
pol. 1 not. tarifu o 100'%, ja'k je nabízel stěžovatel, bylo by 
podle názoru soudu rekursního ještě nízkou odměnou, když se 
ph'hlíží k tomu, že hodnota předmětu činila 12 milionú Kč, 
avšak s druhé strany částka 55.520' Kč, určená usnesením 
v odpor vzatým, jest zase příliš vysoká a neodpovídá námaze 
s dotyčnými úkony spojené. So ud rekursní uváživ bedlivě 
všechny okolnosti, za 'kterých .fideikomisní dohody byly se
psány, uznal jako přiměřenou odměnu za sepsání oněch tří 
dohod částku Z1.O'O'O' Kč, k čemuž iest připočíti obnos 7.50'0' Kč 
za: ostatl1Í položky upravený, který se v odpor nebéře, takže 
celý palmární účet činí po úpravě 28.50'0' Kč. V tomto roz
sahu bylo tedy stížno'sti vyhověti. 

Nejvyšší soud dovolací rekurs odmítl. 
Dúvody: Poplatky notáře upravuje sborový soud prvé 

stolice podle § 179 not. řádu ve zvláštním i"ízení, které nutno 
považovati za řízení nesporné a proto podléhá, pokud v no
tářském řádu není ustanovena odchylka, povšechným zásadám, 
vysloveným v první hlavě patentu o nespo rném řízení. Platí 
tu tedy druhý odstavec §u 14 tohoto patentu, po'kud se týče 
čl. X. cís. nař. ze dne 1. června 1914 Č. 118 ř. z. o úlevě sou
dem, podle kterého rekursy do rozhodnutí soudů druhé sto
lice v otázce útrat iso'u nepřÍ'pustny. Povšechné znění tohoto 
ustanovení nutí k tomu, aby bylo vztahováno také na roz
hodnutí soudu druhé stolice o poplatcích notářú ve vlastním 
iejich oboru působnosti ve smyslu §§ú 5 a 1"19 not. řádu. Ze 
tento § 179 mluví o poplatcích, nikoli o útratách, nevadí, ne
boť také v §§ 15 a 16 vlád. nařízení ze dne 3. května 1Y23 
Č. 95 sb. z. a n. o sazbách pro výkony advokátů a jejich kan
celáří mluví se o poplatcích advokátl'!, ačkoli není pochyb
nosti o tom, že tyto poplatky isou útratami ve smyslu § 528 
c. ř. s. Nehledíc k tomu, je výrazb jehož užívá § 14 (Z) pat. 
o mimosporném řízení »im Konstenpunkte« tak povšechný, 
že dlužno jej vztahovati také na poplatky notáHl ve vlastním 
jejich oboru púsobnosti , které se v podstatě nelíší od útrat, jež 
účtují advokáti svým mandantům. Pro vyloučení dov,olacího 
rekursu mluví v obou případech tentýž zákonný dúvod. (Viz 
rozhodnutí nejvyššího' soudu Č. 634 sbírky nejv. soudu.) 

Snížil-li tedy rekursní soud stěžovatelův palmární účet 
na' 28.50'0' Kč, vydal rozhodnutí v otázce útrat ve smyslu § 14 
(2) pat. o mim. řizení s konečnou platností. 

Bylo 'proto dovolací rekurs odmítnouti, což podle tohoto ' 
zákonného ustanovení měl učiniti již soud stolice prvé. r. 

Turecko: platnost plných mocí a jiných listifi. 
(Vyrozuměním ministerstva spravedlnosti ze ,dne ll. II. 1927 

číslo 4760'/27.) 

Turecké vyslanectví ' v Praze oznámi'lo notou ze dne 18. 
ledna 1927, Č. 7O'Z/5Z, že všechny druhy 'plných mocí, vyda
ných mimo území republiky Turecké, mají-li býti l?ředloženy 
u tureckých soudů, musí býti buďto zřízeny notářem přísluš
ného cizího státu, kde byly vydány, a ověřeny tureckým kon
sulárním úřadem anebo přímo zřízeny tureckým konsulátem. 
Překlady , listin a spisú všeho druhu, pokud maj'í v Turecku 
nahraditi veřej.né listiny, musí býti vyhotoveny tureckými no
táři nebo tureckými konsuláty. Listiny, které nevyhovuií těmto 
požadavkúm, nemají v řízení před tureckými soudy a úřady 
právních úči11ků. 

