
Sbírka zákonů a nařízení, č. gSfl. a 283- 1279

hospodářských míst učitelských na školácli 
rolnických a středních školách hospodářských, 
a nař. č. 45.699/1901 F. M. (uh. orby), kte
rým byl vydán řád o zkušební přednášce ho
spodářských asistentů stipendistů.

§ 10.

Toto nařízení se vztahuje prozatím i na 
Podkarpatskou Rus až do té doby, dokud ne
bude zákonem jejího sněmu v mezích jeho 
působnosti jinak ustanoveno.

§ 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr zemědělství.

švehla

Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dvořáček v. r. 
Mlčoch v. r. 
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.

v. r.

Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r. 
Šrámek v. r.

268.

Vládní nařízení 
ze dne 22. prosince 1925

o zrušení Státního ústavu pro tuky, oleje a 
mléko v Praze, v likvidaci.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. :a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů, způ
sobených válkou:

tuky, oleje a mléko v Praze, v likvidaci pře
cházejí na stát.

§3.
Ministerstvo pro zásobování lidu ukončí 

prostřednictvím státních zástupcích úřadů 
spory, Státním ústavem pro tuky, oleje a 
mléko v Praze, v likvidaci nebo proti němu 
zahájené a posud pravoplatně nerozhodnuté a 
učiní v dohodě s ministerstvem financí právní 
opatření, potřebná k vyřízení právních vztahů 
všeho druhu, které tu ještě jsou anebo by se 
ještě vyskytly.

§ 4.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
pro zásobování lidu v dohodě s ministrem fi
nancí, obchodu, spravedlnosti a zemědělství.

švehla v. r.

Dr. Doíanský v. r. Dr. Nosek v. r.
Dvořáček v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bechyně v. r.

Mlčoch v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Stříbrný v. r.

Tučný v. r.

269.

Vyhláška ministra veřejných prací 
v dohodě s ministry financí a vnitra 

ze dne 28. prosince 1925 

o schválení silničních rozpočtů pro rok 1925 
župy užhorodské, berežské a marmarošské 
v Podkarpatské Rusi a o vybírání župních 

silničních dávek a přirážek pro rok 1925.

§ 1.

Státní ústav pro tuky, oleje a mléko v Praze, 
v likvidaci se zrušuje. Současně pozbývá plat
nosti i nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 3. srpna 1920, č. 473 Sb. z. a n., 
o likvidaci Státního ústavu pro tuky, oleje a 
mléko a vybudování organisace náhradní.

§ 2.

Práva a povinnosti Státního ústavu pro

Podle ustanovení § 23 zák. čl. 1/1890 o ve
řejných silnicích a mýtech na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi, ve znění pozměněném 
zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 302 Sb. z. 
a n., schválil ministr veřejných prací v dohodě 
se zúčastněnými ministry silniční rozpočty 
pro rok 1925 župy užhorodské, berežské a 
marmarošské v Podkarpatské Rusi a stanovil 
nejvýše přípustné sazby župních silničních 
dávek pro minimalisty a župní silniční při
rážky pro percentualisty takto:
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