
Sbírka zákonů a nařízení, č. 186. 889

čl. III.
Účinnost tohoto nařízení počíná dnem vy

hlášení a pomíjí koncem roku 1926 (§ 15 vl. 
nař. č. 163/1925 Sb. z. a n.). Provedením jeho 
se pověřují všichni členové vlády.

nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., 
nařizuje se k zamezení podloudného vývozu 
vajec přes hranice republiky československé 
toto:

§ I-
švehla v. r.,

též za ministra Dr. Beneše.

Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. 
Novák v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.

Udržal v. r.
Dr. Winter v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Markovič v. r.

r.

Nařízení presidenta zemské správy 
politické v Praze 

ze dne 2. září 1925, 
kterým se rozšiřuje platnost nařízení presi
denta zemské správy politické v Praze ze dne 
11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., jímž za
vedeno bylo dopravní osvědčení na zásilky 
vajec do pohraničních politických okresů 

Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu, vydaného podle ustanovení § 9

Platnost nařízení presidenta zemské správy 
politické ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. 
z. a n., kterým se zavádějí dopravní osvědčení 
na zásilky vajec do pohraničních politických 
okresů Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách, 
rozšiřuje se na veškeré zásilky vajec, dochá
zející do stanic nebo míst v těchto pohranič
ních politických okresích, a sice: Aš, Brou
mov, Děčín, Duchcov, Frýdlant, Cheb, Chomu
tov, Jablonec nad Nisou, Jablonné Německé, 
Jáchymov, Jilemnice, Lanškroun, Most, Ná
chod, Nové Město nad Metují, Nýdek, Přísec- 
nice, Rumburk, šluknov, Teplice-Šanov, Trut
nov, ústí nad Labem, Varnsdorf, Vrchlabí a 
žamberk, jakož i v okresu politické expositury 
v Kamenici české.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Za presidenta zemské správy politické v Praze: 

Dr. Přibyl v. r.


