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ZE DNE. 

Zpráva o lednové schůzi pražského odboru spolku česko
slovenských notářů. Dne 31. ledna' 1925 ko,nána\ byla v mÍ'stil1'O
stech »u Bumbr lÍóka « obvyklá měsíční schúzka. pr,a,žs.k,éJIO 
odbOlru. Schůzi z.aháj,il předseda \ Dr. Černý uvítáním přítom-

, ný,ch a jmeno,vitě vzácných a m~lých hostů palna presidenta 
Ceslwtbutdějo Viické komory T'o,U'še a palna vrchn'Í11O' rady Součka. 
Po té pro,s!o,vil svým poutavým a zajíma\v,ým zplhobem 
jeden z našich nejllepších theoretiků a pr.aktiků v .nesporném 
Uz.enÍ, berounský pa'Iť no,tá:ř kolega Kra'ÍÍ'oek, přednášku na 
thema »p'olzltstalo,st'l1Í inventář o sporném maijetk,u «. Obsah 
i fO<rma této předJl1:ášky upoutaly veškeré po·slucha1če měr,ou 
s vJchova'no.'U, takže tito vděk svůj ku lWl1ici téže bouřiívým 
po,tJ.eskem pwje.~,ili. Vybrati nejz'ajimavějšÍ pa'rt,ie této před
ľ1ášky Z'namena.lo, by op,a'kovati přednášku slovo. z,a sJovem 
ce-lou. Ostatně budiž těm, kteří z různých důvodů přednášky 
této, do,ložell1é četnými citáty z prame'nů a velmi č.et1nými roz
ho,dnutími, súča'stl1lit.i se l1'e m ohli., útéch<ou, ž,e předlllášk,a ta 
v tomto č.a,so·pise 00 nejdříve dojde uveřejněnÍ. P,an předseda 
právem pod,ěkoval vřelými slo,vy panu ,přednášejícímu za tuto, 
v 'k,aždém ohledu v/zornou přednášku. Debaty, po, přednášce se 
f>Q'zv;inruvší, súčast11'1U' se páni ko·lego'vré: plres,Lde'l1lt Dr. ČuHk, 
Dr. Ponec, pres,jdent Touš, vrchn'Í rada Souč'ek , Dr. Pa,tsch, 
Lepšík, Dr. tlíHka, Dr. Svoboda a jiní. Před uko,nčenÍm schůze 
zvo,]eni ' do výbOlru: ko'lega n,o,tář VJalch, kt,erý s,o,učasně zvo.Jen 
za pokladníka odhOiIu, ko.lega Ludvvk a kaJl1td!itdát notářství Dr. 
Kar,el Kopecký. Účalst ko,legů byla dosti Z'na:čná, což děkolv,alti 
dlužno ko>]egům venko,vským. - Za to, -z Velké Prahy Súč<listlnlÍli 
se ko,lego,vé větš.Ínou' z býVlalÝ'ch předměstí, kdežto, z V'nItřního 
města, j,a:lw obvykle, pouze mizivá menšina. Což .o,statní pr.ažští 
ko·I,eg<o,vé nemají naprosto' žádného zájmu na řeš.ell1tÍ odhoro-
vých a sta,v,oNských otázek? P. 

Zabrání kancelářských místností po zemřelém notáři. Po 
l}mrtí pa'ua pre.sid,erut'a Dra. Ba,tka, žádala notářs.ká komo,ra 
pr,alžská o' zabrání j,eho k,aJl1icelářských mÍ'stností p'ro, jeho, ná
stupce Ll! Zemské sp'rávy poEtické, která výnosem ze dne 
26. l.edna 1925 č. 34.077 této, žáJdlosti vyhovělla, a' prohlás.i1a 
místnosti ty za z.abrány ve smyslu § 1. zák. ze dne 12. srpil1:a 
1921 č. 304. Roz hodl1Jut í to, lze .j.e'l1." víta,ti na pro'sp'ěch rualšeh!o 
sta,v u, ,neboť bYllo by j'in:ak nástupci těžko, ne-li nemo'Žlno" o,pa
Hitli 's,i j,iných vhodných místnol$tí. 

Protikartelový zákon. Del11'ní listy ,p.ři'nesly zprávu, že 
vládla ·chystá ka'It.ely podmbHi záko'l1U. Máme tuto' věc v evi
de·noi a' míníme kOlnlati přednášku ·0 ka'Itelech a v,ztaúch '11'0-
tářstv,a k zamýšl,e11'é reformě zálwnné lwnoem měske bř,ezna. 

