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c) obce: Berezník a Kerecky vylučuji se 
z obvodu berního úřadu a finančního ředitel
ství v Chustu a připojují k obvodu berního 
úřadu ve Svalavě a finančního ředitelství 
v Mukačevě;

d) obec šalanky vylučuje se z obvodu ber
ního úřadu v Sevluši a finančního ředitelství 
v Berehově;

obce: čomonín, Serně a Barkasovo vylu
čují se z obvodu berního úřadu a finančního 
ředitelství v Berehově;

obce: Lisičovo, Kušnice, Suchá-Broňka, 
Dovhé a Zadně vylučují se z obvodu berního 
úřadu a finančního ředitelství v Chustu;

všechny jmenované obce se připojují k ob
vodu berního úřadu a finančního ředitelství 
v Mukačevě.

§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1929 a provede je ministr financí.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Vlasák v. r. Novák v. r.

Dr. Gazík v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r. 

Udržal v. r.

219.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 

kterým se prodlužuje opětně platnost před
pisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízeni ze 
dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o za
opatření trvalých zaměstnanců na velkém 

majetku pozemkovém.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, 
č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového) ve 
znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 
Sb. z. a n.:

Č1.JL
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vlád

ního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění 
vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 
192 Sb. z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 
1930.

ČI. II.
Nařízení toto působí dnem 1. ledna 1929. 

Provedou je všichni členové vlády.

černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting’ v. r,

Ur. Šrámek v. r., 
též za ministra Dra Beneše.

Dr. Nosek v. r. 
Novák v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Dr. Tiso v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Srdínko v. i\,
též za ministra Najmana.

220.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 
jímž se mění celní sazebník.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 
349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou.

§ 1.
Celní sazebník se mění takto:

Součinitel 10 u saz. čís, 80 zvyšuje se na 
„16“.

§ 2.
Nařízení toto nabude účinnosti osmého dne 

po vyhlášení; provede je ministr financí po 
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a s ministrem zemědělství.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Dr. Nosek v. r. 
Novák v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Tiso v. r.

Udržal v. r.

221.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928 

o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 
599 g) 2. celního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl, II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č.


