Sbírka zákonů a nařízení, č. Í33. a 134.

Přihláška provede se tím způsobem, že
u některého ze svrchu uvedeného ústavu ode
vzdají se poukázky dospívající dne 1. čer
vence 1925 a podepíše přihláška o prolongaci,
a to zvláštní přihláška o prolongaci jedno
roční a zvláštní přihláška o prolongaci tří
letou.
Přihlášky dlužno učinit! nejdéle do 26. červ
na 1925 včetně. Kdo v této lhůtě neprohlásí,
že si přeje prolongace, tomu budou poklad
niční poukázky splatné .1. července 1925 ho
tově proplaceny.
Poukázky a kupony splatné 1. července
1925 mohou býti předkládány ku předběž
nému likvidování likvidaťuře ředitelství stát
ního dluhu v Praze TIL, Malostranské ná
městí č. 2.
Venkovští majitelé poukázek i kuponů
k proplacení předkládaných mohou se o inka
so hlásiti prostřednictvím příslušného ber
ního úřadu, který zašle poukázky prošlé
ústřední státní pokladně.
Státní berní úřady se zmocňují, aby kupony
státních pokladničních poukázek proplácely
samy hotově, pokud hodnota jednotlivých ku
ponů nepřesahuje 300 Kč a kupon není starší
12 měsíců.
Bečka v. r.
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Z drahotnej výpomoci, ktorá bola povolená
učiteFovi podFa tohoto paragrafu alebo podFa
§§ 4 a 5, bude sa srážať počínajúc dňom
1. januára 1925 v mesačných lehotách čiastka,
rovnajúca sa 8% penzij nej základny, ktorá
by mu vyplývala z jeho služebných požitkov,
keby za tých istých podmienok pósobil na
štátnych školách príslušnej kategorie. Z týchto srážok bude uhradený od 1. januára 1925
tiež penzijný príspevok učiteFa, stanovený
dosavádnymi predpismi.
2.
(1) Toto vládně nariadenie nabýva účin
nosti dňom vyhlásenia a působí od 1. januára
do konca decembra 1925.
(2) Převedením jeho sa poveruje minister
školstva a národnej osvěty vo shodě so zú
častněnými ministry.
§

šveMa v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. r.
Stříbrný v. r.
Bečka v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r. Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.

134.
133.
Vládně nariadenie
zo dňa 18. juna 1925
o drahotnej výpomoci učiteFstvu škol rudo
vých a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami.

Vláda republiky československéj nariaďuje
podTa zákona zo dňa 28. mája 1919, č. 274
Sb. z. a n., ktorým sa upravujú služobné pří
jmy a výslužné učiteFstvu na veřejných ško
lách ludových a občianskych (meštianskych):
§ 1.
§ 8 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1922, č. 380 Sb. z. a n., o drahotnej
výpomoci učiteFstvu škol Fudových a občian
skych na Slovensku, vydržiavaných obciami
alebo náboženskými spoločnosťami, ktorého
platnost’ bola predlžená do konca roku 1925
vládnym nariadením zo dňa 20. novembra
1924, č. 262 Sb. z. a n., doplňuje sa takto:

Vládní nařízení
ze dne 18. června 1925
o obnovení cla na dehtové barvy.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 2 a 8 zákona ze dne 20. února 1919,
č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání
cla, jakož i podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmoc
ňuje, aby zatímně upravila obchodní styky
s cizinou:
§ ISaz. čís. 625 celního sazebníku upravuje se
takto:
Celní sazba:

625. Dehtové barvy

§

15%. z ceny, nikoli
však více než 840
Kč za 100 kg
2.

Zboží saz. čísla 625 osvobozuje se dočasně
od cla vyjma sirné černi a antrachinonové
barvy; rovněž antrachinonové barvy kypové
se osvobozují dočasně od cla.
80
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 835.

lené s podtiskern v barvě lomené žluté a jsou
upraveny technicky takto:
Plocha kolku jest rozdělena horizontálně
na tři části.
Hořejší úzká část kolku obsahuje nápis
„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve
dvou řádkách pod sebou. V první řádce při
švehia v. r.
slově „REPUBLIKA" jest na každé straně
Dr.
Beneš
v.
r.
Novák v. r.
cifrou označena hodnota kolku.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.
Střední část kolku převládá; tuto část
Dr. Markovič v. r. Dr. Dolanský v. r.
elipsa,
ve které jest vytištěn peníz, na nějž
Dl’. Winter v. r.
Stříbrný v. r.
kolek
zní.
Elipsu rámuje pruh, v němž jest
Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r.
nahoře slovo „KOLEK", dole „KORUN". Po
Dr. Kállay v. r.
stranách na okraji stýká se elipsa s ornamen
tálním motivem vavřínovým.
V dolejší části kolku, která jest řešena lineálně
a jest vytištěna barvou podtiskovou,
135.
jest letopočet vydání kolku, rok „1925".
Vyhláška ministra financí
V podtisku nacházejícím se na celé ploše
kolku jest umístěn ve středu v elipse malý
ze dne 9. června 1925
státní znak (lev) v barvě tmayočervené;
o vydání kolků hodnoty 100 Kč a 200 Kč.
ostatní místa tvoří opakovaný motiv, vyzna
V nej bližší době budou dány do obchodu čující hodnotf \ kolku cifrou vytištěnou v ma
lém měřítku,
kolky hodnoty 100 Kč a 200 Kč.
Bečka v. r.
Tyto kolky jsou 36 mm vysoké a 27 mm
široké, jsou provedeny v základní barvě ze

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1925 a provésti je ukládá se ministru
financí v dohodě s ministrem průmyslu, ob
chodu a živností.

Státní tiskárna v Pra za