Z E DNE I ~!~ I '1' 

Valná schůze shoru notářského obvodu pražského konala 
se dne 27. února t. r. za účasti 44ti notářú. Když by l předse
dající věnoval vřelou posmrtnou vzpomínku zemřelým čle
nům v minulém roce: Václavu Štěpánkovi, notáři v Nových 
Benátkách, Břetislavu Matěj'kovi, notáři v Žiž.kově, Janu Ben
dlovi notáři ve Zbirově, Petru Cel. Stauberovi, notáři v Lom
nici n. Pop., podal obšírnou zpr ávu o či'nn,osti komory za uplJ'
nulý rok. Zprávu ' výroční přednesla úřednice komory pí Voj
tíková. Zprávu pokladní pan notář Krajíček, k jehož návrhu 
ponechán byl dosavadní roční příspěvek komorní 60'0' Kč. -
Na to přikročeno k volbě funkcio'nářú komorních i odevzdáno 
97 hlasů a zvoleni jednomyslně za preSidenta komory: Dr. 
Čulík, za členy ,komory; notáři: Brábek, Dr. Cerný, liejna 
Krajíček, Dr. Král, Křen, Dr. Ponec, Dr. Svoboda a náhrad
níky: Dr. Ebenstreit, Veselý, Vlach, Dr. Zmek. Na to učinil 

pan Dr. Ponec jako člen výboru konfederace duševních pra
covníků ve smyslu usnesení tohoto výboru apel na všechny 
přít.omné, aby přispěli nejméně 10 Kč na stavbu studentského 
domu v zahradním městě universitním nově v Paříži se za
kládající a vyložil důležitost tohoto podniku pro celý náš stav. 
Vollný návrh podán. byl jediný, notářem Viktorem Krtitzne
rem, směřující k tomu, aby komora dbala o to, aby nebyl po
škozen stav notářský při provádění správní reformy zvláště 
pokud se týče ustanovení sídla a obvodů nových o'kresních 
úřadů správních a event. zrušení berních úřadú a soudú. Ko
lega Kriitzner návrh svúj obšírně odůvodnil a po delší debatě, 
kter~ž se zúčastnili Dr. fiala , Unha, Dr. Malík, Dr. ČerllÝ 
a Dr. Ponec, přijat byl návrh ten s modifikací, aby komora, 
jakmile to uzná za vhodno, zakro~ila na patřičných místech . 
a hleděla zabrániti zrušení berních úřadú a soudů v menších 
místech. Na upokojení venkovských kolegú bylo zejména po
ukazováno k tomu, že referent o vládní osnově, týkající se 
sp'ľávní reformy ve sněmoV11ě poslanecké, Dr. Kramář, vý
slovně prohlásil, že na zrušení berních úřadů a soudú se vů
bec nepomýšlí jakolž i na to , že kdyby i došlo k zrušení, byli 
by notáři jistě zbaveni sídelní povinnosti a mohU by přesídliti 
do místa nového sídla okresního soudu. 

NotálslíÝ řád. Jak jsme již v předešlém čísle referovali, 
měla býti konána anketa za účelem definitivní redakce no
tářského řádu 15. a 16. února. Poněvadž · nebyly pozvánky 
v čas dodány, o,dročena byla anketa na Z5. a 26. února t. r. 
avšak ani tyto dny se nekon'ala. - Kolegové němečtí, kteří 
tentokráte byli též · do ankety pozváni, vyžádali si 6-8 ne
dělní lhútu, by mohli prozkoumati celý elaborát a následkem 
toho anketa odročena na neurčito. Pro náš stav jest to zajisté 
velice nepříjemné, neboť s toužebností jsme očekávali konečné 
uzákonění notářského řádu, kterýmž působnost notářů má býti 
valně ľozšířena. Jest nebezpečí, že následkem toho nedostane 
se notářský řád již do jarního zasedání · a že jeho uzákonění 
múže býti odľočeno na nedozírnou dobu, což by bylo osudn é 
pro celý - náš stav a mohlo by míti následky nedozírné. 

Polwutnictví. Docházejí nás stále častěji stesky notářú a 
advokátů, jak úžasně zmáhá se u nás pokoutnictví. Po'koutni
ctví jest zjevem velice neblahým, který isme zdědili po Ra
kousku a kteľý v jiných státech evropské pevniny není vůbec 
možný. Zákon o pokoutnictví byl s velikou obtíží zpncován 
za součinnosti advokátú a leží nyní pochován v ministerstvu 
obchodu ÍÍ'ž téměř celý ľOk. - Bude třeba rázného zakročení 
obou těchto stavú, nejvíce postižených, aby konečně zákon 
s patřil světlo světa a dostal se do Národního shromáždění. 

