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(2) Před provedením změn buďtež slyšeny 
zastupitelské sbory, jichž se dotýká změna 
obvodů.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej všichni členové vlády.

T. G. Masaryk v. r.

švehla v. r., 
též za ministra Dr. Beneše.

Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.

Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Winter v. r.

Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r.,

též za ministra Dr. Kállaye.

132.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 19. června 1925 

o výměně státních pokladničních poukázek 
splatných 1. července 1925.

Finančním zákonem ze dne 12. prosince 
1924, č. 278 Sb. z. a n. (čl. VIL, al. 2.) zmocněn 
byl ministr financí, aby za účelem prolon- 
gace, konversé nebo zaplacení státních dluho
pisů v r. 1925 splatných provedl potřebné 
úvěrní operace.

Podle tohoto zmocnění vymění finanční 
správa státní pokladniční poukázky splatné 
1. července 1925 těm majitelům, kteří si toho 
přejí, za nové poukázky.

Nové poukázky budou 6%ní s datem 1. čer
vence 1925 a budou vydány v kusech po 1000, 
5000, 10.000, 50.000, 100.000 a 500.000 Kč 
nominale; budou buď jednoroční, splatné 
1. července 1926 anebo tříleté, splatné 1, čer
vence 1928.

Majitel má právo požadovat! při výměně 
poukázky jednoroční neb tříleté. Poukázky 
jednoroční budou míti dva kupony, z nichž 
prvý bude splatný 2. ledna 1926, druhý zá
roveň s kapitálem 1. července 1926. Poukázky 
tříleté budou míti šest kuponů úrokových, 
z nichž prvý bude splatný 2. ledna 1926, 
poslední 1. července 1928. Poukázky budou 
způsobilé k ukládání sirotčích peněz, úroky 
budou osvobozeny od daně důchodové (ren

tové). O promlčení pohledávky kapitálové a 
úrokové platí všeobecná zákonná ustanovení.

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky tří
leté bude možno vypovědět! počínajíc dnem 
1. dubna 1926 vždy v době od 1. do 15. dubna 
k 1. červenci téhož roku a od 1. do 15. října 
k 2. lednu následujícího roku u poštovního 
úřadu šekového a u všech státních berních 
úřadů. Za tím účelem bude připojen ke každé 
poukázce výpovědní kupon, který při výpo
vědi bude třeba odevzdati. Po výpovědi dané 
v dubnu přestane zúrokování poukázky od 
1. července téhož roku, při výpovědi dané 
v říjnu od 2. ledna následujícího roku.

Z toho důvodu musí majitel při výpovědi 
odevzdati veškeré kupony, jichž proplacení 
z důvodu výpovědi odpadá. Nebudou-li tyto 
tříleté poukázky vypovězeny dříve, dospívají 
bez výpovědi ke splatnosti 1. července 1928.

Majitelům poukázek, kteří výpovědního 
práva použijí později než v prvním termínu 
výpovědním, bude při splatnosti kapitálu vy
placena zvláštní odměna, a to u poukázek 
vypovězených k 2. lednu 1927 V%°/0, u po
ukázek vypovězených k 1. červenci 1927 1%, 
u poukázek vypovězených k 2. lednu 1928 

u poukázek splatných 1. července 1928 
2% jmenovité hodnoty.

O výměnu, resp. prolongaci dospívajících 
poukázek mohou se majitelé přihlásiti u:

1. Poštovního úřadu šekového v Praze,

2. Agrární banky československé v Praze,
3. české eskomptní banky a úvěrního ústa

vu v Praze,
4. české banky Union v Praze,
5. české průmyslové a hospodářské banky 

v Praze,
6. Hypoteční banky v Praze,
7. Moravské agrární a průmyslové banky, 

filiálky v Praze,
8. Pražské úvěrní banky v Praze,
9. Slovenské banky v Bratislavě,
10. Ústřední banky českých spořitelen 

v Praze,
11. Zemské banky v Praze,
12. živnostenské banky v Praze,
13. Městské spořitelny Pražské v Praze,
po případě u filiálek těchto ústavů
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Přihláška provede se tím způsobem, že 
u některého ze svrchu uvedeného ústavu ode
vzdají se poukázky dospívající dne 1. čer
vence 1925 a podepíše přihláška o prolongaci, 
a to zvláštní přihláška o prolongaci jedno
roční a zvláštní přihláška o prolongaci tří
letou.

