Sbírka zákonů a nařízeni, č. 337

§ 1
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr školství a náro dní osvěty.
švehla
Bechyně v. r.
Šrámek v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Boianský v. r.
Srba v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Káilay v. r.
Novák v. r.

v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Dr. Rašín v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Franke v. r.

Komise pro krejčovské práce, zřízená podle
ministerského nařízení ze dne 16. listopadu
1917, čís. 448 ř. z., pokud se týče minister
ského nařízení ze dne 9. března 1918, čís. 91
ř. z., usnesla se stanovit! mzdové sazby za
zhotovení polní čepice, blůzy, kalhot, pláště
pro pěší, pláště pro jízdu a pláštěnky takto:
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II.
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II.
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II.
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„

I. třídy
II.

„

Místa I. třídy jsou: Velká Praha, Velké
Brno, Prostějov, Boskovice a všechna místa,
v nichž sídlí obchodní a živnostenská komora.
Místa II. třídy jsou: všechna ostatní místa.
Tyto mzdové sazby platí pro zhotovení
oněch shora uvedených součástek vojenských
stejnokrojů, na něž byl vydán materiál počí
naje 1. listopadem 1322.
Současně zrušují se sazby stanovené vy
hláškou ministra sociální péče ze dne 21. listo
padu 1921, čís. 425 Sb. z. a n.

338.

Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 18. listopadu 1922
o mzdách za šití v konfekci textilního zboží
objednaného pro vojenskou správu.
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Habrman v. r.
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Vyhláška ministerstva financí
ze dne 17. listopadu 1922
o výměně 6% státních pokladničních pouká
zek (daňových) z roku 1922.
Finančním zákonem ze dne 19. prosince
1821, č. 470 Sb. z. a n. (čl. VI., odst. 2.),
zmocněn byl ministr financí, aby obnosy stát
ních dluhů během roku 1922 splatných pro
longoval. Na základě tohoto zmocnění vymění
finanční správa 6% státní pokladniční po
ukázky (daňové), splatné 31. prosince 1922,
těm majitelům, kteří si toho přejí, za poukáz
ky nové.
Nové poukázky vydány budou s datem
31. prosince 1922 se dvěma půlročními ku
pony splatnými 1. července 1923 a 31. pro
since 1923 v kusech po 500, 5000, 50.000 a
100.000 Kč a budou splatný 31. prosince 1923.
Poukázky ty budou opět poživati sirotčí ji
stoty. O promlčení pohledávky kapitálové a
úrokové platí všeobecná zákonná ustanovení.
Tyto nové poukázky budou vydány dvojili o
druhu, a to:
1. Poukázky daňové, jimiž jest možno platiti daně obdobně jako poukázkami splatnými
81. prosince 1922,
2. pokladniční poukázky obyčejné ku place
ní daní nezpůsobilé.
Nové poukázky vymění se za poukázky
staré v poměru 100 za 100.
Poukázkami daňovými bude možno platili
do 15. prosince 1923 daně nebo poplatky s pří
slušenstvím (s výjimkou dávky z majetku a
dávky z přírůstku na majetku) u ústřední
státní pokladny v Praze, všech státních fi
nančních pokladen, u důchodkového úřadu
188’
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v Praze, u hlavního celního úřadu y Brně a
u všech státních a městských berních uradu,
6% úrok kupónový od 1. ledna 1923, po pří
padě - stane-li se platba po vyp ate červen
cového kuponu — od 1. července 192^ do dne
platby exclusive zaúčtuji se rovněž na dané a
poplatky s příslušenstvím.
O výměnu, resp. prolongaci dospívajících
poukázek mohou se jich majitele pnhlasiti .
1. u svazových akciových bank a jejich fi
liálek,
2. u Svazu záložen,
3. u Bankovního úřadu ministerstva financí
a jeho filiálek,
4 u Poštovního šekového úřadu v Praze, a
to tím způsobem, že při přihlášce odevzaaji
poukázku dospívající ke dm 31. prosince 192
a podepíší přihlášku o prolongaci; přihlášky
tyto dlužno učiniti nejdele do 10. piosmce
1922 inclusive.

Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si přeje pro
longaci, tomu budou pokladniční poukázky,
splatné 31. prosince 1922, hotové proplaceny.
Toto proplacení poukázek, jakož i veške
rých kuponů 31. prosince 1922 splatných prováděti se bude obvyklým způsobem tak, ze
tyto mohou býti ku předběžnému likvidovaní
předloženy likvidatuře Ředitelstvy státního
dluhu v Praze III., Malostranské náměstí, Jiz
počínajíc 15. prosincem 1922.
Venkovští majitelé poukázek i kuponů
k hotovému proplacení předkládaných moho^
se o inkaso hlásiti prostřednictvím Poslušné
ho berního úřadu. Státní berní urady se zmoc
ňují aby kupony těchto poukázek proplácely
samy hotově, pokud hodnota jednotlivého ku
ponu nepřesáhuje 300 Kč a pokud kupon není
starší 12 měsíců.

Státní tiskárna v Pra**.

Dr. Rašín v. r.

