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Cis. 323.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dLie ii£. .června 1*1® •

o změně předpisů v o tarifních vyhláškách Pro
železnice a vodní cesty na Slovensku.

z x,

Veškerá tarifní opatření železnic a vodních 
cest v oblasti státu československého, podléhající 
dříve uherské vládě, která byla vyhlašována 
v listu „Vasuti és kozlekedési Kózldny“ budou 
příště uveřejňována ve „Věstníku pro železnice a 
plavbu", jež vydává ministerstvo železnic Česko
slovenské republiky.

Yésťmku toho budiž užíváno i k publikacím 
jiných zpráv, dosud ve .Vasuti és kozlekedési 
Kdzlony" uveřejňovaných

§2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr 
železnic ve shodě s ministrem pro správu prů
myslu, obchodu a živností a s ministrem veřej
ných prací.

Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy, 

Dr. Rašín v. r. Rrášek v. r,
Staněk v. r, Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r. Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r. 

Dr. Hruban v. r.

Cis. 324.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. června 1919
o změnách okrsků a sídel báňských úředníků 

revírních v Čechách.

novena nařízením ministerstva orby ze dne
9. ledna 1904, z. ř. č. 6, mění se takto:

§ 1.

Úřední okrsky báňských úředníků revírních 
v Plzni a Stříbře se slučují a sídlem báňského 
úředníka revírního pro tento sloučený okrsek sta
noví se Plzeň. Zároveň se z jeho okrsku vylučuje 
politický okres blatenský a soudní okres mirovický 
v politickém okresu píseckém, které se připojují 
k úřednímu okrsku báňského úředníka revírního 
v Praze, dále soudní okresy plánický v politic.iém 
okresu klatovském a horažďovický v politickém 
okresu strakonickém, které se připojují k úřed
nímu okrsku báňského úředníka revírního v Bu
dějovicích.

§2.
Úřední okrsky báňských úředníků revírních 

v Lokti a Falknově se slučují a sídlem bánského 
úředníka revírního pro tento sloučený okrsek- sta
noví se Karlovy Vary.

§3.

Z úředního okrsku báňského úředníka revír
ního v Hoře Kutné, vylučují se politické okresy 
benešovský a sedlčanský, které se připojují 
k úřednímu okrsku báňského úředníka revírního 
v Praze.

§ 4.

Z úředního okrsku báňského úředníka revír
ního v Budějovicích vylučuje se soudní okres mi
levským témže politickém okresu a připojuje se 
k úřednímu okrsku báňského úředníka revírního 
v Praze.

§ 5.

Nařízení toto provede ministr
prací.

§ 6.

veřejných

Úřední okrsky báňských úředníků revírních 
» Čechách a jejich sídla, jež byla naposledy sta-

Nařízení toto počne pňsobttl dnem, který určí 
ministr veřejných prací vyhláškou ve Sbírce zá-
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koňů a nařízení státu Československého, nej- 
později však dnem 1. října 1919.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r. Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r. Stříbrný v. r.
Staněk v. r. Dr. Vrbenský v. r,

Dr. Hruban v. r.

Čís. 325.
MaHzení vlády republiky československé 

ze dne 16. června I©19,
tykající se překročování bránic vojenskými 

povinníky.

§ 1.

Nařízení ministerstva Národní zeměbrany a 
ministerstva vnitra ze dne 25. července 1914, z. ř. 
č. K56, se zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.
§ '3.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo Národní obrany a ministerstvo vnitra.

„ Švehla v. v zast. min. předsedy.
Dr. Rosin v. r. Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r. Staněk v. r.
Kí.ofáč v. r.
Dr. Stránský v. r. 
ílabrn an v. r.

Dr.

Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 

Hruban v. r.

Čís. 326.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dna 16. června 1919

o doplnění nařízeni vlády republiky Českosloven. 
ské ze dne 21. května 1919, č. 264 Sb. z. a n.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, doplňuje se nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 21. května 1919, č. 264 
Sb. z. a n., takto:

§ i.

Přihlášky, které učinili pěstitelé řepky a ře
pice u bývalé olejové a tukové ústředny ve Vídni, 
o závazném pěstováni řepky a řepice na určité 

j osevní ploše, aby dosáhli zvláštních prémii, zů- 
j stávají, i nadále závaznými jen s tou změnou, že 
[ na místo bývalé olejové a tukové ústředny ve 

Vídni přejímá smluvní práva a povinnosti ze 
smluv vyplývající Státní ústav pro tuky, oleje a' 
mléko v Praze.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti duem vy

hlášení.
§ 3.

Ministerstvu pro zásobování lidu se ukládá, 
aby nařízení toto provedlo v dohodě s minister
stvem zemědělství.

Švehla v. r.. v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Prášek v. r. 
Kioiáč v. r.

| Dr. Stránský v. 
Habrman v. r.

Dr. Zahradník v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Hruban v. r. -

n )\

'S

Ze státu! íiskž/ny ■: Praze.


