
komp.]eme.ntář o·právněný dle sml o u v y ke zru.šení pro
kury. jel1! za souh],a:su komanditisty za určitý'ch oko.lností, jme
novitě pb'zbyl-li důvodně důvěru v' prokuristu, odvo1lati prolkurll 
i v poměru: vniHním samostat·ně. 

Není rOlzporu v tOIl11" že ža.!ovaný 'Odv·ofává se na zánik spo
lečenské smlO'uvy a přece z,a,se ku zápiSU llkv,iidačnÍ firmy 
sma,ouvy té se d'o'Vio:lávall., .aby byl Za!}Sál1 dle ní lirkvMátmem 
C. Vždyť zákon sám (čl. 133 ohch, z.) co' dO' stanoVleiThÍ ols'Ob 
likv.1dátmů POuk'éllzuj.e v prv·é řadě ku spoleoenské smlouvě, 
třebaJ že sPOlI·eóJlo'st byla zrušena a právlem tedy ž,a.lovau1iý žá
dal, aby jím byla jmenováJl1él! osoha společenskou smlouvol\.! 
předurče,ná. . 

J a/ké nár.oky by mohl činiti X ·nespadá v rámec tOlhoto 
SPQlrU. Odvo.Jad soud pOIS.OUdjll ťedy věc po' právní stránoe bez-
vladně. -er. 

Z á s .a dně s I tl šíp ř i s e p il s o v á .n í p o z Ů s t a I, o s t n í h o 
i 11 V e ,n t á řep očl e n u v e ř e j n é o b ·c h <O dní s p o' ,I e č
n '0 s t i z j i s t i t i ,a z'a ř a di ti' d ·0' i J1I V e ni t á řep Ol díl 
s p o leč 11 í k a dle s k u· teč n é ho j měn í s pol e č n o· s t i 
v dl o· b ě o d pad n LI t í s pol e ční k a. Byl o-J i ale v e 
s p 00 leč e n s k é s m 1'0' LlI V ě s t a 110 ven o, že děd ,i c O' v é 
s p O' leč n í k a m a i í n á r ·01 k j e l1! n a '0 b n o> s k a pit á .] 0-
vého vkladu., j .ak se jeví d ,le pos lledlní bila 'nc,e 
ú m Jr t í pře d c h á zej í c í, p,,] ,a: t í pro' i II V e .n t á ř t o t o 
s m .J LI V n í, děd il c e z a vaz LI j í c í, LI. S t ,a n o' v e rL í a z II a 1-
c j p' řez k o LI m aj í spr á v n o' stb i :l a n ce, a č-I i j i z ů-

s t a v j tel l1! e p Ol d ·e p s a 1. 

(Rozhodnutí nejvyššího sOllldlu ze 6. května 1925 R I 352/25. 
Obchod,ní soud v Praz.e A 30/23.) 

Nilžší s,oudy zamítly náVlrh nepomíHte,]ného děd.ice, nezL 
vnuk,a N., jemUJž měl býti vyměřen p.ov,j'nný dil, aby dědlÍ'oo 'vé 
testame,ntám.í byli vyzváni k předloOžení bManoe k prvnímu 
lednu 1924 O'Me.dně PlQldHu zůstavitele j,ako, v.eřej1ného. spo,leč
níka fy R. s odůvodněním, že pro výpo,čet povinnlého d1J.u jsol\.! 
s měr oda,t,l1Ý111il ,omezující ustanovení společe,nské smlouvy ze 
dne 20. ledna 1897 a pokud: vyslovuje, že mu'sí býti p'Onecháno 
znakům, aby rozhodli, če,ho jim třeba k l1Jálezu j. k po'su.d1m, 
p.ak ~e tohol času j,est p,řed'ča,sným zabývati se řádným OIce
něn,Ím dle § 784 ohč; z., poněViélldž y. nYl1lějším sta.diu' jde jeJn 
o. podíl zůstavHeJ.e R. na ,ohchodní spoaečno'stí, nikoli, o' výměru 
a výpočet povil1lného, podihl. 

Nejvyšší soud nevyho'věl dovollacímu reku~rsu:. Odůvodnění: 
Na,paldel1!é usnese,ni hoví v , podstatě st.avu věd il zákOoruu .až 

na právní názor, že pNI inventarisaci. spo~ečenského podliJI\.! zú
stavitel.ov:a netfeha pro'zla'tím bráti zřetel k pOiVilnnéml\.! podHu 
nezl. N., s kterýmžto názorem v této vŠoeobe·onosti ndze sou
hJa.sHi. 

