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K tomu připočítá se doba, kterou personál 
podle služebního rozdělení ztráví ve vlakové 
poště přípravnými pracemi před odjezdem vlaku. 
Každá započatá hodina počítá se za celou.

§ 2.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti. 

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

§3.

Noční poplatek vyměřuje se za každou hodinu 
ztrávenou ve vlakové poště od 10. hodiny večerní 
do 5. hodiny ranní následujícími obnosy: 
u úředníků (pragmatikálních i třídních) K 0-60 
u průvodčích (podúředníků i sluhů) . . K 0*50, 
u sluhů (definitivních i výpomocných) K 0‘4ť; 
Každá započatá hodina počítá se za celou.

§*4.

Jestliže koná některý orgán denně více jízd 
ze svého stanoviště, sečtou se tyto jízdy dohro
mady a celek tvoří podklad pro výměru hodino
vého, po případě nočních poplatků vyměřených 
v §§ 2. a 3.

§ 5.

Dr. Rašín v. r. 
Lr. Soukup v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.

Dr.

Dr. Winter v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Vrbenský v. 

říruban v. r.
r.

Cis. 70.

Nařízení ministra průmyslu, obclrodu 
a živností ze dne 11. února 1919

o hospodařený kostmi, kostním tukem a kostní 
moučkou.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, se nařizuje:

Nařízení bývalého ministerstva obchodu ze 
dne 20. listopadu 1918, čís. 30.642/P, se tímto 
zrušuje.

§ 6.
Toto nařízení má zpětnou účinnost od 1. listo

padu 1918 a platí až do odvolání.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Di. Soukup v. r. 
Stanek, v. r.

Dr. Winter v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. VrSjenský v.

Dr. Urubán v. r.

Čís. 69.

Nařízeni ministra obclrodu, průmyslu 
a živností a ministra zemědělství 

ze dne II. února 1019

o úpravě obchodu kiem.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, nařizuje se takto:

§ 1.
Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živ

ností a ministra zemědělství ze dne 2. ledna 1919, 
č. 2 sb. z. a n., o úpravt? obchodu lnem mění se 
tím způsobem, že se v § 6 vypouští tato usta
novení:

„pro drhnutý len:
I. jakosti 515 K, avšak nejméně 475 K, 

li. „ 455 K, „ „ 385 K.
ni. • „ 385 K, ,» „ 315 K."

§ 1.-
Hospodařením kostmi, kostním tukem a 

kostní moučkou pověřuje se ve státě českosloven
ském pro dobu přechodní československá komise 
pro hospodaření kostmi.

§ 2.
Československá komise pro hospodaření 

kostmi skládá se ze správního výboru a odborné 
komise, jež sestává ze 6 zástupců továrníků, 2 zá
stupců obchodníků kostmi, 6 zástupců uzenářů, 
řezníků a hostinských a 2 zástupců zemědělství. 
Předsedu a členy správního výboru jmenuje mi
nistr obchodu.

Členy komise odborné navrhují příslušné 
organisace, a to:

zástupce továrníků: sekce chemického velko- 
průmyslu při Ústředním svazu československých 
průmyslníků,

■ zástupce obchodníků: Spolek obchodníků se 
starým železem, kovy a odpadky v Praze a okolí,

zástupce uzenářů, řezníků a hostinských: 
Zemská jednota českých společenstev řezníků a 
uzenářů v Praze v dohodě s odbornými korpora
cemi hostinských, pokud se týče zastoupení této 
živnosti, a příslušnými korporacemi moravskými, 
pokud se týče tamních delégátů.

Zástupce zemědělství jmenují české odbory 
zemědělské rady české a moravské.

§3.
Správní výbor má právo odporovat! prove

dení usnesení odborné komise i každé její skupiny 
až do rozhodnutí ministra obchodu. Všichni čle
nové správního výboru i odborné komise jsou po- 

j mocnými orgány veřejné správy státní s přísluš
nými právy a povinnostmi a jsou povinni složití 

I služební slib.
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