Sbírka zákonů a nařízení, č. 27.—2\).
g?.

Zákon ze dne 20. ledna 1921,
jímž se Povoluje užiti dříčích dluhopisů, jež budou
vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě
116000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích
a podobných kapitálů.
Národní shromáždění republiky
venské usneslo se na tomto zákoně:

Českoslo

Dílčích dluhopisů, jež, vydá za souhlasu
vlády jménem země Moravy zemský výbor
v Brně podle usnesení zě dne 18. října 1919, ze
dne 7. února 1920 a ze dne 24. dubna 1920
v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč, Smí
býti užíváno k úročnému ukládání peněz poštov
ního šekového úřadu, nadaci a ústavů, podléhají
cích veřejnému dozoru, rovněž tak k uložení
Penez sirotčích, svěřenských a dcpositních a ko
nečně až do výše kursovního kursu, avšak ni
koliv přes jmenovitou hodnotu, za služební a
obchodní kauce.
§ 2.
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Aš, Boleslav J^Lh, Bubeneč, Děčín, Cheb, Chomůtov, Jablonec n. N., Jičín, Karlín, Karlovy
Vary, Kolín, Liberec, Lípa Česká, Most, Mýto
Vysoké, Náchod. Nusle, Plzeň, Podmokly. Praha,
Rumburk, Tábor, Teplice-Šanov, Trnovany, Lstí
n. L., Varnsdorf, Vejprty, Vinohrady Král. a
Vršovice.
Obce tyto vyměřují a vybírají dávku z pří
růstku hodnoty nemovitostí ohledně všech nemo
vitostí, které leží úplně v obvodu obce.
Ve všech ostatních případech vyměřuje a
vybírá dávku z přírůstku hodnoty nemovitostí
v Čechách zemský inspektorát pro zemské
dávky.
Vyhláškou touto doplňuje se vyhláška mkristrasvnitra v dohodě s ministrem financí a mini
strem spravedlnosti ze dne 15. listopadu 1920,
č. 621 Sb. z. a n.
Ministr vnitra:
Černý v. r.

gs>.

Provést! tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí,
vnitra a spravedlnosti.

Nařízení ministra
s plnou mocí pro správa Slovenska
ze dne 5. ledna 1921

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

o úpravě inštančního pořadu v záležitostech
zdravotnických a živnostenských v municipálních
městech Bratislavě a Košicích.

Dr. Popelka v. r.

Dr. Engliš v. r.

Vyhláška
ministra' vnitra v dohodě s minis rem
financí a ministrem spravedlnosti
ze dne 21. ledna 1921
o tom, které obce v Čechách jsou pověřeny vy
měřováním a vybíráním zemské a obecní dávky
z přírůstku hodnoty nemovitostí.
Podle §■ 15 nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 23. září 1920, č. 545 Sb. z. a n., se
vyhlašuje:
Zemský správní výbor v Čechách přenesl dle
svého usnesení ze dne 39. prosince 1920 od
1- ledna 1921 vyměřování a vybírání zemské a
obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí
s výhradou svého dozoru do odvolání na tyto
obce:

Na základě § 14 zákona ze dne 10. prosince
1918, čís. 64 Sb. z. a n., a vzhledem k zřízení
policejních ředitelstev v Bratislavě a Košicích
nařizuji:
§ 1.
V záležitostech živnostenských a veřejnězdravotnických rozhoduje v municipálních mě
stech Bratislavě a Košicích v první stolici
městská rada.
š 2.
V druhé stolici rozhoduje v těchto záleži
tostech župan župy bratislavské a města Brati
slavy, resp. župan župy abauj-turňanskč a
města Košic.
§ 3.
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.
Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska:
Dr. Mičura v. r.
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