USl1Jeslením pO'zůst.élllostního . s·oudu z 5./11. 1923 A 30/23-2 
a ze 7./1. 192'4 A 30/28-2 byl,ol :nařízeno sepsání ilnve'l1táře, jen 
se zř,etelem na nezl. vnuka zústav'iteki,v,a (§ 92, 'OdSot. 2. nesp. 
pat.). tJ.čelem inventáře jest tedy 'Sepsání a ·oceně'TliÍ pozůsta,].ost
níh<o jmění ·dle zá,s.ad § 784 obč . z. ,a to vše h ·o j mě nd, tedy 
i podílu zůstavitelova na obchodní s'poleoČl1Josti pod firmou R. 

Kdyby p.ři. sepsá,ní ·j.nvenrtáře neměll býti ji,ž l1Jyní vzat 
zřetel k nezl. nepominutelruému .dědIci a mNo se POlstupo,va,ti 
dle § 106 · nesp. ř., n.eměl by POl přípardě Énventář vůbec vý
znail11Ju. Bylo! by t,edy z á s a d 11: ě 00' do· podílu zůstavd:tel,oMa na 
sPorlečel1Jském jmění zřídlilti litkvild.aoní bH.él!nci, t. j. hil.aJl1'oi podle 
skutečného maj.etku spol.ečno'sti a nestačilo. by, .aby byl po,jat 
do i\J1V·el1Jtáře POIdí,l 'spollečníka ve spole.onO'sti, jaJ" se jeví 11Ia jeho 
kapitálovém kontě nehoť uzávěrka k,a-vitá,lového km1lt.a .není ne2 
výp,olčet dle ohchodních kni'h, oč se jmění spo.leč.níkovo. tu kterou 
dúbUl úča'ste,nství jeho. ve společnosti zvětšilo· n,eb zmealš'Í'lo (č,!. 
106 ohch. z.) a nevyjadřuje vždycky pravé.ho' st,~vu dle sku
tečného, stavu spo],ečnosti. Má-Ii tedy 1nventář o:d po vkľalt i 
§ 97 nes.p. ř. nu.tno pojati do, něho podíl spo,lečníka dle pravého 
stavu podílu, t. j. podle skutečného jmění sp,ol ,ečlTostj.. To plyne 
též z LI,st.a11l0'veni čl. 130 ·obch. z., ,cJje něhož je určHý podU spo
leoníka z veřejné společnosti vypa,odnuvšího pOldll,e skutečného 
majetku společnosti v době ·odpadnutí společníka. 

Leč v tomto příp,adě padá .na váhu spo,lečenská smlOllwa, 
obs.alhujíd v § 15 ust.anovenÍ, že dědicové zemřelého společníka 
mají nár'Ok jen na obno·s k.a.pj,tálovéhQo vkladu, j.ak se jeví dle 
pos,l·ední bi'lra'l1ice přeldcbáz.ejíd · úmrtí spo,leóníkovu a, v § 21 , 
dle něhož dědic spo'].ečníka. za trvání spo,lečnosti, zemř·e.lého ne
má v žádném případě náľQiku l1a vyšetření sJpo.lečenského jmění 
v době úmrtí spo]eóníka, nýbrž musí s,e spoko,jHi odlbytným 
stanoveným v § 15. 

Toto smluvní ustanovení působí pr.oti všem dědkům bez 
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rozdílu. Je-li spo.]ečenská smlouv,a zdrojem určitých práv a 
závazků sporl ·ečníko,vých, pře.cházejí také jen tato, práva a zá
vazky na dědke. Účast kteréhokoliv společníka na sp·o,lečen
ském podniku byla smlouvou podmíněna mimo, j.iné tak.é tím, že 
·omezí své dědice jen na obnos k,apHá:lo·vého' vk,ladu dle po
sled,n'í bi,lance čili jInými s10IVY společník vzd,a.] s·e smlouvol\.! 
j.i.Ž předem ve pwspěch společno·sti svého, nároku na onu část 
s·pO'I ,ečenského jmění, j·ež hodnot.ou 'Svojí po případě by pře
vyšo'vala k,apitál·ový vklad dle pQoslední bi.la\1loe předcházející 
jeho úmrtí. P lroto také ani dědtoové ; vstupujíd v právél! a zá
vazky zůst,avHe.lo.vy, nemohou míti více práv než mě,l zůsta
vit.e,l, pokud; se týč·e JSOll podrobeni záv,azkllm, jež na se 
vza·l zůstavitel. (§ 531 a 547 obč. z.) 

