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§ 2.
Vedle podmínek, stanovených pro prodej 

Mhu denaturovaného obecným denaturačním 
prostředkem v příloze B k §u 2, II. vynesení 
býv. rak. min. fin. ze dne 21. července 1899, 
č. 180 ř. z. (v příloze B k §u 1, II. nařízení 
býv. uh. min. fin. č. 66.630/1899 P. M., vy
dané nařízením býv. uh. min. fin. č. 69.210/ 
1899 P. M., P. K. č. 22/1899) může minister
stvo financí stanovití pro prodej tohoto lihu, 
jakož i pro jeho odběr a používání ještě další 
kontrolní podmínky za tím účelem, aby se zne
možnilo zneužívání tohoto lihu k lidskému 
požívání.

§ 3.
O) Tím se mění a doplňují podmínky pro 

zproštění lihu od daně z lihu, stanovené pří
lohou B k §u 2, II. vynesení býv. rak. min. 
fin. č. 130/1899 ř, z. (přílohou B k §u 1, II. 
nařízení býv. uh. min. fin. č. 66.630/1899 
P. M., vydanou nařízením býv. uh. min. fin. 
č. 69.210/1899 P. M., P. K. č. 22/1899), jakož 
i vlád. nařízením č. 121/1929 Sb. z. a n.

(-) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení a provede je ministr financí.

Udržal y. r.
Dostáiék v. r. 
Bradáč v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Siávik v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r. 
Dr. Meissner v. 
Dr. Matoušek v. 
Mlčoch v. r.

Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.

r.
r.

Dr. Franke v. r. 
Dr. Šrámek v. r.

Vládní nařízeni 
ze dne 7. listopadu 1930, 

kterým se odkládá všeobecné sestavení no
vých seznamů vnucených správců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. XLI uvozovacího zákona k exekuční
mu řádu ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z.:

§ 1.
(!) Seznamy vnucených správců, jež podle 

§ 156 jednacího řádu pro soudy, minister
ského nařízení ze dne 5. května 1897, č. 116 
ř. z., a vládního nařízení ze dne 4. září 1925,

č. 188 Sb. z. a n., měly soudy sestaviti v roce 
1930, buďtež nově založeny až v roce 1935.

(2) Do té doby jest používat! dosavadních 
seznamů. Bude-li toho třeba, buďtež doplněny 
a opraveny podle § 156, odst. 3., jednacího 
řádu.

§ 2.
Toto vládní nařízení provede ministr spra

vedlnosti.
Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slavik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

162.
Vládní nařízení 

ze dne 7. listopadu 1930 
o zkouškách učitelské způsobilosti pro nižší a
vyšší ovocnické, vinařské a zahradnické školy.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 9 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 281 
Sb. z. a n,, jímž se upravuje správa zeměděl
ského školství a dozor na ně:

Zkoušky učitelské způsobilosti.

§ 1.
Učitelské způsobilosti pro nižší školy ovoc

nické, vinařské a zahradnické a učitelské způ
sobilosti pro odborné předměty z oboru ovoc- 
nictví, vinařství a zahradnictví na vyšších 
školách ovocnických, vinařských a zahradnic
kých se nabývá zkouškami před „Státní zku
šební komisí pro učitelství na školách ovoc
nických, vinařských a zahradnických^. Tato 
zkušební komise se zřizuje při státní zkušební 
komisi pro učitelství na školách zemědělských 
a lesnických, ustanovené podle vládního na
řízení ze dne 22. prosince 1925, č. 287 Sb. z. 
a n., o zkouškách kandidátů učitelství nižších 
škol hospodářských.

Zkušební komise.

§ 2.
(!) Zkušební komise se skládá z předsedy, 

místopředsedy a ze zkušebních komisařů. Je
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