Brevet. V poslední době se často přihází, zejména praž
s'kým notářúm, že strany požadují sepsání plných mocí pr o 
ciz·ozemsko (ze'jména fľancii, Spojené státy Severoamerické, 
Turecko, Egypt atd.) ve formě notářského spisu, poněvadž 
tyto cizí státy neuznávaií a nespokojují se pouhou soukromou 
listinou. Plná moc takto vyhotovená má však býti v dotyčném 
státě produko'Vána v originále, tedy ve formě tak zv. bľevet. 
Okolnost ta naráží na překážku, poněvadž podle dosavadního 
not. řádu, nesmí notář vydati originál notářského spisu, nýbá 
pouze snímek, který vša'k opět cizí státy nepřipouštějí, poně ,
vadž není na něm originálních podpisů stran. Vzhledem k to
mu, že uzákonění nového notářského řádu, v němž jest na 
brevet pamatováno, odsunuto jest na nedohlednou dobu, bylo 
by záhodno, kdyby ministerstvo spravedlnosti předložilo sně
movnám as,poň kľatičkou novelu, kterou zavádí se i u nás bre
vet,totiž právo notářů, vydávati notářský spis straně v oľigi
nálu. 

Zpráva o schůzi spolku notářů čsl. odbor Praha, dne 26. 
února 1927. Schúzi zahájil o 7. hodině předseda spolku p. notář 
JUDr. Václav Cer n ý, věnovav především posmrtnou vzpo
mínku zemřelému notáři Břetislavu Matějkovi v Žižkově 
a na to probrány · záležitosti spolkové; po té L1dělil před
sedající slovo panu notáři frantiŠ'ku Kováři z Nymbur'ka, 
kterýž pronesl přednášku týkající se některých oprav bu
doucího notářského řádu, jak si asi notářstvo české předsta
vuje vydání svého notářského řádu, který by vyhovoval mo
derním potřebám jejich. V předl1ášce déle l1ež púl druhé ho
diny trvající probľal pan ipřednášející jednotlivé paragrafy no
tářského řádu, poukázal' s bystrým postřehem právnickým na 
jednotlivé rozdíly mezi staľým notářským řádem a novou 
osnovo'u a p,řipojil současně ihned svúj návrh a odůvodnění 

. téhož. Na to připo'.i1l ještě kratší přednášku o vtělení práva 
zástavního v pozústalostním řízení, a zhodnotil rovněž v této 
své vývody způsobem praktic'ko-vědeckým. Po té přihlásil 
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se k slovu president notářské komory JUDr. J a rosla v Č u 1 í k 
a podrobně a věcně referovalo své spolupráci při tvorbě no
vé ho notářského ľádu s činiteli jednak z ministerstva Sprave
dlnosti, jednak ostatních zájemníků. Příto mní vzali s uspoko
jením na vědomí prohlášení pana presidenta, že stav no táts l\Y 
docílil za daných okolností při sdělání osnovy notářského řádu 
alespoň částečné vyhovění svým o'právně l1ým požadavkům. 
Pan předsedající notář JUDr. Václav Čer ný poděkoval panu 
presidentovi za jeho úspěšnou činnost, ,k terou tep.rve v bu
doucnu, až osnova v zákon vej de bude · niOŽ'l10 s dostath~em 
oceniti a 'na to po d e batě se rozvinuvší, udělil s lovo panu 
notáři JUDru Viktoru Kriitznerovi z Uhlířských Janovic, k terý 
promluvil na théma: »Návrh reform y správn í a stav not á řský. 
Pan přednáš ející ve svém reíerátě prob ral stanovisko našeho 
stavu k phpravované reformě s.právní a dovo dil , že jest zde 
obava, že zrušením ob'csů zrušeny budo u té ž okresy berní 
a soudní a tím ohrožena bude existence n otáf'ů venkovských 
V · sídlech městských , kde dříve byly okr esn í soudy a, berní' 
úřady . Přednášející apeloval na zást upce notářS'ké komory, 
aby příslušným činiteWm v ládn ím a pa rl amentním by lo toto 
stanovisko tlumočeno. Usn eseno po debatě na to se rozvinuv ši, 
které se zúčastnili mimo jiné té ž p. notáři JUDr. J aroslav 
Čulík, JUDr. Jaroslav Ponec, Krajíče k, JUDr. V. Černý , 
uvažovat i o tomto ,námětu a návrhu pana přednášejícího 
a na příslušných místech učiniti pro,hlášení a bude-li zapo .. 
třebí i zá'krok, ' aby stav notářský n eby l poškozen v pHpadě, 
že' ke zrušení soudních i berních okresů v dllsleďku refo rmy 
správní dojde, ačkoliv v láda prozatím na nic podobného ne
pomýšlí. Po vyčerpání denního pořadu rozv inula se k e kon ·.:: i 
schůze rozprava o jednotlivých pří padech z praks e, načež pan 
předsedající poděkovav přítom n ým za (I čast a pozorné vy
s lechnutí ř ečníků , sch ůz i ukončil. 

