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Ministr financí stanoví a sdělí Hypoteční
bance podmínky a předpoklady, za nichž bude
lze uznati, že zápůjčka byla poskytnuta za účelem
zaplacení dávky z majetku.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášeríí a provedou je ministři vnitra a financí.
J
Černý v. r.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Popelka v. r.
Burger v. r.

Beneš v. r.
Engliš v. r.

Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Gruber v. r,
Dr. Kovařík v. r.

\

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

článek III.
V první větě oddílu e) druhého odstavce té
hož článku mění se ve čtvrtém řádky citace „v od
dílu c)“ na citaci „v oddílu d)“.
Č1 á n e k IV.
Nařízeni toto, jež nabývá účinnosti dnem
23. února 1921, provedou ministři zemědělství a
financí.
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Černý v. r.
Dr. Patka v. r.
Popelka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Burger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Beneš v. r.
Dr. Mičuřa v. r.
Engliš v. r.
Husák v. r.
Hotowetz v. r.
Dr.
Brdlík v. r.
Gruber v. r.
Kovařík v.í.
Dr. Fajnor v. r.

90.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 4. března 1921,
kterým se opravuje a doplňuje vládní nařízení ze
dne 9. února 1921, č. 70 Sb. z. a n., jímž se prová
dějí
6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920,
čls. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených' hnojiv
v roce 1921.

Na základě §§ 10, 12 a 18 zákona ze dne
22. prosince 1920r.čís. 683 Sb. z. a n., nařizuje se
toto:
Článek I. /

V první větě prvního odstavce článku II.
vládního nařízení ze dne 9. února 1921, čís. 70 Sb.
z. a n., nahrazují se slova: „které byly dne 1. led
na 1921 majetkem státu, nebo byly toho dne spra
vovány (obhospodařovány) Státní správou stat
ků a lesů, vypočtou příslušné orgány této správy*1
těmito slovy: „které byly dne 1. ledna 1921 spra
vovány (obhospodařovány) Státní správou stat
ků a lesů, af byly majetkem státu nebo jiných
osob, vypočtou příslušné orgány této správy..?*
Č1 á n e k II.
Do oddílu d) druhého odstavce téhož článku
zařazuje se na konec věta:
„Předpis příspěvků provede se reparticními
výkazy (tabelami) dle jednotlivých obcí berních,
které se dodají obecním představenstvům, jež
jsou povinna je na dobu 14 dnů vyložit! u obecního
úřadu k veřejnému nahlédnutí a nejpozďěji sou.ěasně s vyložením vydati o vyložení tom veřej
nou vyhlášku."

91.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 4. března 1921
ku provedení § 1, odst. 5., zákona ze dne 15. květ
na 1919, č. 262 Sb. z. a n., o zkoušce aktuárské.

§ 1.
Zkouška, kterou dle § 1, odst. 4. a 5., zákona
ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., jest
aktuárským eiévňm skládali, jest ústní a koná se
u politického úřadu II. stolice dvakrát do roka,
a to v měsících dubnu a říjnu.

Zkoušce se musí aktuárský eiév podrobiti nej
déle do tří let zkušební své praxe; lhůtu tuto může
ministerstvo vnitra v případech zcela mimořád
ných prodloužili.
Před uplynutím jednoho roku zkušební prax®
nelze aktuárskélio eléva ku výkonu zkoušky při
pustili.
.§ 3.
Žádosti o připuštění ke zkoušce buďtež po
dány služebně, a to nejdéle do 15. března nebo •
srpna, dle toho, v které době žadatel chce zkouš
ku skládat!.
Žádost bucř předložena přednostovi úřadu,
u něhož jest aktuárský elév přidělen; přednosta
úřadu dohodnuv se s konceptním úředníkem, Pf,tl
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