Ust.aniOv·ení §§ 15 a 21 smlouvy není tedy poříze·ní pw pří
pa.d smrti, nýbrž smluvním záv.azkem spoJečnlÍ'ků mezi. sebou. 

Proto také zlhtavitel v prvém odstavci test.amentu zcela 
v SoOuhkus,e se spoueoenskou smlouvou vymezlJlje, že j.eho po
zústa,l·Qlst tv·oří mimo· ii'né spo'le'čenský vk1.a,d, t,o j.e'St onen ohno,s, 
který vykMe p·os,]ední bi:1ance firmy R. jím s.chválená. 

Dle společenské smlouvy jest tedy zařaditi do inlVe.ntáře 
pudíl zůstav;j't'elův ·na společenském jmění jen tímto' 'obno'sem 
Cl b.ude se znalcúm obmeziN jen na zjištění správno'sti bilance 
pak-li ovšem neby1.a zllstavitelem s'chválena, l1Ieb v o,páčném 
p ř íp.adě oldpa,dl.a by vůbe·c potřeba z,naleckého· pQosudku. 

TomutO' názoru ne,ní na závadu usta110vení § 97 nes:}). pat., 
nehoť v cle,n úmrtí zllsta.vi.telova neby,l ves mys 1 u s p o· 1 e
č e n s k é sml 00 u v y jeho. p·odíll ľlJa společenském jmě·ní větší, 
ne.ž jak vykazuje po'slední bi.l.ance. 

Z to·ho, co. bylo uvedeno., plyne" že jest lhostejno, ž·e sou
částí společenského jmění jso'u velko,statky a p1vo'var, neboť 
i tyto. nemovitosti sdílí osud Qostat·ního spo,leče.nského jmění. 

-er. 

I ~k·1 '," ZE DNE. 

Ústřední výbor Spolku československých notářii k'O'l1a:l 
dne 31. kv'ětn.a 1925 v Brně s.v.oH SChŮZL za pfedsedni1ctv:í svéh'O 
~taľosty Dm V ác1.a.va Svobody. Své nedostavení omluvili pp. 
členo,vé virboru: Dr. Jaro'slav Čap,ek, Dr. A,ntonín Mokrý, MoNc 
Schafer, Dr. Em é).nruel Liška a Dr. J.aroslav P ,onec. - Po
smrtná v:zpomínka za čle,nem výboru Drem Ja'nem Slamě11ík,em, 
umřelým dne 1. dll/bna 1925, zapsána byla d,o protokolu. Do
datečně ' s.chváleno bylo orp atře ní, výkonného. k,omitétu, který 
11 příle'ži,tosti 75. nalro'zeniln pana pf'esMe.nta republiky v;ěl1Jova] 
v za'Stoupení ce,lého stavu dne 6. března 1925 blahopřejnou 
acl r·es u" .a odevzdal j'i do rukou ka.ncléře p. Dra Šámala. . 

Udělena byla podpora členům roOdiny po· koL notáři J aro
sl,uvu. Ga:rd:avském v do'savadlI1í výši 2000 Kč. 

Dále předlože·n byl přípis mi,nisterstva spravedlnosti ze 
dne 2. března 1925, jímž zamít'cwě vyřízen by,l návr,h mimo
řádné v.a,lné hroma,ody ze dne 7. pwsjnoe 1924 na 'Obnovu 
článku IX. zákona ze dne 1. dubna 1921. 

Zprávu jedna,telslwu pfe,dnesl kol. notář Dr. Král,a dá.1.e 
přednesl za nepřítomného pokladníka zprávu p·okuadn.j.ční. 

K žáJdosti p·řítomných referuje kol. Dr. Čemý ohšírně o pf,a
cech spo'jených s novým notářským řáJdem a shromáž,dění ko
legov.é jednomyslně vyslovují upřímný dík osvědčeným pra·· 
cúvlllíkúm, pr.esi,dentu !1Joltářské komo·ry pražské Dru JarolsJavll 
Čulíkov.i a Dru. Václavu Černému, kteří s ·neutuchaj.í'CÍ svédo
rnito'stí súčastní se veškerýc.h porad o. této· záležitosti v mini
sterstvU' sprave,dlno'sti kom1:1lých. 

