
Ročník 1927.
Oioi

Sbírka zákonů a nařízení
státu česM.osioveoslcét^o.

Částka 7. Vydána dne 28. února 1927.

Obsah: (12. a 13.) 12. Vyhláška o vysvědčeních odborně školy pro ženská povolání-Sester N. P. P. M.
v Mor. Třebové. — 13. Vyhláška o výpovědi a záměně pětiletých státních pokladničních 

poukázek splatných 1. prosince 1930. _________

12.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 19. ledna 1927 

o vysvědčeních odborné školy pro ženská po
volání Sester N. P. P. M. v Mor. Třebové.

Odborná škola pro ženská povolání Sester 
N. P. P. M. v Mor. Třebové zařazuje se s plat
ností od školního roku 1925/26 podle § 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 učebného poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských a 
dětských šatů.

Dr. Peroutka v. r. Dr. Hodža v. r.

13.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 24, února 1927 
o výpovědi a záměně pětiletých státních po
kladničních poukázek splatných 1. prosince 

1930.

. Státní pokladniční poukázky splatné 1. pro
since 1930 a vydané na základě finančního 
zákona ze dne 12. prosince 1924, č. 278 Sb. z. 
a n., jakož i na základě finančního zákona

ze dne 15. října 1925, č. 207 Sb. z. a n., vy
povídají se ke dni 1. června 1927 a majitelům 
poukázek se ponechává na vůli, přihlásiti se 
o záměnu těchto poukázek za nové 5V2%ní 
státní pokladniční poukázky, jež budou vydány 
na základě zmocnění daného článkem XII. 
finančního zákona ze dne 15. prosince 1926, 
č. 221 Sb. z. a n.

Při této záměně mohou majitelé dosavad
ních poukázek žádati
.buď--pětileté- -poukázky-- splatné 1. -června

1932 s 10 kupony, z nichž prvý by byl splatný
1. prosince 1927, poslední 1. června 1932;

anebo sedmileté poukázky splatné 1. června 
1934 se 14 kupony, z nichž prvý by byl splatný
1. prosince 1927, poslední 1. června 1934. Při 
záměně těchto poukázek bude majitelům na
hrazeno 35 haléřů ze 100 Kč jmenovité hod
noty nových poukázek jako zvláštní prémie 
ústavem výměnu provádějícím.

Poukázky obojího druhu budou zaměněny 
za dosavadní poukázky v poměru 100 za 100, 
a bude jich lze použiti k ukládání sirotčích 
peněz, úroky jsou osvobozeny od daně důcho
dové (rentové). Finanční správě jest vyhra
zeno vypověděti kapitál jak pětiletých tak 
sedmiletých poukázek nových před stanove
nou splatností k 1. červnu nebo 1. prosinci 
každého roku. Výpověď musí však býti uve
řejněna čtvrt roku předem ve Sbírce zákonů 
a nařízení.

Přihlášky o záměnu poukázek podati jest 
od 10. do 31. března 1927 u:

1. Poštovního úřadu šekového v Praze,
2. Agrární banky československé v Praze,
3. české eskomptní banky a úvěrního 

ústavu v Praze,
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