Knihy redakci zaslané. 

Klllhy pro každého. Státní nakladatelství ohla.š uje prave 
s ubs kripci na V. ročník této pop ulární vzdělávací knižn í sbír
],y. V novém ročníku vy jde zase 5 svazků, a to : T. G. Ma
saryk: V boji za samosta tnost. - J . Daneš: Země a člověk. 
- V. Lesný: Duch lndie. - J . Kříženecký: Užitek domácích 
z víř at. - A. Pražák: Češi a S lovác i. S ubskripce končí 15. dub
na 1927. Každý svazek průmě rn,ě o 200 s tranách, . tedy celý 
roční'k 1000 stran skutečně vzdělávací a poučné četby Zd 

opravdu lidovou cenu: všech 5 svazků seš. za 25 Kč, v celo·. 
plátěné vazbě za Kč 45. Novy m předpl atitell!m přiznává Státní 
nakladatelství právo, zakoupiti si dosud vyšlé 4 ročníky za 
nezvýšenou cenu, případně i n a měsíční splátky. V těchto 
4 r očnících vyšly 'po řadě tyto sp isy : T . G. Masaryk : Poli
tické myšlenky. - E. Babák: O výživě. - V. Joachim: Co má 
věděti každý občan. - A. Ditt r ich: S lunce, měsíc a hvězdy. _ 
J. \Ners tadt-L. Sychrava: Československý odboi. - T . G. Ma
saryk: Mravní názory. - J. Zachoval: R odinn á výchova. _ 
f . Žilka: Dějiny světových náboženství. - J. Roček: Lidová 
zdravověda. - J . Matiegka: Původ · a počátky lidstva. - T. O. 
Masaryk: Česká otázka. - O naš í nynější krisi - J an HUs 
(dvojsvazek).- K. Engliš: Vybrané kapitoly z náwdního ho
spodářství. _. J. Kratochvíl: . Jak se mění povrch zemský. _ 
J . Macek: Socialismus. - T. G. Masaryk: Velicí mužové. _ 
H. Traub: Naše po.Jitické dějin y v 19. století. - B. Něm ec: 
Neviditelné by tost i. - J. Veselý : Vynálezy a v:'imálezci. - E. 
Svoboda: Demokracie jako názor na ž ivot a svět. 

Státní nakladatelství v Praze n., OstroVllí 24, (pobočky : 
Brno. fra'ntiškán s,ká 4, - Bratislava, Grossl'ingova 117) zašle 
každému ochotně zdarma podrobn.ý prospekt. »Knihy pro kaž
dého « neměly by scházeti v žádné veřejné ani soukromé 
'knihovně a dOlpor učujeme je proto vřele našem u čtenářstvu. 

Jan Trn k a : Přehled iudikatury v e věcech železničních. 
Svazek III. (rok 1923- 1924). 

