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, § 11.

Provedením tohoto nařízeni, jež nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuje se minister
stvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, 
se souhlasem účastněných ministerstev.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r. Staněk v. r,
Habrman v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.

byli přijati do přípravné služby konceptní u.poli
tických, úřadů a náležejí do skupiny A v § 52 slu
žební pragmatiky vytčené, požívají titulu místo- 
držitelský (vládní) koncipient.

§2.

Místodržitelští (vládní) koncipienti, kteří vy
konali praktickou zkoušku předepsanou cis. naří
zením ze dne 10. října 1854, č. 262 ř. z., mohou býti 
prvním dnem měsíce následujícího po dnu, kdy 
zkoušku vykonali, jmenováni koncipisty.

Čís. 428.

Naří zení vlády republiky Československé 

ze dne 23. červenca 1419

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je přísluší ministru vnitra po do
hodě S ministrem financí.

o obchodu ranými brambory.

Ustanovení § 2 nařízení vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 18. června 1919, č. 337 Sb. 
z. a n., o obchodu ranými brambory, doplňuje se, 
jak následuje-^

§ 1.

Nákupní ceny raných bramborů domácí 
sklizně r. 1919 u producentů stanoví se za 1 kg 
takto:

1. do 1. srpna 1919............................ K 1'25,
2. od 2. srpna do 15. srpna 1919 , . K 0'90,
3. od 16. srpna do 31. srpna 1919 . . K 070,
4. od 1. září do 15. září 1919 . . . K tí-60.

Za rohlíčky stanoví se za 1 kg příplatek do
1. srpna 1919 . . .'..................... , K 0'30.
od 2. srpna do 15. září 1919.....................K 0’20.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti ihned.

Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r,
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Stříbrný v. r. 

Houdek v, r.

Čís. 429.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dae 17. července 1919 
o titulu konceptních praktikantů v politické 

službě,

§ 1.

Praktikanti ve smysiu či. II. služební pragma
tiky (zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.), kteří

Tusar v; r.
Švehla v. ť.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Čís. 430.

Zákon ze dne 22. července 1919 

o veřejných knihovnách obecních.

Z usnesení Národního shromážděni se na
řizuje:

§ 1.

Na doplnění a prohloubeni vzdělanosti všech 
vrstev obyvatelstva zřizovány buďte politickými 
obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací na
učnou i zábavnou, která má skutečnou vnitřní 
hodnotu.

§ 2,

V politických obcích s národnostními menši
nami budiž zřízena i pro menšinu knihovna 
zvláštní nebo zvláštní odděleni knihovny vše
obecné, když tyto menšiny vykazuji aspoň 400 
osob podle posledního sčítání lidu, pokud se týče, 
když v obcícli těch je veřejná menšinová škola. 
Pro menšiny, nevyhovující těmto podmínkám, ale 
dosahující aspoň 10% všeho obyvatelstva, budiž 
zřízena vždy pro několik obcí knihovna společná, 
s poměrným příspěvkem každé zúčastněné obce. 
Bližší určí prováděcí nařízení. Nezřídí-li obec 
menšinovou knihovnu podle ustanovení tohoto zá
kona a prováděcího nařízení, jež k němu bude vy
dáno, může takovou knihovnu zříditi ministerstvo 
školství a národní osvěty samo na útraty obce.


