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270.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 21. srpna 1922

0 vyctání dalších 6% státních pokladničních
poukázek z r. 1922.

Na základě zmocnění daného v §u 10 zá
kona ze dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. 
a n., vydává finanční správa 6% státní po
kladniční poukázky splatné dne 81. prosince
1922. Poukázky tyto jsou ďatovány 1. čer
vence 1922, mají jeden půlroční kupon splat
ný spolu s kapitálem 31. prosince 1922, jinak 
však podržují zcela jak vnější úpravu tak
1 veškeré vlastnosti 6% státních pokladnič
ních poukázek vydaných na základě finanční
ho zákona na rok 1922 a datovaných 1. ledna 
1922.

Vztahuje se tudíž vyhláška ministerstva 
financí ze dne 3. ledna 1922, č. 5 Sb. z. a n., 
o 6% státních pokladničních poukázkách, vy
daných na základě finančního zákona pro 
r. 1922, i na tyto nyní vydávané poukázky, 
zejména, pokud se jedná o placení státních 
daní a poplatků.

A. Novák v. r.

271.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 13. září 1922

o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu 
dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

Na základě zákona ze dne 24. května 1922, 
čís. 169 Sb. z. a m, jímž se doplňuje zákon 
ze dne 19. března 1876, čís. 28 ř. z., o lhůtách

I k opravným prostředkům v řízení před úřady 
I finančními, prodlužuje se lhůta ku podání od

volání proti předpisu dávky z majetku a 
z přírůstku na majetku:

1. pro berní správy (na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi pro referenty odhadních ko
misí), jimž lhůta odvolací do dne této vy
hlášky prošla, o dalších 30 dnů, počínajíc 
dnem, jenž následuje po uveřejnění této vy
hlášky.

2. pro berní správy (na Slovensku a v Pod- 
karpatské Rusi pro referenty odhadních ko
misí) v ostatních případech o dalších 60 dnů, 
počínajíc dnem, jenž následuje po projití 
lhůty odvolací.

A. Novák v. r.

272.

Vyhláška ministerstva železnic 
ze dne 29. srpna 1922,

týkající se vybírání konvenční pokuty za zne
užití záchranné brzdy.

Po rozumu §u 93 cis. nař. ze dne 18. listo
padu 1851, č. 1. ř. z. z r. 1852 (železniční pro
vozní řád), zmocňují se železniční správy, 
aby každého cestujícího, který použije zá
chranné brzdy, umístěné ve vozech železnič
ních, aniž by toho bylo naléhavě nutno, při
držely k okamžitému složení konvenční po
kuty 60 Kč ve prospěch železniční správy, a 
to bez ohledu na případné další použití vše
obecného zákona trestního a zvláštních před
pisů police jně-trestních.

Šrámek v. r.


