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plňuje císařské nařízení ze dne 11. června 1916,
§ 2.
č. 176 ř. z., o úpravě obchodu obilím, moukou a
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhláluštěninami;
i šení a provedením jeho pověřuje se ministr ženařízení úřadu pro výživu lidu ze dne | leznic v dohodě s ministrem sociální péče.
21. června 1917, č. 266 ř. z., o povinnosti přene
Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.
chat! mlátící stroje;
Dr. Zahradník v. r.
nařízení úřadu pro výživu lidu ve shodě Dr. Winter v. r.
Dr. Rašín v. r.
s účastněným! ministry ze dne 26. března 1918. Dr. Stránský v. r.
č. 121 ř. z., o propadnutí obilí, mouky a luštěnin; Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk
v.
r.
Stříbrný
v. r.
nařízení úřadu pro výživu lidu ve shodě
s účastněnými ministry ze dne 17. června 1918,
č. 216 ř. z., jímž se mění a doplňujemařízení ve
škerého ministerstva ze dne 26. května 1917,
Cis. 356.
č. 235 ř. z.j o> úpravě obchodu obilím, moukou, a lu
štěninami.
Nařízení vlády republiky Československé
Pozměňuje se nařízení vlády republiky Če
ze dne 19. května 1919,
skoslovenské ze dne 7. března 1919, č. 125 Sb. z.
a nař., pokud jde o luštěniny a pohanku, a zrušuje jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu
se nařízeni uherského ministerského předsedy ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úra
zovém pojištění dělníků.
č. 2490 z r. 1918, o zabavení, zužitkování a zpra
cování plodin úrody r. 1918 s příslušnými doplňu
Podle zmocnění obsaženého v článku XVIII.
jícími vztažnými nařízeními.
až XX. zákona z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n.,
| vydávají se tyto předpisy:
Dr. Stránský v. r., v zastoupení ministerského
předsedy.
§ 1.
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Zákon z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n.,
j kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělDr. Šrobár v. r.
Dr. Zahradník v. r.
j níků, pokud již nenabyl účinnosti nařízením
Di. Soukup v. r.
Prášek v. r.
] z 19, května 1919, č. 272 Sb. z. a n., nabývá jí dnem
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Hruban v. r.
< 1. července 1919 v celém rozsahu.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Stříbrný v. r.
Veškeré podniky horní, podrobené dozoru hor
ních úřadů, jakož i náležející k nim závody, vrtací
podniky na vyhrazené nerosty, podniky na těžbu
horního vosku a asfaltu, jejichž dělníci a závodoví
Cis. 355.
úředníci byli až dosud podle zákona z 30. prosince
i 1917, č. 523 ř. z., pojištěni pro případ úrazu u borMařízení vlády republiky Československé ! nické úrazové pojišťovny ve Vídni, buďtež při
hlášeny podnikateli způsobem předepsaným v § 18
ze dne 30. června 1919
zákona z 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. na rok 1888,
o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době u úrazové pojišťovny v Praze nebo v Brně, pří
slušné podle místa provozovny.
pracovní pro podniky železniční.
Přihlášku tuto podat! jest dvojmo do 14 dnů od
vyhlášení
tohoto nařízení přímo u úrazové po
Podle § 15 zákona ze dne 19. prosince 1918,
jišťovny, a to na tiskopise touto vydaném.
čís. 91 Sb. z. a n., vydává se toto nařízení:
V oddílu přihlášky, určeném pro zvláštní po
známky,
jest uvésti, kterým rozhodnutím'úrazové
§ 1.
i pojišťovny hornické, ve Vídni a. do jaké nebezpečOdklad působnosti zákona z 19. prosince nostní třídy a do jaké procentní sazby ten který
1918, čís. 91 Sb. z. a h., o osmihodinné době pra- podnik byl zařaděn.
covní, pokud byl povolen článkem VI. nařízení
§ 3.
ministra sociální péče z 11. ledna 1919, čís. 11 Sb.
z. a n. do 30. června 1919 pro pomocné služby
Úrazové pojišťovny dělnické o-znamtež ihned
v topírnách a pro provozní službu v podnicích i politickému úřadu II. stolice naturální požitky, jichž
železničních, prodlužuje se v témž rozsahu do 30. hodnotu v tom kterém okrese si přejí míti podle
§ 8 zákona úrazového ustanovenu.
září 1919.