Pojištění notářů. Vlá,daJ vypra,colvla'la již .o'SIllO,VU zá.Jwil1ta 
o všeobe,cném pojištění osob samos,t.a'tně vý·děJ.ečně či'l1Jn&ch. 
- OS:l1o'v.a ta bude nYl1JÍ p,ředmětem po,rad užšího praoo'vního 
výhoru, 11alčež svollána bude širší komise, do· nÍ'ž pozvál1Ji budou ' 
též přísnuŠ'nÍoil1lašeho stavu. Vyzva'lii jsme s'vého ča,su ko,legy, 
aby nám zas.]all:i p,řesná s,tatistická data i bud.i,ž žalorvánlO, že 
mnozí z kolegů taKneučini'l,i, takž'e budeme mod OIp,erolvlati 
pOILJIz.e s da,ty neúplnými. 

Zákon o pokoutnictví - bude, jaJk jsme dtos,I,echli, p ·ře,dložen 
pa'r1amentu v nastávajícím obd'ohí, čímž vyhověno bu,de dávln!ým 
přáním stalvu advokátního ,a ·notářského. UoinÍme z.ákon ten 
pře,dmět,em c:liskuss,e v únorové s'chůzi pra'žs:kého odhOlIU, co'ž 
bude za!jů,sté vš>emi přís'lušníky našemi uvítáno. 

Nástin súlíromého práva, platného na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi. Ve dvou sešitech, celk,em <O 500 stran'ách kv,a'r
tové'ho formátu vyšlo dílo, ·pm československé právníky 
na,dmÍlru důležité. Docent Dr.. V1.ald.iilTIÍJr fa,jno'I a: Dr. Ad,olf 
ZátuI>e>cký podj,a,].i se pr.áce Vle.Jl11Ii zásluž:né,. že d'0I s.J.olV,e11,ské 
ř,eč.i převe'dli s,oustavný vý.klad práva Ulhe'r,ského, dosudl pl,at
ného na SI·ovel1Jsku, napsan& před pJ.evratem maďarsky ul1'ive'L 
prof. Dr. Kalflem Sz'la,ditsolLl., a dop'l,11ti:U j,ej zátkOIl1>odárstovÍm a 
judikaturou až do př,ítomné doby. První sešit obsa1huje práJva 
osob, práv·aJ věcná (vlastl1'ictvÍ a v.ěcná Plráva k vě,cem cizím) 
a všeohecnou část práva ohl:iga,čnÍho. . Druhý sešit obs,aJlLlje 
'zvláštní čá'st práv,a ob.Jiga,čního (s právem smě.J1Ie ,čnÝI11l a pojí
štovatC'Ím), dáJ.e právo rodiln,né a právlo ď,ě'd:i ·cké . Toto dílo, 
00 jehož pmkN'oké ceně netřeba šířiti sl,olv, vyhovLl'je i po 
str.ánc.e vyučolvad a temet:ické, ježto dává pos.Jucha,čstvtL!i práv 
do. rukolU oenné diJo o soU'starv'ě mater.ie.JnÍho, pr<Íivla olbča'l1Jského, 
plaJtné ,HaJ Slo:v,e:nsku. a, v Po,dka1rpatské Rusi. Právn:id\:á jednota 
bratis,I,aV'skiá vyšla vydá11lÍm této knihy v.stříc ohe'cné potřebě, 
a mO'Ž'l1iO dtou,fati, že tím SVIOU dé\'lší čitnnost jen po'sí:J.iJ.a; nebo,t 

kniha taJkoNé Iwdno,ty vědeoké a pralkUc:ké jak,o jest tato, bude 
jistě rych'le rozebráJna čes.kým a slo'vens,kým práJv,n,ilctvem. 

