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výměnu dřeva z vlastného lesa), ďalej na za
hradnictvo, zeleninárstvo, ovocnárstvo, vinár- 
stvo, chmelárstvo a výnos rybníkov; výnos 
týchto odvětví rořníckej výroby podlieha pra- 
videlnej l%nej, připadne 2°/0nej dani z obra
tu, po případe paušalovanej dani z obratu 
u rýb, vína a ušFachtilých pálenok, a to i vtedy, 
keď roFník z ostatnej výroby platí roFnícky 
paušál. Za záhradníctvo, zeleninárstvo alebo 
ovocnárstvo sa považuje výroba, ktorej roz
sah přesahuje vlastmi spotřebu domácnosti 
rol’ní kovej.

RoFníci, pre ktorých platí paušál, nie sú 
povinní podávat’ za rok 1924 daňové priznanie 
o svojej tržbě alebo o hodnotě vlastnej spotře
by, pokiaF sú kryté paušálem.

Ináče platia o paušále všetky ustanovenia 
zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. a vládneho na- 
riadenia č. 156/1924 Sb. z. a n.

Vyhláška táto nabýva účinnosti dňom uve- 
rejnenia.

Bečka v. r.

Priemerný čistý katastiálny 
výnos obecný z 1 jutra Daň z 1 jutra

Kč Kč li
1 1 70
2 1 80
3 2 —- -

4 2 50
5 3 —

6 3 50
7 4 —

8 5 —

9 5 50
10 6 —

li 6 82
12 7 14
13 7 58
14 8 29
15 8 71
16 9 90
17 10 72
18 11 11
19 11 99
20 12 43
21 13 45
22 14 26
23 14 83

, 24 15 06
25 15 29
26 15 52
27 15 75
28 15 87

16 10
a vyššie 17 25

176.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 11. července 1925,
jíž se uveřejňuje seznam ústředních úřadů 
zmíněný v článku 29. smlouvy mezi českoslo
venskou republikou a královstvím Srbů, Chor- 
vatů a Slovineů o úpravě vzájemných práv
ních styků, podepsané 17. března 1923 a pu

blikované č. 146 Sb. z. a n. z r. 1924.

Ústředními úřady, jež podle odst. 1. článku
29. smlouvy mezi československou republikou 
a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovineů 
o úpravě vzájemných právních styků přichá
zejí v úvahu, jsou:

A. Na území republiky československé:

1. Předsednictvo ministerské 
rady
a v oboru jeho působnosti:

Státní úřad statistický a Státní úřad po
zemkový.

2. Ministerstva:
zahraničních věcí;

školství a národní osvěty (spolu 
s jeho referátem v Bratislavě) 
a v oboru jeho působnosti:

školský odbor civilní správy pro Podkar
patskou Rus;

národní obrany 
a v oboru jeho působnosti:

Úřad vojenského generálního prokurátora;

zemědělství (spolu s jeho exposi- 
turou v Bratislavě);

financí
a v oboru jeho působnosti:

Zemská finanční ředitelství v Praze a 
v Brně,

Finanční ředitelství v Opavě,
Generální finanční ředitelství v Bratislavě,
Hlavní finanční ředitelství v Užhorodě,
Česká finanční prokura v Praze,
Moravsko-slezská finanční prokuratura 

v Brně;

veřejných prací (spolu s jeho re
ferátem v Bratislavě);
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obchodu (spolu s jeho referátem v Bra
tislavě)
a v oboru jeho působnosti:

Patentní úřad v Praze;

pošt a telegrafů 
a v oboru jeho působnosti:

Poštovní úřad šekový v Praze,
Poštovní ředitelství v Praze, Pardubicích, 

Brně, Opavě, Bratislavě a Košicích;

veřejného zdravotnictví a tě
lesné v ý ch o v y (spolu s jeho referátem 
v Bratislavě);

vnitra
a v oboru jeho působnosti:

Zemské politické správy v Praze, Brně a 
Opavě,

župní úřady,
Civilní správa Podkarpatské Rusi,
Policejní ředitelství v Praze, Brně a Ko

šicích;

pro zásobování lidu;

sociální péče 
a v oboru jeho působnosti:

Referát ministerstva sociální péče při mi
nisterstvu s plnou mocí v Bratislavě a při ci
vilní správě pro Podkarpatskou Rus v Užho- 
rodě,

Zemský úřad pro péči o válečné poškozence 
v Praze, Brně a Bratislavě;

spravedlnosti 
a v oboru jeho působnosti:

Generální prokuratura v Brně;

železnic
a v oboru jeho působnosti:

Ředitelství státních drah Praha—Jih 
v Praze, Praha—Sever v Praze, v Plzni, 
v Hradci Králové, v Brně, v Olomouci, v Brati
slavě a v Košicích;

pro sjednocení zákonodárství 
a organisace správy;

s plnou mocí pro s p r á, v u Slo
venska v Bratislavě;

8. Nejvyšší účetní kontrolní
úřad;

4. Kancelář presidenta repu
bliky;

5. Kancelář poslanecké sně
movny a kancelář senátu Ná
rodního shromáždění.

B. Na území království Srbů, Chorvcdů 
a Slovinců:

I. Nejvyšší státní správa:
1. Národní Skupština,
2. Předsednictvo ministerské rady,
8. Státní Rada,
4. Hlavní kontrola,
5. Kabinet Královského dvora,
6. Kabinet Královských vyznamenání.

II. Ministerstva:
1. Ministerstvo spravedlnosti,
2. školství,
3. kultu,
4. vnitra,
5. >> zahraničních věcí,
6. yy

národního zdravotnictví,

7., yy financí,
.8. yy

vojenství a námořnictví,
9. yy

veřejných prací,
10. yy železnic,
11. yy pošt a telegrafů,
12. yy zemědělství a vod,
13. yy hornictví a lesů.
14. yy obchodu a průmyslu,
15. yy pro agrární reformu,
16. yy příprav pro ústavotvornou 

Skupštinu a unifikaci zá
konů,

17. ' yy sociální politiky.

Dr. Beneš v. r.

Státní tisliárna v Praze.