Záslužná práce, která si vvtkla za úkol uspořádati přehled 
judikatury ve věcech že l ezn ičních , dospěla právě k III. svazku, 
který obsahuje iudikaturu z roku 1923 a 1924. Stejně jako ve 
svazcích předchozích , jest i při tomto svazku důkladný rej
střík, 'který ob~ahuje chronol o,g ický přehled: a) rozhodnutí 
řádných soudů ve věcech civilních, b) rozhodnutí nejv. soudu 
jako soudu zrušovclcího, c) nálezů nejvyššího správního soudu" 
dále věcný ukazovatel a konečně chronologický ukazovatel 
předpisů právních v judikátech citovaných. Svazek III. obsa-

huje celkem 329 judikátů s pečli vě a vě t šinou zcela samostat
ně na podkladě odborné železn iční pr akse a s hl edi ska želez
niční teorie sestavenými p ráv ními větami. Takto L1spofádaná 
sbírka soudních rozhodnutí z důležitého obor u služby želez
niční jest velmi v ítano u pomůcko u ne,jen pro železničního 
úředníka, ale i pro nej šir ší 'kr uh y občanstva, jež při j d ou se 
železnicemi do s tyk u. Význam takovéto s bírky soudní jest tím 
větší , čím se s tává soud ní prakse rozhodovací konsolidova
nější, poněvadž právě podle takovéto prakse lze v různých 
sporných případech nalézti beZpeČll'~ vo dítko. Že pak judika
tura našich so udů stává se konstantnější, mo ž no ja ko potě ši
telný zjev na jisto postaviti a tím s píše a b ez.pečně ii možno 
se podle ní d o- budoucn a zařídi t i. Přehled judikat ur y ve věcech 
že lezJii č ních , pořádaných mi ni s t e rský m radou Trnkou vychá
zel s ice s t ejně jako v dřívějš ích letech ja'ko příloha časop i s u 
pro že l ezn iční právo a poli t iku, lze jej však té,ž obdržeti jako 
samostat ný svazek uhledně brožovaný za cenu 60 Kč u fy Vše
tečkfl a spo!., Kr. Vinohrady, Lublaňská Č. 35. 

Daňové a bilanční revue Č. 3. obsahuje tyto zaiímavé čl án
ky: Kompensace pohl edávek berních (univ. prof. Dr. Funk). -
Ztrátové bil ance a daň z přHm u (-a - . Poměr §§ 19. odst. 1. 
a 17. ,ods t. 6 zák. o dani z obratu (-a). - Zdali podléhají pa
tronátní d ávky dani z obratu (Dr. Daninger). - Daň z příjmu 
(důchodová) ze služ. pl atů. - Jsou revise kona né komisemi, 
vyslanými revis. odborem m. · f. opřeny o pla tnou zákonnou 
normu? - Jest v dů sledku n álezu Nejv. spr. soudu o odpo·· 
čítatelnosti obnov. fondů u všeo-b. daně vý,d. možna obnova 
ukl á d acího říz ení? (Dr. Fischhof.) - Daňová reforma v Jugo
s lavii (Dr. H. Holzmann .) - P opl'at'1<y, které pl a tí akciové spo
lečn ost i a s.po l ečnosti s ručením obmezeným ze svého zřízení 
v zem ích hi storických (mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus). 
(Devl.) - Přehl ed zákonů a n ařízen í. - Nejnovější vynesení 
min. financí a nálezy Nejv:vššího s.právního soudu. 

Albanie, přehled národohospodářský a povšechný. Napsal 
J. M. Kadl ec , konsul ČJR. v Tiraně. Vydal »Orbis« (Praha 
XII.. Fochova 62) za 5 Kč. 

Nejúplnější přehledný obraz situace dnešní Albanie jal<o 
z emě i jako státu, a upozornění n a hlavní směry, jimiž by se 
měla ubírati naše expanse v t éto zem i. jež posky tuj e tolik 
možností n árodohospodářských právě primitivností s,;,ého o sta·· 
v u, která po číná dostávati v posledl1í době rozhodny prulom 
pod n eo dol a t elným tlakem dnešní h ospodářské situace světové. 

A I ex. Dum a s: »Dohrodružstv! kněžny Monacké«. Ve·· 
selé i smutné příběhv- ze zá'k ulisí dvora Ludvíka XIV. Přelo·· 
7. ila Karl a Šeřínová. V,rdrilo Zeměděls l<é knihkupectví A. Neu
bert v Praze Díl 1. za 15 Kč, skv. vázaný 25 Kč. 

A I e x a n d r e Dum a s: Leon a Leona, p lÍ že vévody Sa~ 
vořského. Historický román ze XVI. sto letí. Přeložila Karla 
Se'fínová, Díl III. Vydalo Zemědělské knihkupectVÍ A. Neubert 
! Praze. Za 14 Kč, skv. váz. 24 Kč. 