Všeobecný zákoník Občanský byl v text.u dosud, auten
tickém (nčmeckém) zno'vLl' vydáq proL dr. Egon. e m 
We i s s em. Vyš e.} ve sbí-i-ce »Gesetzesausgabe Prager Archiv « 
v,e f.ormě velmi úhl.e'd.né, přírulČl1.Í (452 stran ma.lého' formátu) a 
pfe,hledné ti s:ko.VlOlI úpra.volLJ. Do,plJ'í-ky textu zák'olno' po'zdějšÍmi 
zá;lwny jsolu nápadně vyznalčeny ča,rou svis lou podé.\ t,extu -
pokud nejde o změny zněn.í zákolna. Zně'ní zákona, samo jest 
j)rove,de:no ve způsobě, jak je upravUy lTo1vely. Zař,az.en\}T jsou 
všec,]],ny záJlwny popřevratové až dlo kO'lllce ro,kw 1924. Zá'r.Q lveň 
byla svědomitě přeh l édnuta a dop!.něna rozhodl1iutí nej,vyššího 
so,U/du. Dokud nebu'cLe d,olwnčena revise občanského' zákolllia, 
bude to,to vydá'I1IÍ v,elmi VHai110U a v e:1 mi potřebnou pomůckou 
pro české j. pr'o, německé právníky. Zejména P'],11'0illl měrou' llta.-
11TadÍ vydáJní Ma nz,ON o,, kte'Ié jest ji.ž u ná's za,stalm lé. J e'U pr·o 
ty případy zůstane Manz nepostrád'atelným, kdy bude třeba 
smvlnaltÍ' no'vý text zákona s,e sta,rým, j.ežtlO v tomto vydán.Í ji,ž 
starého t·extu není nebo kdy p,ů}de o' starši, rakouskou judikaturu. 

, II. sjezd německých právníků budé se ko'natil ve dnech 27. 
až 29. června t. r. v, Brně. Na j,eho pořadu j'est rovněž .po,j,e'dL 

l1án,í o tom, mají-U býti zaJve,deny nOlvté f,o'rmy zasbav,en:í v. ěc.í, 
zejm. hy,pot.eka rej.stří:ková, dále o,tázka, má-l'.i býti' práv\o, pra
oovní samostatně kodifikolv:á'l1'o, jaké mez.ery vy.k<lizuje návrh 
refolfmy othčaJnskéhOl zákolTé\' v právu dědid~ém, . j,atké reformy 
se ,odporu.čujÍ na ,ochranu hezp'e,č.lllol$t.i cti, jaký výz.nam ma,jí 
mezinárodní smlouvy na záko'l1odárstvÍ V'11litro1zemské, zda.-U 
se odpmučLl'j .e da,lš·í vybudo;v:á'!"Jlí vykonatelného spisL!' no,tář
sk,é,ho a jeho vo'l'né jw.\.ová11lÍ, zcta.Ii se OdpOTučuje zav,eldení 
pilného od'vo,lání v dv. sp'oreoh, pOldle který,ch zás.ad má se 
upr<liviti utklád,é\'CÍ ř'ÍzenÍ daňové. 

Nesprávná praxe notářů. Dov,ídáme se, Je ohchodl1Íci uchá
zej.í s.e u no~ářů za vydání různý,ch ,0svědče)1Í, jichž používají 
pa'k ku své reklamě jla.ko Tl/a př. o. vydání uroitého po,čtu vý
ti'Sků ča,so,p'isu aJneb o tom, že firma vede k11,ihy v českém 
jazyku .a že jest česká a křesťansk,á . Upozorňujeme, že taková 
o svědčení no,tářská jsou nepřípustná, poněvadž ta:kov,át,o, pro
hláše'ní nezéUklád'ajÍ právních následků a za.jdsté jest .ne,důsto<Í'l1!Oo 
n<lišeho stavu, aby byl,o pou·žÍváno notářů ku reklamě ohdodaí. 
Varujeme pmt,o' své kolegy, <liby podobným žáJdlos,tem nevyho
v'O'vlaM, pOlntěvad'ž se vydávají v šanc po přípa,dě i kárnému 
řízení. 

Členům »Pensiiního ústavu Rakouského spolku notářského 
ve Vídni. Žá,dám všecky členy t,ollO't·o' pensi:m.ího' ústavu, aby 
mi l<liska.v ě s,dělHi sv/o,je adr,esy, částky, na něž by.li po~ištěni 
a kone6ně , z>daili' diolSud platí příspěvky , či zdaM plřesta1i po 
pře,y,r. a:tu p/latiti. Dostávají-Id někteří již pensi, p'l"'OsÍm, by .mi 
sdě<JiJ.L, z.da ji dostáJv'aj,í v měně naší či rako'Ll'ské. Dr. V ádaN 
Svoboda" notář na Smfchově. 

Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi. Civ'Hní správa 
Potd:karp'atské Rus,i vyda/la »5eznam obci aúřa,dů na P:odk,ar
p,atské Rus,i« a zas,lalJ.a notářské komoře v Praze 100 výtisků 
do rozp'rodej-e. Seznam ,o 48 stranách má tyto rubriky: 1. Obec;: 
a) Do'sud úředl1Jě použÍvamý název slolVenský, b) nálev maďar
ský. 2. PoHtický okres. 3. Obecl1í nota'ri·át. 4. Č,etl1JÍIC,ká sta'ni.ce. 
5. PoštO'Vl1Jí úř·ad. 6. Befluí úř.a'Li. 7. Ok'resní sOlud. Dále nás,l.e
duje: Abecední sezn'<lim obcí Podk. Rusi, obslathujkí jak názvy 
sl,oiVanské tak i názvy maďa'rs.ké, seznam vše'ch úřadu na 
P.odik. Rusi a dtis.J.otka,ční p'řehled četnictva. Objednávky buďtež 
řízeny ·na sekretariát l1io,tářské komory v Praz,e. Cena 1 vý
Us,ku 15 Kč. 

Věstník Spolku čsl. kandidátů notářství. 

V z ál ež.ito<st i z a poč ten í V' o' j e I1i s k é s ,I u ž by v á
leč!rL é do připra,vné praxe notářské kal1Jdidátu notářstVÍ, jenž 
vstoup.i! d'O praxe t,eprvle po válce, pOldal1 spo,lek ·č·eskolsJ.oiven
ských kalnditdátů lTOt áIř·s tví podle usnesení poslední va.]n:é hro
hady memmandllm mi1nisterstvu' sp'f'a'V.edlno,sti, jež vyřízeno
bylo výměJrem mi'nILsterstv.a spr.ave,dlnosti ze dne 19. pr·o,si,11Ice 
1924 č. j. 52.593/24 takto: 

Ná"Vlrhu z 2. pwsinoe t. r., aby výno<s minist,erstva spra
ve,dtl,no'sti z 21. srp'na 1923 č. 31.975 byl o'prave'n, respl. dio
plněn takto.: »K,andidlátu l1Jo,tářstvi, kt,eTý sJo'ži:1 zkQll.1'š,ku .no ,tář
skon a dov1ršil čtyři< léta praxe .n.o ,tářské, buid:i'ž z,ap'Olčtena celá 
služba válečná za v<Í'lky, do' p'řípravi1lé p'raxe notářské dte úřed
nrihOl potvrzení příslušného vo'je11ls,kého tělesa u l1to,tářské ko
mory Z <liZ name na:ná, z ní však 'Pouze ona doba, POl kt,erou v,e 
studHoh dOo vykonání všech teoretických státn.ích zkoušek nebo 
do do,sažen.Í dOlktorátu byl zdržen a tím škodu utrpěl« 11 e I z e 
v y h 'O' VI ě t: ,i'. 
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o ně;;a:kém za'počítánÍ služby vojel1s,ké do přípravné praxe 
l1'o~ářs:~é n~elze, zde v~bec mluvliti , nebof . po,dle povahy véci za
podem l?~ yYz,n'am }en tam, kd,e od vy,kázání praxe určitého 
dryhu ZaJVll ;~1 od' 0' S a< ~ e 11; í . j i stý c h o' p r á vně Jl< í pod I e 
~,a k ,?' n a, J'Cliko. na pr. ZaJplS do, seznamu a,dvoa\:átů (vládní na
nzenl Zv 9. pws,mce 1919, 'č. 651 Sb. z. a nař. a vládní nařÍ'zení 
z 23. breznar 1920 Č. 176 Sb. z,. a na'ř., postup d,o v,yšší'ch hod
nostl1lích tříd) atd. 

~r~x,e, kt~rorU ko'ná !1Jotátřský kandi·dárt po dovršení př,ede
psaiI1~, ctydete p'naxe, není pra.xí toho, druhu. Podle § 10. a' ] 1. 
no,t.,vrad~u ro·Z'hoduje o· žárdo·sti za jmenování na záJkla'd:ě náv'rhu 
n/O-ta,rske koQmolfY a sborových soudů I. a II. stOlllilCe mi,nli-str spra
vedlnosti, nejsa vázán o' výběru kandidátů. Není pro't.o· talké za
poUebí n,ěj.aké normy o' tom, jak má bý,t'i po'sllzováno' stáří kan~ 
d~dátů y·e služhě notářské a neměl by vý,no's žáda,ný žádného 
zalkol1lneho podkla-du. Srovnání se zapo,čtením podl,e vil. na,ř. 
z 9. prosince 1919 Č. 651 Sb. zák a na'ř . , která QIsta1ně vzta
huj.í se jen IlJa kaa1id1i1dáty advokac,ie, kteří p'řed nasto'l1lpenim 
vOlÍel1iské služby byl i z a p' s á n i do seznamu ka,l1ldlidátů neb.o 
byH v praxi soQludlní podl,e § 2a (B), zalpočítateJ,né do, p'raxe 
advokát,ní a na kandidáty, kteří do roka '])'0' složení práv1J1i
ckých studií službu v,o,j,ensk'0lu nastoupilď, a do, ,wka po· jejím 
sko'l1.oen~ v'stou'PIJi. do· pr,axe, není prot,o případné. - Za' mi
nistra: liartmal1ln v. r. 

