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Cis. 499. Čís. 509.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 2. září 1819 

o uvolněni obchodu rýží.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LX1II z roku 
1912 a článku L z roku 1914, se nařizuje:

§ 1.

Obchod rýží (pravou rýží) v území repu
bliky Československé se uvolňuje. Toto ústa lo
vení vztahuje se také na zásoby rýže před 
platností tohoto nařízení dopravené do území 
republiky Československé, pokud již nebyly 
Státním obilním ústavem převzaty.

é 2.

Tím se mění nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 7. března 1919, č. 125 
Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, mlýnskými 
výrobky, rýží a luštěninami cizozemského pů
vodu, jakož i nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 17. července. 1919, č. 394 Sb. 
z. a n., o úpravě spotřeby obilí a mlýnských 
výrobků.

§'3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je ukládá se ministerstvu pro zá
sobování lidu.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. Dr. Winter v. r. 
Habrman v. r. Dr. Heidíer v. r.
Dr. Veselý v. r. Houdek v. r.
Wofáč v. r. Hainpl v. r.

Stříbrný v. r.

nařízení vlády republiky Ó eskoslovanské 

ze dne 2. září 1919, N

Jímž se upravuje zařazení úředníků nejvyššího 
účetního kontrolního úřadu do skupin dle § 52 

služební pragmatiky.

' § 1.

Ministerské nařízení ze dne 1. února 1914, 
č. 34 ř. z., o zařazení jednotlivých kategorií úřed
nických služebních odvětví a resortů do skupin 
stupnice časového postupu, ustanovené v § 52, 
zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (služební 
pragmatiky), mění se následovně:

XI: Při n e j v y š š í m účetním kon
trolním úřadě:

Do skupiny A: úředníci konceptní.

Do skupiny C: úředníci účetní.

Do skupiny E: úředníci kancelářští.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá-, 
šení a výkon jeho náleží předsedovi nejvyššího 
účetního kontrolního úřadu.

Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Kiofáč v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Heidler v, r. 
Stříbrný v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.

Z %

Ze státní tiskárny v Praze.


