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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 kože- 
lužství 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.

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 Tannwaldu- 
Sumbiirku, 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

§ 3-
Jména 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.

$vehla v. r. v zastoupení min. předsedy.
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Ze státní tiskárny v Praze.


