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PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU A DODATKOVÝ PROTOKOL SCHVALUJEME A POTVR
ZUJEME JE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 8. ÚNORA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO
SEDMÉHO.
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

/
i

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ

v.

r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 23. června 1927;
podle čl. 21 úmluvy nabývá tato mezinárodní působnosti měsíc po výměně ratifikačníeh
listin.
Dr. Beneš v. r.

134.

135.

Vyhláška ministra vnitra
v dohodě s ministrem financí
ze dne 30. srpna 1927,
jíž se opravuje tisková chyba ve vyhlášce
ministra financí v dohodě s ministry prů
myslu, obchodu a živností a zemědělství ze
dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u obilí a některých
luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak
u mouky, mlýnských výrobků a otrub.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 4. července 1927
o vysvědčeních Odborné školy pro ženská po
volání v Horním Litvínově.

Ve vyhlášce ministra financí v dohodě
s ministry průmyslu, obchodu a živností a
zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123
Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u obilí
a některých luštěnin, dovážených z ciziny,
dále pak u mouky, mlýnských výrobků a
otrub, vyhlášené v částce 56. Sb. z. a n., má
zníti druhá věta odstavce (8) v prvém sloupci
strany 1440, řádek 9—12, takto:
„P r o p i s této stvrzenky musí
mlýn zvláště uschovati jako
doklad daňového záznamu nebo
obchodních kni h.“ Dr. Engiiš v. r.

černý v. r.

Odborná škola pro ženská povolání s ně
meckým j azykem vyučovacím v Horním Litví
nově zařaďuje se s platností od školního roku
1926/1927 podle § 14 d), odst. 3., zákona
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a do
plnění živnostenského řádu, a podle nařízení
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu
a vyučování ze dne 26. července 1907, ě. 180
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť,
jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují
průkaz řádného dokončení učebního poměru
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou),
opovídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou
na šití ženských a dětských šatů.
Dr. Srdínko v. r.
za ministra Dr. Hodžu.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Peroutka v. r.

