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(109.—111.) 109. Vyhláška, jíž se zavádí celní přirážka k všeobecné celní sazbě na vepřový
dobytek s. č. 70 celního sazebníku pro československé celní území. — 110. Vyhláška o uznání
československých unitářů za náboženskou společnost v zemi České a Moravskoslezské. — 111. Vy
hláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Pelhřimově.

109.
Vyhláška ministra financí
ze dne 9. srpna 1930,
jíž se zavádí celní přirážka k všeobecné celní
sazbě na vepřový dobytek s. č. 70 celního
sazebníku pro československé celní území.

§ 1.
Poněvadž průměrná cena 1 kg živé váhy ve
přového dobytka, vypočtená podle záznamů
Dobytčí a masné pokladny v Praze za měsíc
červenec 1930 činí méně než Kč 10'60, zavádí
se podle odstavce 1. poznámky k s. č. 70 cel
ního sazebníku v dohodě s ministry zeměděl
ství, průmyslu, obchodu a živností a pro záso
bování lidu s účinností od 10. srpna 1930
k celní sazbě stanovené na vepřový dobytek až
na další celní přirážka Kč 80'—.
§

2.

Vyhláška nabývá účinnosti 10. srpna 1930.
Dr. Engliš v. r.

110.
Vyhláška ministra školství a národní
osvěty
ze dne 30. června 1930
o uznání československých unitářů za nábo
ženskou společnost v zemi české a Moravsko
slezské.

českoslovenští unitáři, organisovaní v zemi
České a Moravskoslezské dosud jako spo

lečnost Svobodného bratrství, uznávají se ve
smyslu § 2 zákona ze dne 20. května 1874,
č. 68 ř. z., a pro oblast platnosti tohoto zákona
za náboženskou společnost státem uznanou.
Dr. Dérer v. r.

111.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 8. července 1930
o vysvědčeních veřejné odborné školy pro
ženská povolání v Pelhřimově.

Veřejná odborná škola pro ženská povo
lání v Pelhřimově zařazuje se s platností od
školního roku 1929—1930 podle § 14 d),
odst. 3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26
ř. z., a podle nařízení ministra obchodu ve
shodě s ministrem kultu a vyučování ze dne
26. července 1907, č. 180 ř. z., do seznamu
učilišť, jichž vysvědčení na odchodnou na
hrazují průkaz řádného dokončení učebního
poměru (tovaryšský list neb tovaryšskou
zkoušku), opovídají-li ženy živnost oděvnickou, omezenou na šití ženských a dětských
šatů.
Dr. Dérer v. r.

Dr. Matoušek v. r.
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