POZV .ÁNÍ 
h: měsíční schůzi odboru »Pr a ha«, spolku notářů čsL, kter á 
konati se bude v sobotu, dl1 e 26. březn a 1927 o 19. hodin ě 

v rest a uraci »u Bumbrlíčka« v Praze. Národní tř. Č. 8. 
(I. poschodí.) 

Po řad: 
1. Přednáška kandidátky notá řství 

s l eč 11 y JUD r a A 11 d ěr. y K o z á'!k o v é: 
»Pozn á mky k náv rhu předpisú o s'polunabytí 
jmění pro osnov u čs!. občanského zákona.« 

2. Řešení praktických případů z pr akse. 

Za odbor );Praha«, Spolku notářů československých: 
V. L u d w i g , jedn atel. . Dr. Č e r n ý, s ta r osta. 

Misto notářské v Hartmanicích. 
Podepsaná notářská komora vypisuje so utěž k znov llob ·· 

sazení mís ta notářského v Hartmanicích, uprázdněného př e
ložením Dra Fehxe Pietsche do Lanškrouna, po případě i ·k ob
sazení onoho místa, které uprázdní se v obvodu komorním . 
př eložením do Har tmanic. 

Žádosti, opatřené -doklady ve s:Il1yslu výnosu min. spr. 
z 31. X. 1887 čís. 9172, . po dány buďt ež do 22. březn a 1927 
včetně předepsaným způsobem podepsané' komoře. 
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Not á řs k á k o mor a v P r a z e, 
.. dne 1. března 1927. 



Notářské m!sto v Přisečnici. 
Vyhláškou notářské komory v Mostě ze dne 22. února 

1927 čís. 89/26 n. 'k. vypsána byla soutěž k znovuobsazení 
místa notářsk~ho v Přísečnici, uprázdněného přeložením no
táře Leopolda Tutschky do Bochova. - Lhůta k podání žá
dostí končí dnem 21. března 1927. 

Notářské místo v Blansku. 
Notářská komora V Brně vypisuj e soutěž k obsazení, 

úm rtím p. notáře Rudolfa Vodičky uprázdněného, notářského 
místa v Blansku, po případě onoho místa notářského, jež se 
uprázdní přelože'ním v obvodu notářské komor y v Brně. 

Žádosti opatřené doklady ve smyslu výnosu min. sprav. 
z 31. X. 1887 Č . 9172 podány buďtež do 28. březn a 1927 včetně, 
předepsaným způsobem podepsané notářs ké 'komoře. 

Not á ř s k á k o mor a v Brn ě, 
dne 28. února 1927. 

Př-eložení. 

Ministr spravedlnosti pře,lo ž il notáře Dra Felixe Pietsche 
z Hartmanic do Lanškrouna a Leopolda Tútschku z Přísečnice 
do Bochova. 

/ v 

Notářství na Moravě. 
Ministr spravedlnos ti jmenoval kandidáta notářství Me

toděje Vo'zdeka notářem v Městě Žďáře. 

K notářství 
přestoupí JUDr., 6% r. so udní prakse, soudc. zkouška, 35letý, 
v nesporné agendě zběhlý, znalý cizích řečí (č es . a něm. perL, 
angl., maď., ital. a srbsky částečně), naprosto spolehlivý, by 
strý právník a dobrý pracovník. - Nároky velmi skromné. 
Lask. nab. pod zn. »Brzké nastoupenÍ« do adm. t. I. 

Literát-redaktor, 
ovládající kromě mateřštiny slovem i písmem n ěmčinu a pol
štinu, restring. státní úředník (v polit. službě), dokonalý sty
lista, svobodný, příjm e jakékoli v zaměstnán í kdekoliv. Nab. 
pod zn. »Bez protekce« do adm. t. 1. 

Písařl"a na stroji 
s 31et. praksí v not. kanceláři na venkově, znalá běžných prací 
kance!., hledá místo pokud možno ve Velké P raze neb blízkém 
okolí příp . i na ven'kově: Lask. nab. pod zn. » Přičin!ivá « do 
adm. t. 1. 

PAPIR PITS PRAHA 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. __ o Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

TELEF ON 23815. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. 

První známka světa! 

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

strukce, největší výkonnost. ~ Cestovní stroje 

Remingt 'on 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 příslušenství. 

Remington psací st~oje, spol. s f. o., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILIR.LKY : BRNO, Panská 12-14. ,- PLZEŇ, Jungmannova -15. - LIBEREC, Zámecká 8. 

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




