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(27.-29.) 27. Zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 921, č. 291 Sb. z. a n.,
jfmž se povoluje užfti díló ch dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě
50,000 000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů. — 28. Úmluva mezi Itálií,
Polskem, Rumunskem, královstvím Srbo-choivatsko slovinským a Československem o penězích
umístěných ve válečných půjčkách. — 29. Vyh áška, ktorou sa napozatým upravuiú mektoré
ukladacie okresy zárobkovej dané III. triody a dané banskej, potažné odhadné okresy pre daň
dóchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisif, ktoré tieto dané
vymeriavajú.

27.
Zákon ze dne 29. ledna 1925,
kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna
1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užiti
dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno
v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč,
k ukládání nadačních, sirotčích a podobných
kapitálů.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

svolením bezprostředního dohlédacího úřadu
(§ 28, odst. 2., zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finanč
ního hospodářství obcí a měst s právem muni
cipálním) použito na stavby vodovodní, kanalisační, silniční, na stavbu budov školních a
úředních nebo k jiným podobným účelům.
§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a*provedou jej ministři financí, vnitra a
spravedlnosti.

§ 1.
Výhody, přiznané zákonem č. 291/1921 Sb.
z. a n., dílčím dluhopisům, vydaným městem
Brnem v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000
Kč, trvají i tehdy, když prostředků získaných
vydáním těchto dluhopisů bylo nebo bude se

T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. t.
Dr. Dolanský v. r.

28.
Úmluva
mezi Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbo-chorvatsko-slovinským a Českosloven
skem o penězích umístěných ve válečných půjčkách.
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ITÁLIE, POLSKA, RUMUNSKA,
KRÁLOVSTVÍ SRBŮ. CHORVATŮ A SLOVINCŮ
BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA:
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