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Cfs. 226.

Č1 á n e k II.
•Nařízení toto, jež stává se účinným 1. květ
nem 1919, provede ministerstvo spravedlnosti.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
o veřejném hospodaření sladem.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winter v. r.
Podle zákona ze dne 24. července 1917, z. ř, Dr. Soukup v. r.
Staněk v. r.
5. 307 a zákonů čl. LXIII. z roku 1912 a L z roku
Dr. Vrbenský v. r.
Prášek v. r.
1914 se ustanovuje:
Dr. Rašín v. r.
§ 1.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Veřejným hospodařením sladem pověřuje se Dr. Hruban v. r.
československá sladová komise, zřízená na zá
kladě nařízení ze dne 11. ledna 1919, čís. 17 Sb.
z. a n.
Čís. 228.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- Nařízení vlády republiky Československé
Éení.
ze dne 24. dubna ISIS
§3.
o obchodování tříslovou kůrou (smrkovou
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
a dubovou).
nistr průmyslu, obchodu a živností.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
Švehla v. r., v zastoupení minist. předsedy. z. ř. č. 307 a uh. zák. čl. LXIII. z roku'1912 a L
z roku 1914, nařizuje se:
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Výrobci tříslové kúry mohou pródávati tuto
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
kůru výrobcům usní bez obmezení.Čcskoslovenská
Habrman v. r.
Dr. Hruban v. r.
komise pro kůže a usně v Praze sprostředkuje
bezplatně obchodní s)yk mezi výrobci kůry a Vý
robci usní, pokud se strany na ni obrátí.
Výrobci tříslové kůry smějí pródávati tuto
Čís. 227.
kůru výrobcům tříslových výtažků (extraktů)
Nařízení vlády republiky Československé ^jen, bylo-li prokázáno schválení nákupu Českoslo'venskou komisí pro kůže a usně v Praze.
ze dne 24. dubna 1919
Výrobci tříslové kůry smějí prodávat! tuto
o službě u civilních soudních schovacích úřadů.
kůru obchodníkům tříslovou kůrou jen tehdy, prokáže-li obchodník, že nakupuje pro výrobce usní,
Článek I.
anebo že nakupuje pro výrobce tříslových výtaž
Nařízení rakouského ministerstva práv z 28. ků se schválením Československé komise pro
prosince 1913, z. ř. č. 271, se zrušuje a nařízení kůže a'usně v Praze.
veškerého rakouského ministerstva z 1. února
§ 2.
1914, z ř, č. 34, se změňuje takto:
Pro prodej tříslové kúry ustanovují se nej§ 1.
vyšší ceny (vesměs za 100 kg franko vagon na
Žadateli o místo praktikantské u civilních kládací stanice nebo při dopravě po nápravě
soudních schovacích úřadů prokázat! jest kromě franko koželužny nebo tříslové stoupy) takto:
splnění všeobecných požadavků pro ustanovení
a) kůra smrková, dobrá, zdravá, smolné zboží,
ještě absolvováni střední školy. Úředníkem může
původem z Čech, z Moravy nebo ze Slezska:
býti jmenován ten, kdo kromě toho úspěšně vy
ve svitkách.......................................K 25'50,
konal zkoušku ze státního účetnictví.
lámaná nebo drcená.........................K 30'50,
Ministr spravedlnosti může povoliti výjimky.
mletá..................................................... K 32-50,
§ 2.
b) kůra dubová,zdravá, suchá, nejméně
50%
Úředníci civilních soudních schovacích úřadů
la — nejvýše 50% Ha jakosti:
v otýpkách
............................... X 37-50,
přeřaďují se ze skupiny D do skupiny C státních
sekaná............................................... X 40-50,
úředníků dle § 52 zákona z 25. ledna 1914, z. ř. č.
mletá...................... ...................... .X 42-50.
15. Postup úředníků již ustanovených do vyšších
služebních požitků proveden bude ve smyslu § 57
Xůra jest dobrá a zdravá, má-li světložlutý
téhož Zítkpua.
až světlohnědý lom. Xůra jest suchá, láme-li se
Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 24. dubna 1919
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nebo drobí. Kůra, jež těmto ustanovením úplně
neodpovídá, ale ještě se pro koželužství hodí, buď
oceněna přiměřeně levněji. Zkažená a pro koželužství nevhodná kůra nemusí býti převzata. Kůru
temněhnědého lomu jest považovati za zkaženou.
Nevyhnutelné vady1, jež jsou důsledkem obvyklého
způsobu sušení v lese, buďte trpěny.
§3.
Přestupky tohoto nařízení a každé spolu
působení při zmaru povinností v tomto nařízení
stanovených trestají, pokud není přísnějších trest
ních ustanovení, politické úřady první stolice po
kutami až do 5000 korun, nebo vězením až do tří
měsíců. 1
. ' § 4. '
Nařízení bývalého ministerstva obchodu ze
dne 2. května 1918, z. ř. č. 163; o úpravě obcho
dování dubovou a smrkovou kůrou a tříslem,
jakož i nařízení téhož ministerstva ze dne 2. květ
na 1918, z. ř. č. 164, o nejvyšších cenách pro ko
želužské látky se/zrušují.
§ 5. \
„ _ Toto nařízení nabývá účinno*sti duem vyhlá
šení. Provedením jsou pověřeni ministr pro sprá
vu průmyslu, obchodu a živností a ministr pro
správu zemědělství.
$vehla v. r. v zastoupení min. předsedy.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Dr. Soukup v. r.
Habrman v. r.

Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. řfruban v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winíer v. r.

Cis. 229.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29. dubna 1919,
jež se týká zřízení ředitelství pošt a telegrafů
v Pardubicích.
§Y
V dosavadní oblasti ředitelství pošt a tele
grafů v Praze zřizuje se nové ředitelství pošt
a telegrafů se sídlem v Pardubicích
§ 2.

Jeho obvod pojímá v sobě východní část
Cech. Západní hraaiici tvoří křivka, počínající na
seveiu západně od Dessendorfu a TannwalduSumbiirku, táhnoucí se v hrubých rysech vlnovitě
přes Železný Brod, Semily, Starou a Novou Páku,
Újezd Podhorhý, Vysoké Veselí,. Lužec u Nov.
Bydžova, Chlumec n. Cidh, Kladruby n. Labem,
Heřmanův Městec, Chotčboř, Ledeč n. S., Ža
hl ádku a 2eliv na Větrný Jeníkov a končící na
Českomoravských hranicích u Jihlavy
§ 3Jména poštovních úřadů a služeben v tomto
obvodu zahrnutých, jakož i doba, kdy nově zří
zené ředitelství svoji činnost zahájí, budou vy
hlášeny později.
§ 4.
Provedením tohoto nařízení se pověřuje mi
nistr pošt a telegrafů.
Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Stříbrný v. ť.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winíer v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Hruban v. r.
A

Ze státní tiskárny v Praze.