. Poněvadž komise tato. z va,lné části osnovu nOrtářsk,ého 
řádu již probra'la, jest naděje, že v nejbližš,ích dlnech p'fá:ce 
svoje uko'!1čí a výs,ledky svého, j.edlnál)Í veřejno·sH a po· té pa.r
lamentu předlo·ží. 
. Za z,emřelého k,oL Dra Slamě.níka kooptován by,l do 
Uslře,dního výbQoru kot Dr. Alois Zmek, notář v Praze. 

K žádosti ko,], Dra Duška z Br,atislavi a koL pf,edsedy 
bratisl.avské nO'Íářské komory Dra KJrna, usn'eseno, by'lol v·e 
d.l1ech svatovádavských letošního roku us·pořá.ct:ati' zájezd 
Ustjedl1JÍ'i1o spolku čsl. notářil d,a. BrélJtisllavj. 

Schůze Ústředního. výboru súčastnHi se četní koJegolVé ja,k 
z Mor,él'vy taJ~ Slovenska a zejména ko'legové s.lo'venští ústy 
Dra Duška pře.ctnášeli své sHžnosti na nes r.ov nat].a.st i mezi sta
v,em notářů obec'ní.ch, okresní.ch a žu:pnkh a mez.i, notáří ve
řej.nýmil. Prv jmenovaní notáři na SIQovensku pro'várd'ěií v.eš
kerou téměř agendu tcubulární, co'ž o'd,pQlruj.e zákonu. Veřejní 



notáři žáda.jÍ pwtOI, aby v zajmu sta"ýu tomuto zjrevUr byla UClr

něna přítrž a a,by neveřejným notářům nebylo, vÍlCe do'voJeuo 
tabulární .a,gendu za úplatu stranám pipováděti. 

Na tomto. neblahém zjevu mají ovšem hlavní viruu poměrry 
politilcké. Ministerstvo sprav'e'dluQlsti si,ce sHbi,l,o' odpomoc. ve 
věci té, ,a'l,e z.dá se, že ministerstvo vni,tra k radikálnímu kroku 
u chý.\it i se nechce. 

V zájmu unifikace zákonodárství na S lovensku a v ze
mích Mstortckých s,e doporučuje, aby notářský řád co' nej
dříve byJ u:skutečně11 a aby také na SlovenskiLl ohledně smlu.vní 
a ta.bu'lární a'gen,dy nas ta,ly poměry tak spo'řáda.né, j.aké p,a
nují v zemÍlCh hi:sto'rid:'Ý·ch. 

Shromá.ždění pTojrevuj.Í l1Jadějri, že ná'pravu čás,t,ečnou sjedná 
také nový zákon o pOlkoutnlrCtvrÍ. 

, Přípravný komitét ke zřízení fondu Dra Karla Baťka svolla,l 
' u příll ežitosN 'II. sjezdu právnirckého do Brna sc,hůzi na den 

31. května 1925. Schůz'e konala se za přítomnosti četJ1lých ko
legú, jak z Čec.h, t.ak Mo.ravy a Sl·ovenska. Ko,}.eg,a' Dr. Krá.l 
přednes l jednak zprávu o. stavu fondu a jednak .návrh regul:ar
tivu pro, správu tohoto fondu. Za spoLek ,německých nortářů 
dostavil se ko,lega Dr. Wieland, který žádal, ,aby nlávrh re
gu~atiV1u byJ dříve pře1dložel1J nO'tářským komorám k n.ahléd
nu.tí. DMe žádal, ,aby Ol regUlI,a,tivu j,ednáno by lo na spo,l ,ečné 
s'chúzi de l egátů teprve tehdy, až je.dJ1iotHvé .notářské komory, 
ktell"é na fOlndJ Dra Baťka dosud přispě,ly, předi!lo 'ží píseml1Jě své 
dobré zdání. Návrh tento byl přHa-t a regu.laNv byl v těchto 
dnech zaslán: jedno,tlivým komO'rám. 

