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198.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 27. srpna 1924
o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné
a živnostenské ve Velkém "Meziříčí a Olomouci.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská
s českým jazykem vyučovacím ve Velkém
Meziříčí a Dívčí odborná škola rodinná a
živnostenská s německým jazykem vyučova
cím v Olomouci zařazuje se podle § 14 d),
odstavce 3., zákona ze dne 5. února 1907,
c. 26 ž. ř., o změně a doplnění živnostenského
radu,^ a podle nařízení ministra obchodu ve
shodě s ministrem kultu a vyučování ze dne
26.^ července 1907, č. 180 ř. z., do seznamu
oněch živnostenských učilišť, jejichž vysvěd
čení na odchodnou nahrazují průkaz řádného
dokončení učebního poměru (tovaryšský list
^eb zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy
živnost oděvnickou, omezenou na šití ženských
a dětských šatů.
Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

199.
Vyhláška ministra financí
ze dne 18. září 1924
0 výměně 4%ních státních pokladničních
poukázek splatných dne 1. října 1924.

Finančním zákonem ze dne 14. prosince
1923, čís, 245 Sb. z. a n. (čl. VII, al. 2.), zmoc

něn byl ministr financí, aby za účelem prolongace, konverse neb zaplacení státních dluhů
v roce 1924 splatných provedl potřebné úvěrní
operace.
Podle tohoto zmocnění vymění finanční
správa 4%ní státní pokladniční poukázky
splatné 1. října 1924 těm majitelům, kteří si
toho přejí, za nové poukázky.
Nové poukázky budou 6%ní s datem 1. říj
na 1924 a budou vydány v kusech po 1.000 '—,
5.000-—, 10.000-— a 50.000 Kč nominale; bu
dou buď jednoroční, splatné 1. října 1925,
aneb tříleté, splatné 1. října 1927. Majitel má
právo požadovat! při výměně poukázky jedno
roční nebo tříleté. Poukázky jednoroční budou
míti dva kupony, z nichž prvý bude splatný
1. dubna 1925, druhý zároveň s kapitálem
1. října 1925. Poukázky tříleté budou míti
6 kuponů úrokových, z nichž první bude
splatný 1. dubna 1925, poslední 1. října 1927.
Poukázky budou způsobilé k ukládání sirot
čích peněz, úroky budou osvobozeny od daně
důchodové (rentové). O promlčení pohle
dávky kapitálové a úrokové platí všeobecná
zákonná ustanovení.
Nové poukázky vymění se za poukázky
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky
tříleté bude možno vypovědět! počínajíc
1. červencem 1925 vždy v době od 1. do 15. čer
vence k 1. říjnu téhož roku a od 1. do 15. led
na k 1. dubnu téhož roku u Poštovního úřadu
šekového, u všech státních berních úřadů a
u Bankovního úřadu ministerstva financí a
jeho filiálek. Za tím účelem připojen bude ke
každé poukázce výpovědní kupon, který bude
třeba při výpovědi odevzdati. Při výpovědi
dané v červenci přestane zúrokování poukáz
ky od 1. října téhož roku, při výpovědi dané
v lednu od 1. dubna téhož roku. Z toho důvodu
musí majitel při výpovědi odevzdati veškeré
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