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č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny republiky
československé):

11.
Vládně nariadenie
zo dňa 19. januára 1926,
ktorým sa zrušuje nariadenie č. 2449/1915
M. E. (uh. min. před.), o obmedzení rozširo
vania jednotlivých máp, cestovných knih, do
pisnic a vyobrazení.

Vláda československéj republiky nariaďuje
podl’a článku L, bod 1., zákona zo dňa 23. maja
1922, č. 168 Sb. z. a n., ktorým sa čiastočne
zrušuje zák. čl. LXIII/1912 o výnimečných
opatreniach a menia niektoré ustanovenia
o stanu om právě:
§ 1.
Nariadenie č. 2449/1915 M. E. (uh. min.
před.) sa zrušuje.

§ 2.
Previesť toto nariadenie, ktoré sa stává
účinným dňom vyhlásenia, náleží ministrovi
vnútra.
švehla
Dr. Beneš v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dvořáček v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Dérer

v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Hodža v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
v. r.

12.

Vládní nařízení
ze dne 19. ledna 1926
o změně stanov Poradního sboru pro otázky
hospodářské.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 90 zákona ze dne 29. února 1920,

Čl. I.

§ 5, odst. 1., přílohy vládního nařízení ze
dne 29. prosince 1921, č. 3 Sb. z. a n. z r.
1922, jímž se vydávají nové stanovy Porad
ního sboru pro otázky hospodářské, zní takto:
„Jmenování skutečných členů a náhradníků
Poradního sboru pro otázky hospodářské děje
se na dobu tří let. Pokud nebudou noví čle
nové a náhradníci jmenováni, prodlužuje se
funkční období Poradního sboru pro otázky
hospodářské v jeho dosavadním složení až do
provedeného nového jmenování, nejdéle však
o půl roku. Vláda může i před uplynutím
funkčního období Poradní sbor pro otázky
hospodářské rozpustiti a provésti nové jme
nování podle zásad § 3.“
Čl. II.

(i) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. prosince 1925.
(-) Provedením jeho pověřuje se ministr
průmyslu, obchodu a živností v dohodě se
súčastněnými ministry.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. i\
Šrámek v. r.
Dr. Dérer

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Nosek v. r.
Dr. Srdínko v.
Dvořáček v. r.
Mlčoch v. r.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r
v. r.
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