Z mor. slezs. odboru spolku čsl. notářů v Praze. P:řli mě
sí'Člní schůzí č.Ienské konamé dne 1. února 1925 pojednal sta
rosta odbolru Dr. Li,ska 00' říz,ení podle § 179 nesp. Hz. o,hlle-dně 
dolda,t,ečlTě nalezeného jmě.ní pOlzůsblostního. Čilého rozhovoru 
o této ·otázlce súoalstl1ii1i se skolro všichni přítomnÍ. V p ·říŠtí'ch 
měsíční'ch sc.hůzkálCth bude v,edle otázek z pra.xe hl.a v.ně poQje,d ... 
náno o otázkách z ří'zení po,zůstalo·st.ního a z práva dě,d,ic1kého. 

Oznámení. 
Měsíční členská schůze mor. odbočky sp,o'Vku čsL kanld<~dátú 

notářství v Brně koná se v neděli dne 1. března 192'5, tent,o
krát,e v Pře.f o. VI ě, v místno,stech 'r,est,a,urace akdoiVého' pilVO'
va'ľu o. piH 10. hOld. dopoL, s následovním pořadem: 

1. Po,jednání kol. Dra Ed. Lisky o ži'votn:kh p'O,j.istkách při 
pr'ojednáJní p.o 'zůsta,I'O ,sH. 

2. Pfípr,ava na valnou hroQmadu v Praze. 
3. Ro'zhovor o. upr áz,dněných místech notářských. 
4. Volné návrhy. 

Ko.legovté, d,olstavte se v plném pOČhI! 
Dr. Edua:r-cl Liska, 

t. Č. star'o'sta o.dboa<y. 

Pozvání 
k měsíČ'ní schůz-Í otdbmu »p.r,a!ha«, s'po'lku l10ltářů českos,lo,ven
ských, která kOII1'a'ŤIi se bude v soho,tu, dne 28. únm'a, 1925 
o 18% ho-cLi'ně v restaura,ci »u BumbrI'íčka« v Pr,a,z,e, Národní 
tL č. 8 (I. posch.) 

PoQ řad: 
1. Rozprava o běžný'ch 'oltázkách stavo,vských. Zahájí 

pan 11!0,tář Dr. Rud. Král. 
2. Rozpr,a'va o. p,řípustno.sti žen jako ček,atelek no

tá:řstvÍ. 
3. Volné návrhy. 

lio'sté čle'ny uved:ení jsou vítáni. 
V Praze, dne 12. únm,a 1925. 

Za odhOlr »P.raha« Sp'olku ]1iotářú česlkos.l·ovens,kých: 
Dr. lawsl,alv Pouec" j.ednateL Dr. Váda:V1 Č,e rný , starosta. 

, v 

Pozvání 

ku mě~í-čl1lí čl~n,ské schůzli mm. sl,ez,s. odboru sPoQ,lku čsl. notářú 
I v Bľl1e, ktlera se bude kOl!1ati v neděli , . dne 1. b ·řezl1Ia 1925 

o 10. ho'd. dOlpo.J. v nOltářské kanceláři Dra Lisky v Brně na 
NálTněstí sv,ohody 6s. 11 s tímto p.o'řadem: ' 

1. Poj.ednání nOltáře Dra Li Siky Ol kOUlpi' dě,dietví (§ ] 278 
o. z.) a o' dě, cI!ilckém nar'Olvlnání. 

2. Příp-a,dy z praxe. 
3. Vo,ll1Jé návThy. 

Mor s I e z s. o dl b o' r s p 'o ,1 k u č 's.J. '\1, ,o· t i ř ú v B r ni ě,' 
dne 7. února 1925. 

Kare,l l,atnáček, jed.na,tel. Dr. Liska, staro,s ta. 

Přeložení. 
MilJ1istr spr·a,vetdl'nosN př,eložH Il1io ,tá'ře Dra lo<sC'fa liaus

mal!1.J1Ia z Dobř.an do Jaroměře. 

