouCÍmi, tak i obeoenst'Vlem ve.zdy 
byla pTooj-evo'vá'l1'a. 

P.o bouřrJ.ivém potles'ku', jímž slova páně ·s.enátoro1va byla 
kvitolvána a, jímž o;pěto,vně, dík z.a přehásný velč,er p . senátoru 
byl pmjev'en, sClhůze pianem předsedaHcím ukončena . P. 

Pozvání 

k řáldné v,a.l'l1é · hromadlě O-ďbOf1"Ll »Praha«, SpoO,lku no,táHl česko
slovenských, k t'erá konati s,e bude v spbo,tul, dne 25. dulbmL 
1925 o 180 hodi.ně v restaura,ci »U 'Bumbrlička« v Pra'ze-I., 

NáfOidní tř. č. 9 - I. poschodí. 
Pořad: 

1. S,děJ.enÍ p,ředs,ednJct.va. 
2. Zplráva j.edlnla,te.lská. 
3. Zp'ráva pOlklla{}]nióní ,a p,řehl i žite!.e účtiL 
4. Volby: 

a) staro'sty odboru, 
.b) 11 čJ.enů výboru, 
c) 1 p'řehl íž,He l e účtl! .a 2 náhraclní ldL 

5. Ustanov'ení členského příspěvku. 
6. Vo,lné návrhy. 
P o, zná m 'k a: Kdyby se dostate'čný počet č:lenú l1Ies,eš,el, 

bude se konati ta,to' valná hromad'a ,o 1 ho,di'llU po'zději. p'ři témž 
p u ř.adu j,e,dln á ní ~ 

Po val:l1,é h.wmadě koná se pře d náš k a pa'na RiClh. 
Engelthal,era, r.otáře v Raka,v'níku: »0 sty1isa,ci smluv přev,odu 
nemovitO'stí vzhledem na novel,lu k občans'kému zákollU.« 

V Pralz,e dne 13. dubna 1925. 

Za 
odbor »Praha« Spolku notářů československých: 

Dr. J ,a r. Po' ne c, jed~latel. Dr. V á c. C ,e r ~ ý, staTosta. 

/ v 

Z mor. slez. odboru spolku čsl. notářů v Brně. V neděli, 
dne 5. dubl~a 1925, konail.a se obvyklá měsíční schúze odboTu. 

StaroO,st.a odlboifu vzpo'menul z,ás.luh p'ředčasně zemřeLého 
Iwlegy Dra J an:a Slaměníka" notáře v Lito,v:Ji. ,o' stav no,tářský. 

Na' tO' byla schůz'e véil1oO.vána řešení pr,ak,tkkýoh případů. 
V neděli, dne 3. května' t. r., bude se konati po'SI'ední schúze 

uplynulého zJm11'ího období; p,říští schůz'e bude a'ž na pod1z,il11 , 
co,ž bude OIZnámeno v Cesk,ém Právu. 

Pozvání 

k měsí,ční s,chŮlú mm. sl,ez,. odbmu 'spoOlku čsl. no,tářů, která se 
bllde kO'11atn v nedělili, dne 3. května 192'5 O' 10. hod. dopol. v no
tMsk!é 'k,a.noe l áři Dr.a. U'Sky V Brně, na Náměstí sVlobotdy č. 11 

s tímto' pořadem: 
1. P,o,jednání no,tMe Dra Lisky 00 záko.J111ém p,ředno'stním 

odikaJze pozŮ's,talého man'ŽeJa. 
2. Příplald;y z praxe. 
3. Voh1lé návr.hy. 

účast všech členů odboiľu žádoucí. 

Mor. slezský odbOr Spolku čsl. notářů, 

v Brně, d,ne 6. dubna 1925. 

Dr. L i s k a, t. č . st.aTolsta. 

Společnost Československého Červe\ného kříže o.oráUla : se 
na ministerstVlo' s,pr,aiveId1I1.osti se ž ádb's ti, aby při smí-rném vy
řízení sPO<rú, pWj,ednává'ní z.na:čnějoškh pozůst.all,ostí, v,zdání s'e 
svědeckých poplla,tků, smí'rech v'e věcech t:r,est:ních ,a po'd'. do
pomooiV'alo, se s,tmná:n udílení dob:ro'v,o,lných přísp·ěv'ků neb 
dobrovoIný,ah pokut ve pros,p,ědl Cs.!. Cerveného ,kříž,e. . 

Mi'ni,s.teľsívo s piľ,alV'e dl no sti svým příp,i'sem čÍ-s. 9871/25 ze 
dne 27. února 1925 této žádosti vyho,y.ělo'. 

Dopoiľll'čuj.eme svým P . T. čl1e'nům, by p'řl i úředlních }e,d
náních, p'ři ni'chž bývá jednáno o skJ.áld!ání dobro.volnýdl pří
spěvků pamato,va1i na Čs. Cervený křiž, kt1e:rý pľO' sv:o'H so
ciálně zldra,V'OtÍ'ní práci a SV-LIj cel·ostátní význam vyža'd'uje a 
[.\'otřebu:j ,e pomoci vŠ'ech. 

\ 

Místo notářské v Litovli. 

K obsazení uIPlrálzdně.ného, místa 11'0 ,tářského v Li,tOtvH, po 
p,řípadě notářského mís,ta v' ok1rsku po'deps,a;né not.ářské ko'
mory, jež by snad p'ř,esaz'eníl11 notář,e byl,o, upráz,d!něno" se 
tímto soutěž vYPlis.wje . 

UchálzečJ .a, to,t,o místo, p.a p,řípa'dě pře-saz.ením Ilo,táře s'n:l'L1 
uprá'zdněné, ,ať pOldají své žádosti' Ll po,d,epsané no-tářské ko
mory a,ž v'četně ď o 22. k vět II a 1925 a vykáží tam obzv'láŠt.s 
n{lle:žitos,t'i čl. 6. IH. e) n. ř. 

Not á 'ř s k á k o m o' ľ a v Oj. O· m o' Ll ci, 

dne 14. dlubna, 1925. 

Absolvovaný právník 

s třemi' stát. ikouškmni, hledá místo, notářskéiho, koncip,ient8. 
Nab. buďte,ž zaslány na: Šebeta' Alois, 'právník, Olori1o'llc, 
Ress,lo'va 9 . 

• 

PAPIR PITS PR'AHA JEN' JUNGMANNOVA 14 
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. . 
.K ol e k c e v z o r ů z dar m a obr a tem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 

1/ 

-7-



Živnostenská banka! v Praze 
Cenfrála v Praze, Příkopy . Č. 30. 

Telefon čís. 6720- 34. 

Akciový kapitál Kč 200,000.000·-. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000·-. 

Expositura: Kr. Vinohrady, nároží tlavlíčkovytř. a Tylova 0.13 . 
Číslo telefonu 111. . 

Filiálky: 
Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějovice, Hodonín, Hradec Král.. Jihlava, 

Klatovy, Kolín, Košice, Liberec, Mělník, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst, Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1., Herrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břec1avě. 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 

První známka svět~! 

Psací·. stroje 
Remington Standard 
v z o R Y X I I. ~ Nehlučný chod, jedinečná kon

strukce, největší výkonnost. ~ ,Cestovní stroje 

Remington Portable, 
jediné sVého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remington Vertical an cross Accounting: píší, sečítají, odčítají současně v několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenstvJ. 

R e min 9 t O n p, S a c í str oje, . s p o 1. sr. o., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

Fl LI RLKY: BRNO, Panská 12-14. - PLZEŇ, Jungmannova 15. - .LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-II., Štěpánská ul. 624. 
I 

II 




