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(4) Krevní albumin a kasein (výrobek 
ze sbíraného mléka, sloužící k výrobě kaseinových 
barev a galalitu) bez další přípravy vyclívá se bez 
ohledu na stupeň čistoty podle č. 612.

(5) Lepek, č. 614.

(G) Somatosa, sanatogen, plasmo n, 
tropon, nutrosa a pod. vyclívají se však podle 
č. 132, barvené směsi páleného vápna, hlíny nebo po
dobných nerostných látek s kaseinem podle č. 626 a 
sušfená krev podle č. 652. Jak se rozlišuje technický 
krevní albumin od sušené krve stanoví vysvětlivky 
k č. 652.

(7) Mléčný prášek (t. j. práškovité odpa
řené mléko) č. 132 lze rozeznati od kaseinu a jiného 
podobného zboží č. 612 nejen podle chuti a zápachu, 
nýbrž i podle toho, jak se chová vůči Fehlingovu roz
toku. Tento roztok se totiž silně redukuje, vaříme-li 
jej se zředěným roztokem mléčného prášku.

4. Ustanovení čtvrtého až osmého odstavce 
k saz. čís. 613 se zrušují a nahrazují tímto 
zněním:

(4) Podle č. 613 vyclívají se i škroby upravené pro 
drobný prodej.

(5) Škroby ve vodě úplně nebo částečně rozpustné 
(na př. škrob ozonový), škroby zmazovatělé (zahřátím 
nebo působením lučebnin) a škroby s přísadou bo
raxu, modré skalice a pod. vyclívají se podle č. 614, 
pokud nejsou výslovně jmenovány v č. 115 (ságo, 
tapioka).

(°) škroby na lesk, t. j. přípravky ze škrobu nebo 
mouky, obsahující parafin, stearin, ceresin nebo vosk, 
nenavoněné, též barvené, č. 618.

(7) Škroby a škroby na lesk, navoněné, č. 633; 
škroby barevné, č. 626.

(8) škroby č. 613, též s přísadou jiných látek, 
označené (nálepkou, návodem k upotřebení a pod.) 
jako poživatiny, č. 131 nebo 132; označené jako 
kosmetické prostředky (pudr), č. 633.

5. Vysvětlivky k saz. čís. 614 se mění a 
upravují takto:

a) Jako 1. vysvětlivka zařadí se tyto od
stavce :

Vysvětlivky. 1. (4) Lepek je bílkovitá
součást obilního zrna. Získá se při výrobě škrobu 
jako lepivá pružná hmota barvy světležluté až hnědé. 
Technického lepku používá se jako lepidla, čistého 
lepku k výrobě výživných přípravků, polévkového ko
ření, pečivá a pod.

(2) Lepek sušený, označený (nálepkou, ná
vodem k upotřebení a pod.) jako poživatina, č. 131 
nebo 132.

b) Dosavadní vysvětlivky 1. a 2. buďtež 
přečíslovány na 2. a 3.

c) Ustanovení 4. odstavce dosavadní 2. vy
světlivky se zrušuje a nahrazuje zněním:

(4) škrobová klovatina, maz a pod., 
upravené pro drobný prodej, č. 627. Jsou-li přípravky 
č. 614 způsobilé k lidskému požívání a označeny ná
lepkou, návodem k upotřebení a pod. za poživatiny, 
vyclívají se podle č. 131 nebo 132.

6. Vysvětlivky k saz. čís. 620 mění a upra
vují se takto:

a) Ve druhé větě prvého odstavce 2. vy
světlivky škrtnou se slova: „Chlorid 
methylnatý (methylchlorid)

b) Vysvětlivka 2. doplňuje se sedmým od
stavcem.

„(7) Chlorid methylnatý (methylchlorid, 
chlormethyl), č. 621.“

7. V prvé větě prvého odstavce vysvětlivek 
k saz. čís. 621 vsunou se za slovo „fosgen“ 
slova „chlorid methylnatý''.

8. Ustanovení jedenáctého odstavce 4. vy
světlivky k saz. čís. 630 nahrazují se tímto 
zněním:

„V1) Bromid methylnatý, chlorid 
ethylnatý a bromid ethylnatý, upra
vené v nádobkách k bezprostřednímu použití (na př. 
k anaesthesi ve skleněných tubách s kovovým zá
věrem, jenž současně slouží jako stříkačka), č. 620 b.“

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého 

dne po vyhlášení; provede je ministr financí 
po dohodě s ministry průmyslu, obchodu a 
živností a zemědělství.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Naj man v. r.
černý v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Engliš v. r. Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gažík v. r.