Notářský řád. Dne 6. června t. - r. skolnčena byla anketa, ko
naná u ministerstva spr,aved,lnosti oh\.edně osno'vy l1Jového no
tářského, řádu. Doj-de nyní na kornečnou. re,dakc'Í, takže lze se 
nadíti,že po prá2)dl1lil1lá.ch bude moci, ministerstvO' př,e1dloži,ti řád 
ten sněmo'vně. 

Valná hromada sboru notářů obvodu pražského konána 
byla dne 7. června t. r. za přítomno'sti 46 Čllenů.- Pres1d,em 
Dr. Čul.ík po,d:a,l zprávu o al1lketě konané u ministerstv,a spra
vedlnosti o novlém notářském řádu a uved.l dúLež.itějŠí změny a 
novoty j,eho. Dá,l,e vylíči,l čin1l10st komory za up.lynulý rok ze
jména ve věcech nové jU'r.isdikční normy, refOifmy výděl'ko;vé 
daně, zákona o pok,outnitCtvJ, zastoupení notářů u nejvyššího 
soudu, pak ve věoech vzorových a patentních, so.ciárlního po
jištění a pOldal dále zprávu o průběhu II. sjezdu čs'!' právníků 
v Brně. Za náhradníka čtlena komory zvolen bylI na zbytek 
volebního' ,obd'ohí Dr. Hugo .Ehenstreit, no,tář v Rokycanech, 
a za přehlížitele účtú o'pětně pp. Stanis:llav Pavlíček- a Otakar 
V,la'ch. 

Zprávu pok\ardní za. nepřítomného Dra Zmeka př.ednes-l pan 
notář Křen, komorní přísp'ěvek stanove,n o·pět na 600 Kč T'D'čně; 
zprávu Ol usnesení komitétu' pm fond Dra. Baťka předne.s.J pran 
llotář Hejna, rovuě,ž tak jako' zprávu o výsledku šetření o ná
vrhu notáře pa,na Dra Vi.\ímk:a v poslední vall1'é hr,omatdtě po
daném jakolž i návrh na připuštění žen k zápisu do, seznamu 
kanc1idátů, který by,l vleHk,ou větŠÍrlllou přijat. - Valná hromada 
usnesla se dále na tom, že prohlašuje za stavovskou pOlvi11lnos t 
notářovu, p,řijÍma1 ti a vÝ.k,QI11áv,ati' funk'Ci zkušehnlíhiQr komi,s:a,ř ,e 
pro zkOiLlŠky nO'tMské. - Volný návrh p.ana no,táře KOIVMe 
v Nymburoe ' o' působl1losti notářú a advokátú, pOiLlz'e othláš,ený 
avšak nepředlo'žený, odl,ožen byl do pří,ští v,allné hwmaJdy. 

Knihy redakci došlé. 

Nákladem zeměděI. knihkupectví Ad. Neubert v Praze: 
Alexandre Dumas: »Panna Orleánská.« Její živO't a poslání, 

, v 

vítězná sláv,a a mučednioká smrt. Pře1. Marie Du,šková. Kč 8. 
Alexandre Du'mas: »Marrie StuartoQlvna.« Osudiy tř,í korun.: dvou 
královských a jedné t'l"nov,é. PreI. Mat. Anna Vchynská. 
Kč 11. M. Dr. Váša Náprstek: »Potd' slov,alns'kým pú lměsícem,< . 
Kč 4. Malrtirn fll'lin: »Květiny zahra'dní v zimě venku vyt,rv.alé.« 
Nová obsáhlá z.ahra!dlni,cká kl11ha, dop,lněná 249 obrázky. Kč 25. 
ProL J. Sv,ozN: »Decho,vá ,cv,rčenÍ«. 39 vyobr,arze11L K,č 5'-. 
ChalrJes fo'lev: »Dvě ženy«. Román. Kč 11'-. Dr. Jo's. Ko'nlfárd: 
»Alhatros«. Román. Druhé vydání. K,č 20'-. 

Daňová reforma. Č.fs lo 6.-7. Daúové a b il anční revue jest 
cele věnovánO' IrefOlrmě da,ní přímých. Spis tento' z pér.a mini
sterského rady f :rá'llY 111e11í O'pis,em textu osnovy pnichys talnté<ho 
zál{jQlna daní přímých, nýbrž soustavným výk,ladem v ,elmi pří
stupně ,Clo pOlpul árně ps.amÝffi. Spi,s všímá si do's,av.alClJníhoQl prá,v
llího stavu 'na obojím státním území a vypichuje odc:hy,lky od 
něho prO've1dlené OIsn10'VOU. Spis pojednává o datm dúchodové, 
zv,láštní dani výdělkové, d.atUi pozemkO'vé, domo'v,ní, o' vše
obecné da,l1It výdtěllkolvé, dani y·ent,ové, d,ani tantiemiQIvré, o' u:sta
IlO'v1enírch trestních a spo'l ečných usta!l1'orv:enÍ:ch včetně vymá
hání d.aní .a o' úpľra'vě finanční v územl1lí samoS'práv'ě. 

