874

Sbírka zákonů a nařízení, č. 72. a 73.

9

§ 4.
Každý provedený obchod budiž zřetelně,
úplně a dle pravdy zapsán do příslušné knihy
sprostředkovací, při čemž budiž uvedeno:
a) běžné číslo a datum,
b) jméno, povolání a byt súčastněných
stran,
c) předmět jednání,
d) docílená cena za předmět jednání, výše
nájemného (pachtovného) neb úvěru,
e) výše odměn přijatých od smluvních
stran.
§ 5.
(1) živnostenské úřady I. stolice jsou opráv
něny provésti živnostensko-policejní úpravu
této živnosti.
(2) Majitelé živnosti jsou povinni dáti orgá
nům úředním všechna potřebná vysvětlení
jich obchodu se týkající, za něž orgány tyto
požádají.
§ 6.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem vnitra a ministrem školství
a národní osvěty.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

černý v. r.
Engliš v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Haussmann v. r. Dr. Peroutka v. r.
Říha v. r.
Roubík v. r.
Slávik v. r.
Syrový v. r.
Schieszl v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. KáMay v. r.

72.
Vyhláška ministerstva financí
ze dne 10. května 1926
o stažení pětikorunových státovek s datem
28. září 1921.
Národní banka československá stahovati
bude pětikorunové státovky s datem 28. září
1921 podle §§ 23 a 24 zákona ze dne 14. dub
na 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance
cedulové, jakož i podle čl. XII, odst. 2., zákona
ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kte
rým se mění a doplňuje zákon právě zmíněný,
způsobem určeným v oznámení této banky
níže podaném.
Dr. Engliš v. r.

Oznámení
Národní banky Československé
o stažení pětikorunových státovek s datem
28. září 1921.
Pětikorunové státovky s datem 28. září
1921, vydané vládním nařízením ze dne 14.
září 1922, č. 268 Sb. z. a n., a vyhláškou Ban
kovního úřadu ministerstva financí z téhož
dne,_č. 269 Sb. z. a n., přestanou dnem 31.
prosince 1926 býti zákonným platidlem.
Od 1. ledna 1927 do 31. prosince 1928 bude
Národní banka Československá tyto z oběhu
vzaté státovky vyměňovati u všech svých po
kladen, a to jak hlavního ústavu v Praze II.,
Bredovská ulice č. 5, tak i všech svých od
boček, od 1. ledna 1929 do 31. prosince 1931
však již jen u pokladen hlavního ústavu
v Praze.
Po 31. prosinci 1931 jest jakákoli výměna
vyloučena.
V P r a z e dne 5. května 1926.
Národní banka Československá.
Guvernér:

Dr. Pospíšil v. r.
Bankovní rada:

Vrchní ředitel:

Smělý v. r.

Novák v. r.

73.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 22. dubna 1926
o vysvědčení české odborné školy pro ženská
povolání v Prachaticích.
Česká odborná škola pro ženská povolání
v Prachaticích zařazuje se podle §u 14 d),
odst. 3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř.
z., o změně a doplnění živnostenského řádu,
a podle nařízení ministra obchodu ve shodě
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití šatů žen
ských a dětských.
Dr. Peroutka v. r.

Státní tiskárna v Praze,

Dr. Krčmář v. r.