Ministr spra'vedb10'Sti zpro'stil notář,e Bohumil,a M.a i s
n e r a v Praze-VII. P.OVh1l110Sti mí.t1 úřední S.ídllo, v Buhen'čt Tím 
jles,t obsazeno uprá:zdtl1lěné .notá-řské mí'sto' po notář:i Dru Karlu 
Ba t k O' v 'iI. 

Mladšího koncipienta a slečnu, 
zručnou písařku nal strojl a obez'nalou s agenldolu notářskou 

'přijme ihned nO'tářství ve F'rýdku. 

Dr. Ján Medvecký, 
v,e'l:ejl1'ý J1.otár ve Zvolene (Slo.vensk,o') prijme do, svojej kance
lanle ,aJko pomo:cníka v,erejno'Uo.tárského' kalndid'áta, alleho' abso'l
vova'l1téhiO' p,[ávl1íka, k nastúp,eniu dhnedl. Potdmi,enky dia do
ho,vlolru. 

Býv. kandidát notářstVÍ, 
t. Č. p'ollic. kOlnc., hledá trva'lé místo, v ntOttářské k,amce,láN kdle
koQ,liv. Las. nab. pod »Skrovné pOlžadavky « do adm. t. l. 

---,,_. - - - ---
Notářské místo v Dobřanech. 

P odeps,a!J1,á notářská k,omora vyp'isuj,e tímto soutM ku 
Z!1Io'vLlJobsazeJ1lí mís,ta notMského v DOtb-ř:ane ch upr ázdallě'l1'ého 
přel:?'~e'i1lím mo.táře Dra losefa liausmanna cLo 1 ~roměře , po pří
plaldie 1 ku obs,a:zení místa l1iotářs,kého" které u.prázdni se přelo'
ženú'!l c:l'o Dobřa'l1 v ,ob vodu kOlmm ním. 

Z ádos,t,i , do,klaldy ve smys.Iu vSTntO'sLt miln'. spr. z 31. X. 1887 
Č. 9172 ,opatřené, podány buďtež ·dlO' 7. března 1925 voetné 
předepsaným z.púsoQbem po,de.p5oa,J1ié k,omo,ře. 

No· tářská komora v Praze, 
dne 14. úl1io'ra 1925. 

Notářské místo v Praze-VII. 
Podepsan á ,no.tářská komora vypisuje soutěž ku znovu ... 

oDsazení mí'sta J1!otMského v Praze-VIJ. - upráz,dn.ěnéhol pře
ložením notáře B.oh. M.a.isnera do vnitřní Pr,ahy - s do,Iožen1m 
že l1JotM Pľ'O Pr ath u-VII. jmeno,v:al11ý bude poQlVline n, mí,ti: své 
úř,e'cLnď sídl,o v BubeIITč: i. - Soultěž vztahuje se též na mís,t,o' 110'
tá:řské~ 'které uprá,z,dní se v obvo,du kOlmo-ry přelo,žením d·o 
Pralhy-VII. . 

ŽácLo,sti, opatřené dok,tady v,e smyslu Výa10SU min SPL 
z 31. X. 1887 č. · 9172, p'odány buďtež ' do 14. bře'zna, 1925 včetn'ě, 
přede,ps,a.n1ým způsobem podep'sané k.omoře. 

III 

Not á ř s. k á k o m Ol r a v P r ,a, ze, 
dne 18. února ] 925. 

PAPIR PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kancelářské, 

dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky, a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítka, 

aktů atd. -- Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

konceptní, 

nítě k šití 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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· Živnostenská banka v Praze 
Centrála v Praze, Příkopy č. 30. 

Telefon čís. 6720-34. 

Akciový kapitál Kč 200,0~0.OOO·-. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000'-. 

Expositura : Kr. Vinohrady, nároží Havlíčkovy tř. ci Tylova n. 13. 
Číslo telefonu 111. 

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

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

Expositura v Opatiji a Břec1avě. 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizině. ! 

První známka světa! 

Psací stroje Remington Standard 
v z o R Y X I I. 

Nehlučný chod, jedinečná konstrukce, největší výkonnost. 
Cestovní stroje 

R e min 9 t O n Por tab 1 e., 
jediné svého drubu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami kláves. 

Remington Vertical an cross ftccounting: píší, sečítají, odčítají současně 

v několika počítadlech. 
Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

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

FILIÁLKY: BRNO, Panská 12-14. PLZEŇ: - Jungmannova 15. LIBEREC: Zámecká 8· 

I 

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




