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§ 11.

J^n°tne tiskopisy vydány budou ná- 
vami UCeloveho Jměllí fondového jeho sprá-

^l^^ohy, spojené s vydáním všech po
třebných tiskopisu, jakož i místním šetřením 
clenu okresních nouzových komisí (§ 9, odst.
úrokVlIl6 reZ1>ní ^lohy zatěžují především 
'(§ 4 mdst7 8°)UC1 Z UCelového iniění fondového

§ 12.

liláípn^p1 t0ij0 nabyvá účinnosti dnem vy- 
hlasem. Provede je ministr zemědělství v do
hodě s ministry financí a vnitra.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Srdínko v. r. černý v. r.

Dr. Engliš v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Najman v. r. Dr. Spina v' r.

Udržalv.r. Dr. Tiso v. r.

Dr. Nosek v. r. Dr. Gažík v. r.

či. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášeni; jeho provedením pověřuje se ministr
nistry!1 °brany V d0h0dě 86 zúč^tněnými mí

76.
Vládní nařízení 

ze c*ne 24. května 1928, 
junz se částečně mění vládní nařízení ze dne 
25 září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se pro- 
vad! zákon o úpravě hospodaření ve státních 
avo ech, ústavech a zařízeních, jež převahou 

nemají plniti úkoly správní.

podkfls rePubliky, československé nařizuje
1922 č 404 Zak°na Ze dne 18- Pasince 
ve státních ’ a' a1n‘’,° úpravě hospodaření 
iPŽ f závodech, ústavech a zařízeních 

•leZ Plevahou nemaJÍ Plniti úkoly správní : ’

čl. I.
Vládni nařízení ze dne 25. září 1924 č 206

"Vojenské lesní podniky

černý v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Novák v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r.

77.
Vládní nařízení 

ze dne 24. května 1928
o konečné úpravě pohledávek u všech peněž- 
mch ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou 

vkladů u Těšínské spořitelny.

Jda republiky československé nařizuje
řůna 1920 VýbW" 8-
koslovenském llínsku:' “ ° ,la ^

§ 1.
a bě5n?!fdfy naknížky’ pokladniční poukázky 
a bezne úcty (všechny tři druhy nadále hro
madné zvané „pohledávky”) v polských mar-
šhS-u 7seínPenecníCh ÚStavů v Peském Tě- 
smsku (§ 10 opatřeni č. 583/1920 Sb z a
n.) s vyjimkou_ vkladů u Těšínské spořitelny
poJileSvky věř!SCode dluSka S^stótní 

100 polských marek za

v nólík^vftek ?0dí,ta, se z Peníze účtovaného 
v polských márkách koncem rozhodného dne,

• J. H). srpna 1920, s připsanými úroky do
(§-5 č f.920’. Pokud budou v dokladech
však’ na?- i-86 116 uvedeny.‘ °d tohoto součtu
rozínl l1 Úplně všechny částky po
řízení vvbrí' f/1?/1116 účinnosti tohoto na-
uložené í kdeZ1t° na Částky v této době 
uiozene se vůbec nehledí.
byk°StVlrUyf kt-erá koncem 10- srpna 1920
rakouskn „i C^Vai?a v Papinových korunách 
rakmisko-uherskych, přepočítati jest na polské
markám,V P°merU 100 K = ^0 polským


