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§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení a 

provede je ministr školství a národní osvěty.

Tusar v. r.
Švehia v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Hampl y. r.

Dr. Horáček v. r. 
Prášek v. r. 
Houdek v. r. 
Stříbrný v. r.

Cis. 476.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 5. srpna 191®,

kterým se doplňuje, resp. opravuje nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 17. července 
1919, č. 394 Sb. z. a n„ o všeobecné úpravě 

spotřeby obilí a mlýnských výrobků.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 17. července 1919, č. 394 Sb. zák. a nař., se 
doplňuje, pokud se týče opravuje v následujících 
paragrafech:

§ 1, odst. 1.

•Pro držitele zemědělských podniků, vy
jma právnické osoby, k vlastni jich výživě, 
dále k výživě rodinných příslušníků, bydlících 
s nimi ve společné domácnosti, jakož i k vý
živě příslušníků jich domácností (hospodářství), 
pokud tyto osoby jsou činný při obdělávání 
půdy, jakožto Zemědělští dělníci nebo stálí do
zorčí orgánové, včetně dělníků i osob k výměnku 
oprávněných a zřízenců, jimž za výměnek nebo 
mzdu přísluší volná strava, mlýnské výrobky neb 
chleboviny, stanoví se bez rozdílu spotřební dáv
ka 25 kg obilí z vlastní sklizně měsíčně.

§ 7, odst. 1.
Mlýnské výrobky včetně pravé rýže,chléb, 

resp. jiné výrobky z mouky vyrobené (§§ 17 a 
18 tohoto nařízení) jest přípustno vydávati pouze 
na úřední výkazní lístky na chléb a mouku':

§> 11, odst. 1.
V případě, že by se ve smyslu § 6 vydá

valy výrobky získané z ovsa neb pravá rýže, 
mimo spotřební dávku v §§ 2 a 4 ustanovenou, 
jako přídavek, buďtež vydávány jen na úřední 
výkazní lístky, tak aby byly vydávány stejno
měrně všem nesamozásobitelům.

§ 14, odst. 2.
Tuto předepsanou váhu musí míli chléb bez

prostředně po upečení. Do prodeje smí přijití 
chléb jen vychladlý. Ztráta na váze vzniklá vy
sušením předpokládá se 3% předepsané váhy 
chleba.

§ 15, odst.. 2.
Nemá-li bochník chleba předepsané váhy po 

přípustné srážce y předcházejícím paragratu uve
dené následkem vysušení, jest prodavač chleba 
povinen nahradit!-kupujícímu scházející množství 
in natura ve skrojcích chleba.

§ 23, odst. 2.
Tito důvěrníci musí postupovat! bez ohledu 

na osobu dle svého nejlepšího vědomí a svě
domí, zachovávat! v tajnosti soukromá a obchod
ní tajemství, ó nichž se dovědí, zastávajíce tuto 
funkci a musí slíbili, pokud nebudou veřej
nými úředníky, že tyto povinnosti budou přesně 
piniti. Úřad takového důvěrníka jest čestným. 
Úřad může ze závažných důvodů důvěrníka 
funkce té sprostiti.

§ 28, odst. 1.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 21. září 

1919/ vyjma ustanovení § 1 o- spotřební dávce 
samo-zásobitelů, jež nabývá v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku platnosti dnem 15. srpna 1919 
á na Slovensku dnem 1. srpna 1919.

Tusar. v. r.
Švehia v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r. 
Hampl v. r. 
Stříbrný v. r.

Čís. 477.
Nařízení vlády republiky Ů3skoslovenské 

ze dne S. srpna 1919
o zřízeni a organisad okresních obilních úřadů.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, čís. 
307 ř. z., a uherského čl. zákona LXIII z r. 1912 
a čl. L z r. 1914 nařizuje se:

' § 1. |/

K obstarávání prací, které vyplývají z na
řízení vlády republiky Československé ze dne 
27. června 1919, čís. 354 Sb. z. a n., o úpravě 
obchodu obilím a mlýnskými výrobky zřídí se 
v sídle každé politické okresní správy (na Sloven
sku županského úřadu) okresní obilní úřad. (§§ 30 
a 31 nařízení). Na Slovensku lze dle potřeby zří
dit! v stolici i více okresních obilních úřadů.

§ 2.
Okresní obilní úřad sestává ze skupiny vý

kupní a ze skupiny rozdělovači.

§ 3.
Ve výkupní skupině budou se vyřizován ve- 

[ škeré záležitosti, jež dle shora uvedeného nařízení 
a příslušných předpisů, které na základě jeho byly 

I vydány o opatřování obilí, přísluší „úřadu" (§ 31).
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