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75.

Vyhláška ministersíva financií 
zo dňa 14. apríla 1925, 

ktorou sa ustáFujú obvody posobnosti a sídla 
ďalších exponovaných úradníkov finančných 

riaditeFství na Slovensku.

Podl’a §§ 3 a 4 vlád. nar. zo dňa 18. októbra 
1923, č. 204 Sb. z. a n., kterým sa upravnjú 
obvody a sídla finančných úradov na Sloven
sku, sa vyhlašuje:

§ 1.
Exponovaní úradníci sa ustánovujú:

v obvode finančného riaditeMva v Koši- 
ciach:

1. v Michalovciach pre obvody berných 
úradov v Michalovciach a Sobranciach,

2. v Humennom pre obvody berných úra
dov v Humennom a Medzilaborciach.

§ 2.

Deň, kedy tito exponovaní úradníci zahája 
činnost, bude oznámený vyhláškou minister
stva financií.

Bečka v. r.

76.

Vyhláška ministra zahraničních věci 
ze dne 4. dubna 1925 

ohledně úpravy obchodních styků mezi re
publikou československou a královstvím Srbů, 

Chorvatů a Slovineů.

Hledíc k čl. 9 smlouvy o prozatímní úpravě 
obchodních styků mezi republikou českoslo
venskou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slo- 
vinců sjednané dne 18. října 1920 v Praze, 
č. 379 Sb, z. a n., byla ustanovena smíšená 
komise, jež se ve své schůzi dne 29. května 
1924 dohodla o podmínkách, za nichž se na 
určitá vína pocházející a přicházející z krá
lovství Srbů, Chorvatů a Slovineů při dovozu 
do československé republiky bude používati 
smluvních sazeb československého celního ta
rifu, a to: na víno v sudech [ex 109a) celního 
tarifu] Kč 210-— za 100 kg, na víno 
v lahvích [ex 109b) celního tarifu] Kč 487-50 
za 100 kg.

Vyhlašuje se s tím, že příslušné pokyny pro 
obor celní byly vydány vynesením minister
stva financí ze dne 17. června 1924, č. 73.420/

24-IV B/12 b), uveřejněným ve Věstníku mi
nisterstva financí z roku 1924, odděl. B, č. 40 
(str. 191).

Dr. Beneš v. r.

77.

Vládní nařízení 
ze dne 16. dubna 1925, 

jímž se rozšiřuje místní obvod soudní dra
žební dvorany v Brně.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. XLI. uvozovacího zákona k exekuč
nímu řádu ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z., 
a ku provedení § 274, odst. 2., exekučního 
řádu ze dne 27. května 1896, č. 79 ř. z.:

čl. I.
V nařízení ministerstva spravedlnosti ze, 

dne 7. května 1900, č. 82 ř. z., jímž se zřizuje 
soudní dražební dvorana v Brně, mění se tato 
ustanovení:

1. § 1, odst. 1., zní:
„Aby byly prodávány soudně zabavené 

hmotné movité věci, které jsou v obvodě pů
vodní městské obce brněnské a v těchto čá
stech Velkého Brna: Král. Pole, Husovice, 
židenice, Julianov, černovice, Komárov, Ka
menný Mlýn a žabovřesky, zřizuje se veřejná 
dražební místnost (soudní dražební dvo- 
rana).“

2. § 2, odst. 1., zní:
„Soudně zabavené hmotné movité věci, kte

ré jsou ve zbývajících obcích, náležejících 
k obvodu okresního soudu Brno-okolí, mohou 
v soudní dražební dvoraně býti prodávány, 
navrhuje-li vymáhající věřitel nebo dlužník, 
aby byly prodány v dražební dvoraně."

čl. II.
Pro věsti toto nařízení, jež nabude účinnosti 

prvním dnem měsíce po vyhlášení, ukládá se 
ministerstvu spravedlnosti.

Stříbrný v. r.

Dr. Beneš v. r. 
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