Turistům, obchodnictvu a živnostnictvu doporučujeme nej. 
novější mapu celé Šumavy v sedmi barvá'ch d le zprac,ování šu
malvský10h odbolrú KČST., z.re,d!ig,ov,anou Jar o sL Pa, c 0' v
s ký 111, zhotovenou Voj e 1] s kým ús t a v e m v P r a z e a 
vydanou K ;\iu b e m čs J. tur i, st ů v P'r ,at ze. Provede'ní řek, 
vrchů, stoupání, lesů v barvách činí mapu přehl,ednou. Mapa 
zabírá c.elou. Šumavlu ·otd Hratni'c k čáře DomažHce, Nep'omuk, 
Č. Budlě}Qrvi1ce, Trh. Sviny, Kaplice, Vyšší Brod, j,ak,ož i po
hral1Ji'či bav'O'rs.ké .až na 12-15 km, je'st proto pro' všechny 
navštěvo/v.aterle 'krajú šuma,vs'kých ať k účelúm turisUc'kým, 
neb obchodním v'ehoe pr,aktírckou, turistům pak zvlá1ště přijdou 
vhod óeské a havorské značky v původních barvách na, mapč 
naIaestlené. Cena K,č 13'-, podJepe,ná na plátně Kč 23'- jest 
mírnou. Žádejte pWlt'Or vždy jen J. PalC'o'vského' Mapu Šumavy, 
kter,ou dodá každý knihkupec i k'omisionář naklada,telství J. 
S vát e k, Praha ll, Sp'árlená 38. - Tamtéž možno' obd'ržeH 
i !l'č . .E d. Mor a v c e, P r ů v o' d C' e pD Ji: žní ·c h Č ech ách 
a dO'.\ 110 í Šll' m a v ě s p'lánem města Č. Budějovi'c. 120 S,tT., 
20 vyolbr. se zvláštiní přílohou: panor.ama s Kleti, s obrysy 
krajin, .hor i Alp s Kletě vidi'te,lných. S pJál1iem Kč U'50, bez 
plánu Kč 7'50. 

Jmenování. 
Miln,istr spr.avedlno'sti jmeno,val! ka1ndicláta nOltářství Dra 

JDsefa Hesa, notářem v Dobřalne'ch. 

Mini,str spravetdlnostir přel'ožiI notáře Karla W :1 mm e r a 
z HOIrní Blatné do Rumbmka. 

Kandidát notářstVÍ, 

t. č. u s,oudu, se 7l,etou notářskou a Sletou soudní pra.x,í, l1'0rt. 
zkouškou, hle'dá místo l1lo,tářského konc'ipienta kdekorliv. Lask. 
nab. pod zn. »Snaži;vý« dro, atdm. t. 1. 

Na Moravu a Slovensko. 

Býv. kall1di,dát notářství s vírcel,etou pr,axí, kt;e:rý púsobH té,ž 
jako. s lúž'l1Ý a zástupoe hlav. slúž'ného na Slolvensku, svolb o druý, 
příjme místo notář. kO'l1cipienta. - Lask. nm. pod zn. »Trvalé 
místo'« do adm. t. rl. 

I. 

PAPIR PI S P HA JEN JUN 
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. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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z.v a v Praze 
Centrála 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 Havlíčkovytř. a Tylova n.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, Tepllce, Terst, Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1., Herrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břec1avě. 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 

První známl;<a světa! 

Psací stroje 
emington Standard 

v z o R Y X I I. ~ Nehlučný chod, jedinečná kon

strukce, největší výkonnost. ~ Cestovní stroje 

R e min 9 t O n P O ~ tab 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remfngton Vertical an cross Accounting: píš~ .sečítají, odčítají současně v několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

R e·m ing t O n p s-a c í s t ~ o i e, s p o 1. s r. O., 
P ť a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

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

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




