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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 v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dvořáček v. r.
Mlčoch v. r.
Stříbrný v. r.
Tučný 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:
§ 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
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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.
Dvořáček v. r.
Dr. Winter v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Tučný

Dr. Nosek v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Stříbrný v. r.
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.
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:
159*
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Župa

Užhorodská ...................
Berežská .......
Marmarošská

Sazby
župních silničních dávek
pro minimalisty
ručni

záprežné

Kč

Kč

15
15
15

30
30
30

Silniční dávka bude oběma druhům minimalistů předpisována a od nich vybírána týmž
způsobem a týmiž orgány jako dříve.
Silniční přirážka bude percentualistům před
pisována a od nich vybírána podle § 4 zákona
ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a n., o oddě

Za minimalisty se považují
za ruční
za zápřežné
kdo má nejméně
kdo neplatí 2 t ažná zvířata a
přímých stát neplatí př mých
ních daní nebo státních dani
platí méně než nebo platí méně
než
Kč
Kč
1875
15"—
12'—

37'50
30' —
24-—

Silniční při
rážka k přísluš
ným přímým
státním daním
pro percentualisty
°/n
80
100

125

lení státní finanční správy od obecní a munici
pální správy na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi.
Mlčoch v. r.

270.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 30. prosince 1925
o mezinárodních aktech sjednaných ve štokholmě dne 28. srpna 1924 na VIII. světovém
poštovním kongresu.
Dne 28. srpna 1924 sjednány byly na VIII.
světovém kongresu poštovním ve štokholmě
tyto mezinárodní akty:
1. Světová poštovní smlouva se Závěreč
ným protokolem, Řádem a k němu připojeným
Závěrečným protokolem;
2. úmluva o cenných psaních a cenných
krabicích se Závěrečným protokolem a Řádem;
3. úmluva o poštovních balíčcích se Závě
rečným protokolem, Řádem a k němu připo
jeným Závěrečným protokolem;
4. úmluva o poštovních poukázkách se
Řádem;
5. úmluva o poštovních peněžních převo
dech se Závěrečným protokolem a Řádem;

6. úmluva
Řádem;

o

poštovních

příkazech

se

7. Úmluva o předplácení novin a časopisů
se řádem.
Tyto mezinárodní akty byly ratifikovány
presidentem republiky dne 8. října 1925 a
ratifikační listiny uloženy v archivu královské
švédské vlády dne 2. listopadu 1925. Mezi
národní účinnosti nabyly dnem 1. října 1925.
Vyhlašuje se s tím, že texty uvedených
mezinárodních aktů byly uveřejněny jako
samostatná část č. 35. Věstníku ministerstva
pošt a telegrafů.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.

