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stupně (platové stupnice), který vyplyne ze za
počítání služebních let, a to: do 12. služebního 
roku včetně polovinou, při další době přes 
12 let služebních plnou ve výpomocné službě 
státní ztrávenou a do výslužby započítatelnou 
dobou, jakož i ze započtení poloviny oné, 
v aktivní službě vojenské (četnické) ztrávené 
doby, jež převyšuje 3 roky.

Do pense započítá se plný počet ve vý
pomocné službě ztrávených let.

5 3.
Působnost tohoto zákona vztahuje se i na 

ony státní zaměstnance, kteří neslouží pod 
titulem výpomocných sluhu, pro něž však platí 
ustanovení nařízení veškerého ministerstva 
z 15. října 1902, z. ř. č. 200.

§ 1.
Lučebniny: kyselina sírová, kyselina siřičitá, 

octová, kyselina karbolová, kyselina 
chlorsulfonovaná, amoniak, amoniaková voda, sal- 
miak, chlorečňany, chlorid cinatý, chromové soli, 
dvojchroman draselný a sodný, alkohol methy
lový, toluol, xylol a natrium sulfit se uvolňují a 
mohou v tuzemsku býti dopravovány Lez do
pravních osvědčení.

§ 2.
Veškeré předpisy, jimiž byly lučebniny v § 1 

uvedené zabaveny a přikázány veřejnému hospo
daření, se zrušuji.

Předřazování a zatajování zásob lučebnin 
ti está se podle císařského nařízení ze dne 
24. března 1917, z. ř. č. 131.

§4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem

1. února 1919.

š 5.
Veškerému ministerstvu se ukládá, aby 

zákon tento provedlo.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r„
v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.

Stříbrný v. r.,
jako ministr pošt a v zastoupení ministra 

Národní obrany.

Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení 

ministra spravedlnosti.
Dr. Stránský v. r. Dr. Zahradník v. r.
Staněk v. r. Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Dr. Hruban v. r.
Prášek v. r. Dr. Šrobár v. r.

Habrman v. r.

Čís. 253.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 19. května 1919

o obchodu lučebninami.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 30/ a uh. zák. čl. LXIII z r. 1912 a L z roku 
1914 nařizuje se:

V -is o.
Lučebniny: aceton, kyselina dusičná a rtuf 

zabavují se pro ministerstvo Národní obrany. 
Vývoz těchto lučebnin jest zakázán; dovoz může 
?e., díti jen se schválením ministerstva Národní 
obrany.

§ 4.
Přestupky ustanovení § 3 a předpisů na jeho 

základě vydaných, jakož i každé spolupůsobení 
při zmaru závazků v § 3 stanovených budou tre
stány, pokud nepodléhají přísnějšímu trestu, po
litickým úřadem první instance peněžitými po
kutami až do Kč 5000 nebo vězením až do 6 
měsíců.

článek II.

_ toto nařízeni nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřují se ministr ob- 
.chodu a ministr Národní obrany.

Svehla v. r.. v zastoupení min. předsedy.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Rašín v, r. 
Ptoněk v. r.
Prášek v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Kioíáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 254.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 19. května 1919

o obchodu hořčičným semenem'.

článek I.
Nařízení vlády republiky československé ze 

d»e -4. března 1919, č. 149 Sb. z. a n., o uvolnění 
obchodu lučebninami dosud zabavenými nahra
zuje se těmito předpisy;

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

§ 1.
Nařízení ministerstva obchodu ze dne 6. čer

venec 1.918, z. ř. č. 248, týkající se úpravy ob-
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chodu, hořčičnými semeny se zrušuje a veškeré 
zásoby hořčičných semen se uvolňují.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.

Provésti toto nařízení ukládá se ministerstvu 
pro zásobování lidu.

Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.

Dr. Stránský v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r.
Prášek v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hrubau v. r.

Cis. 255.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. května 1919,

iimž zrušuje se zákaz o používání cukru k živno
stenské výrobě některých druhá zboží a podávání 

cukru v určitých podnicích.

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

§ 1.

Nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ve 
Vídni ze dne 26. března 1917, z. ř. č. 166, jímž 
bylo zakázáno používati cukru k živnostenské | 
výrobě některých druhů zboží a podávati cukr 
v určitých podnicích, se zrušuje,

§ 2. Ii;
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi- í 

aisterstvo pro zásobování lidu.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Klofáč v. r.

Cis. 256.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. května 1919,
že jest použiti ministerského nařízení ze dne
27. července 1907, z. ř. č. 193, na oddělení pro 
kartáčuicťví, jež jest zřízeno při Deylově ústavu 

pro slepé v Praze III.

Na základě § 14 a) zákona ze dne 5. února 1907, 
z. ř. č. 26, jímž se mění a doplňuje živnostenský 
řád, nařizuje se, že ministerské nařízení ze dne
27. července 1907, z. ř. č. 193, vztahuje se stej
ným způsobem jako na učiliště vyjmenovaná v 
§ 1, odstavci 2, pod článkem II. tohoto nařízení 
také na oddělení pro kartáčnictvi, jež jest zřízeno 
při Deylově ústavu pro slepé v Praze III.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení a výkon jeho ukládá se ministru obchodu 
v dohodě s ministrem školství a národní osvěty.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r.
Prášek v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hruban v. r.

Ze stitnl tiskárny v Praze.


