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Obsah: {13S.—140.) 136. Nařízení, jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům 
válkou poškozeným na Slovensku. — 137. Nariadenie, ktorým sa organizácia občianskych (meš- 
tianskych) škol na Slovensku prispósobuje organizácii občianskych škol v Čechách, na Moravě 
a vo Sliezsku. — 138. Nariadenie o odměnách sopisovatelov nálezov o orestupkoch zákonov, 
platiacich na území Slovenska a Podkarpatské] Rusi, o kolkoch a poplatkoch včetne dané 
z obohatenia, dané z obchodu cennými papierami a kolkov z hracích karát, pokial sa tieto 
přestupky trestajú bez trestného pokračovania. — 139. Nařízení, jímž se částečně mění zařá
dění míst do tříd místních přídavků státních zaměstnanců. — 140. Nařízení o drahotní výpo
moci učitelstvu škol obecných a občanských na Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi anebo 

náboženskými společnostmi.

138.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925, 
jímž se mění organisační řád pro poskytování 
úvěru živnostníkům válkou poškozeným na

Slovensku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle cl. III. zákona ze dne 23. května 1919, 
č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky 
válkou poškozené:

ČI. I.
Odst. 8. §u 6 nařízení vlády republiky česko

slovenské ze dne 4. května 1920, č. 336 Sb. z. 
a n., se zrušuje a zní napříště takto:

(8) ústřední výbor volí ze svého středu na 
dobu tří let předsedu a potřebný počet j eho ná
městků, jakož i potřebný počet referentů a 
zapisovatelů. Funkce referentská a zapisova- 
telská může býti přenesena i na úředníky 
Svazu živnostenských záložien a družstiev pre 
Slovensko a Podkarpatskú Rus, d. s o. r. 
v Bratislavě.

Č 1. II.
Poslední odstavec §u 7 nař. č. 336/1920 Sb. 

z. a n., ve znění upraveném vládním nařízením 
ze dne 19. prosince 1921, č. 461 Sb. z. a n., se 
zrušuje a zní napříště takto:
^ (8) Kancelářskou agendu, korespondenci a 
účetnictví ústředního výboru obstarává Svaz

živnostenských záložien a družstiev pre Slo
vensko a Podkarpatskú Rus, d. s o. r. v Brati
slavě. Písemná vyřízení podpisuje předseda, 
případně onen člen ústředního výboru, bydlící 
v Bratislavě, pověřený funkcí tou usnesením 
Ústředního výboru, spolu s odpovědným úřed
níkem Svazu. Za práce tyto dostane se Svazu 
odměny, již stanoví ministerstvo obchodu 
v dohodě s ministerstvem financí, a hradí stát 
polovici a obchodní a průmyslové komory rov
něž polovici takto stanovené odměny. Kvóty 
připadající na obchodní a průmyslové komory 
hradí jednotlivé komory dle poměru úhrnného 
obnosu úrokových příplatků, placených za do
tyčný správní rok ústavům úvěry přímo po
skytujícím v jejich obvodu.

Č 1. III.
(!) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem

1. července 1925.
(2) Provésti je náleží ministru průmyslu, 

obchodu a živností v dohodě s ministrem fi
nancí a ministrem spravedlnosti.
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