Přihlášky dlužno učinit! nejdéle do 26. červ
na 1925 včetně. Kdo v této lhůtě neprohlásí, 
že si přeje prolongace, tomu budou poklad
niční poukázky splatné .1. července 1925 ho
tově proplaceny.

Poukázky a kupony splatné 1. července 
1925 mohou býti předkládány ku předběž
nému likvidování likvidaťuře ředitelství stát
ního dluhu v Praze TIL, Malostranské ná
městí č. 2.

Venkovští majitelé poukázek i kuponů 
k proplacení předkládaných mohou se o inka
so hlásiti prostřednictvím příslušného ber
ního úřadu, který zašle poukázky prošlé 
ústřední státní pokladně.

Státní berní úřady se zmocňují, aby kupony 
státních pokladničních poukázek proplácely 
samy hotově, pokud hodnota jednotlivých ku
ponů nepřesahuje 300 Kč a kupon není starší 
12 měsíců.

Bečka v. r.

133.
Vládně nariadenie 

zo dňa 18. juna 1925
o drahotnej výpomoci učiteFstvu škol rudo
vých a občianskych na Slovensku, vydržiava- 
ných obciami alebo náboženskými spoločno- 

sťami.

Vláda republiky československéj nariaďuje 
podTa zákona zo dňa 28. mája 1919, č. 274 
Sb. z. a n., ktorým sa upravujú služobné pří
jmy a výslužné učiteFstvu na veřejných ško
lách ludových a občianskych (meštianskych):

§ 1.
§ 8 vládneho nariadenia zo dňa 22. de- 

cembra 1922, č. 380 Sb. z. a n., o drahotnej 
výpomoci učiteFstvu škol Fudových a občian
skych na Slovensku, vydržiavaných obciami 
alebo náboženskými spoločnosťami, ktorého 
platnost’ bola predlžená do konca roku 1925 
vládnym nariadením zo dňa 20. novembra 
1924, č. 262 Sb. z. a n., doplňuje sa takto:

Z drahotnej výpomoci, ktorá bola povolená 
učiteFovi podFa tohoto paragrafu alebo podFa 
§§ 4 a 5, bude sa srážať počínajúc dňom 
1. januára 1925 v mesačných lehotách čiastka, 
rovnajúca sa 8% penzij nej základny, ktorá 
by mu vyplývala z jeho služebných požitkov, 
keby za tých istých podmienok pósobil na 
štátnych školách príslušnej kategorie. Z tých- 
to srážok bude uhradený od 1. januára 1925 
tiež penzijný príspevok učiteFa, stanovený 
dosavádnymi predpismi.

§ 2.

(1) Toto vládně nariadenie nabýva účin
nosti dňom vyhlásenia a působí od 1. januára 
do konca decembra 1925.

(2) Převedením jeho sa poveruje minister 
školstva a národnej osvěty vo shodě so zú
častněnými ministry.

šveMa v. r.
Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Malypetr v. r. Stříbrný v. r.
Bečka v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r. Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

134.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925 
o obnovení cla na dehtové barvy.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 2 a 8 zákona ze dne 20. února 1919, 
č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání 
cla, jakož i podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmoc
ňuje, aby zatímně upravila obchodní styky 
s cizinou:

§ I-
Saz. čís. 625 celního sazebníku upravuje se 

takto:
Celní sazba:

625. Dehtové barvy 15%. z ceny, nikoli
však více než 840 
Kč za 100 kg

§ 2.

Zboží saz. čísla 625 osvobozuje se dočasně 
od cla vyjma sirné černi a antrachinonové 
barvy; rovněž antrachinonové barvy kypové 
se osvobozují dočasně od cla.
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