99.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 7. července 1927 

o výpovědi a záměně pětiletých 6yoních stát
ních pokladničních poukázek splatných

1. května 1931.

Státní pokladniční poukázky splatné 1. květ
na 1931 a vydané na základě finančního zákona
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ze dne 15. října 1925, č. 207 Sb. z. a n., vy
povídají se ke dni 1. listopadu 1927 a majite
lům poukázek se ponechává na vůli přihlásiti 
se o záměnu těchto poukázek za nové 514%ní 
státní pokladniční poukázky, j ež budou vydány 
na základě zmocnění daného článkem XII. fi
nančního 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. li
stopadu 1932 s 10 kupony, z nichž prvý by 
byl splatný 1. května 1928, poslední 1. listo
padu 1932;

anebo sedmileté poukázky 
splatné 1. listopadu 1934 se 14 kupony, z nichž 
prvý by byl splatný 1. května 1928, poslední 
1. listopadu 1934. Při záměně těchto poukázek 
bude majitelům nahraženo 35 haléřů ze 
100 Kč jmenovité hodnoty nových poukázek 
jako zvláštní prémie ústavem výměnu pro
vádějícím.

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 rentové. 
Finanční správě jest vyhrazeno vypověděti 
kapitál jak pětiletých tak sedmiletých pouká
zek nových před stanovenou splatností k 1. 
květnu nebo 1. listopadu každého roku. Vý
pověď musí však býti uveřejněna čtvrt roku 
předem ve Sbírce zákonů a nařízení.

Přihlášky o záměnu poukázek podati jest 
od 1. srpna do 31. srpna 1927 u:

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

ústavu v Praze,
4. České průmyslové banky v Praze,
5. české banky Union v Praze,
6. české hypoteční banky v Praze,
7. Městské spořitelny Pražské v Praze,
8. Moravské agrární a průmyslové banky, 

filiálky v Praze,
9. Pražské úvěrní banky v Praze,

10. Slovenské banky v Bratislavě,
11. ústřední banky českých spořitelen 

v Praze,
12. Zemské banky, dříve Zemské banky 

král. Českého v Praze,

13. živnostenské banky v Praze,
nebo u filiálek těchto ústavů.
Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si přeje zá

měny, tomu budou poukázky vypovězené dne 
1. listopadu 1927 hotově splaceny.

S přihláškou o záměnu jest třeba předložití 
dluhopisy poukázek přihlášených k záměně se 
všemi kupony splatnými po 1. listopadu 1927. 
Scházející kupony jest hotově nahraditi. Sou
časně s kuponem splatným 1. listopadu 1927, 
který si majitelé dosavadních poukázek po
nechají, bude jim zaplacena prémie ve výši 
1.1/2% jmenovité hodnoty odpovídající době do
savadního oběhu. Tato prémie ve výši 11/4-% 
bude majitelům poukázek hlásícím se o zá
měnu vyplacena při vydání nových poukázek, 
ostatním majitelům při výplatě kapitálu splat
ného 1. listopadu 1927.

O výplatu splatných poukázek a kuponů mo
hou se strany přihlásiti jako obvykle také 
u berních úřadů.

Dr. Engliš v. r. ■

100.
Vládní nařízení 

ze dne 7. července 1927,
jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne
7. prosince 1922, č. 361 Sb. z. a n., kterým se 
rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu 

šekového o službu náhradové banky.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 64 a 71 zákona ze dne 8. dubna 1920, 
č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za za
braný majetek pozemkový (zákona náhrado
vého), ve znění zákona ze dne 13. července 
1922, č. 220 Sb. z. a n.:

ČI. I.

Ustanovení poslední věty §u 5, odst. 3„ 
vládního nařízení č. 361/1922 Sb. z. a n. se 
zrušuje a nahražuje novým odstavcem (4) 
tohoto znění:

„Správní výbor se skládá z předsedy, jeho 
náměstka a pěti členů. Předsedu, jeho náměst
ka a za poštovní úřad šekový dva členy správ
ního výboru jmenuje ministr pošt a telegrafů, 
dva členy za státní pozemkový úřad předseda 
tohoto úřadu a jednoho člena za ministerstvo 
financí ministr financí.*4
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