Sbírka zákonů a nařízení, č. 280.—282-

280.

Vládní nařízení
ze dne 18. prosince 1924,
kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13,
16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října
1922, č. 305 Sb. z. a n., ve znění vládního na
řízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb. z. a n.,
o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém
majetku pozemkovém, na rok 1925.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329
Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění
zákona ze dne 13. července 1922, ě. 220 Sb z
a n.:
čl. I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vlád
ního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n., ve znění
vládního nařízení č. 192/1924 Sb. z. a n. pro
dlužuje se na rok 1925.
čl. II.
Nařízení toto působí ode dne 1. ledna 1925.
Provedou je všichni členové vlády.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Dr. Hcdža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

1873

učitelstvu škol obecných a občanských v Pod
karpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo
náboženskými společnostmi, se prodlužuje do
31. prosince 1925.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1925. Provedením jeho se pověřuje
ministr školství a národní osvěty v dohodě
se zúčastněnými ministry.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Kállay v. r.
Novák v. r.,
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.

282.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 15. prosince 1924,
kterou se zrušuje odbočka berního úřadu
v Olomouci a přenáší se služba signaturní na
okresní finanční ředitelství (účetní exposituru) v Olomouci a ostatní agendy na berní
úřad tamtéž.

Odbočka berního úřadu v Olomouci, zřízená
vyhláškou ministerstva financí ze dne 16
června 1920, č. 407 Sb. z. a n., kterou se pře^
yádějí některé agendy z hlavního celního
úřadu v Olomouci na berní úřad v Olomouci
a zřizuje se odbočka tohoto berního úřadu,
zrušuje se dnem 31. prosince 1924.
281.
Od 1. ledna 1925 pověřuje se úředním vtiVládní nařízení
skováním
cenných známek kolkových (službou
ze dne 18. prosince 1924
signaturní) podle §u 2 nař. min. financí ze dne
o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných 23. února 1900, č. 36 ř. z., o úředním vtiskoa občanských v Podkarpatské Rusi, vydržova vání kolkových cenných známek, okresní
ných obcemi nebo náboženskými společnostmi. finanční ředitelství (účetní expositura) v Olo
mouci.
Vláda republiky československé nařizuje
Kolkovné za provedené úřední vtisky cen
podle § 3, odst. 8., ústavní listiny a podle čl. I, ných známek kolkových jest však platiti
odst. 2., zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 poštovním úřadem šekovým na účet berního
Sb. z. a n., jímž se upravují služební příjmy úřadu v Olomouci.
a výslužné učitelstvu na veřejných školách
Všechny ostatní agendy obstarávané dosud
obecných a občanských (měšťanských):
odbočkou berního úřadu v Olomouci přenášejí
se na berní úřad v Olomouci.
§ 1.
Platnost vládního nařízení ze dne 5. června
1924, č. 120 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci
Státní tiskárna v Prazo.

Bečka v. r.
219*

