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boniíků prováděcí nařízení k tomuto zákonu 
takto:

§ 1.

Značky pro. třetí zkoušku uvedené v § 6 před^ 
pisu o zkouškách hlavní a ručních střelných zbraní 
(2. příloha ministerského nařízení ze dne 9. listo
padu 1891, č. 184 ř. z.) mění se tak, že místo znač
ky orla bude se užívat! státního znaku republiky 
Československé (lva) téže velikosti. Ve značce 
zkušebny pražské jest vepsána číslice 1., ve znač
ce zkušebny výprtské číslice 2.

§2.

Poplatky za zkoušky hlavní a ručních střel
ných zbraní stanovené v § 8 předpisu uvedeného 
v předchozím paragrafu, zvyšují se trojnásobně.

§ 3.

6. odstavec § 9 předpisu v § 1 citovaného se 
mění takto: za zkoušky jednotlivých hlavní a 
zbraní dovezených z ciziny zapraví se dvojná
sobný poplatek onoho poplatku, který by bylo za- 
praviti za vyzkoušení tuzemské zbraně, tedy 
dvojnásobný poplatek za všechny zkoušky, a to 
i tehdy, jsou-li některé v cizozemsku povedené 
zkoušky uznány též pro zdejší státní území a po- 
drobí-li se zbraň třeba jen jediné zkoušce.

§ 4.

Poplatky za zkoušky s bezdýmným pra
chem, stanovené v § 3 ministerského nařízení ze 
dne 23. srpna 1899, č. 174 ř. z., zvyšují se troj
násobně. Ohledně zkoušek zbraní cizozemských 
s bezdýmným prachem platí ustanovení § 3.

§ 5.

Poplatky stanovené v ministerském nařízení 
ze dne 24. května 1910, č. 107 ř. z., a ze dne 
27. května 1911, č. 99 ř. z., vyměřují se dle § 3 
tohoto nařízení.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti 15. dne po 
vyhlášení a prováděním jeho se pověřuje mt- 
nistr veřejných prací.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. říeidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hair.pl v. r. 
Houdek v. r.

Čís. 614.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. listopadu 1319,

jímž se upravují doprovodné požitky poštovního 
personálu obstarávajícího doprovod pošty na 

železnicích.

§ 1.

Poštovní zaměstnanci, obstarávající dopro
vod pošty na železnicích, obdrží za tuto službu 
jako zvláštní požitky:

1. hodinné a
2. nocovné.

§ 2.

Hodinné přísluší:
I. Při doprovodu pošty ve vlakových po

štách za každou hodinu neb její část od oka
mžiku, kdy zaměstnanec podle služebního rozvrhu 
nastoupil ve vlakové poště službu, až do návratu 
vlakové pošty (zpětného vlaku) do jejího výcho
diska v této výměře:
a) úředníkům (skupiny C i D) . . . 1' K 10 h,
b) průvodčím (poštovním podúřed-

níkúm a sluhům poštovního úřadu) 90 h,
c) sluhům ' (poštovním podúřední- 

kům, sluhům poštovního úřadu a 
výpomocným poštovním sluhům) 80 h.

< II. Při dopravě úhrnné pošty, t. j. když ho
tové závěry bez všelikého přepracování toliko 
pod dozorem poštovních zřízenců jsou doprová
zeny, za dobu od odjezdu vlaku do zpětného jeho 
návratu a za dobu před odjezdem, potřebnou 
k naložení pošty do železničního vozu, v této
výměře:
a) na tratích, jichž délka v Jednom

směru jízdy nečiní více než 150 km 60 h,
b) na tratích delší cli ....................... 80 h.

§ 3.

Nocovné vyplácí se za každou hodinu neb 
její část ztrávenou při doprovodu pošty na že
leznicích mezi 10. hodinou večerní a 5. hodinou 
ranní, v těchto částkách:

I. při doprovodu pošty ve vlakových po
štách:
a) úředníkům (skupiny C i D) . . . 1 K 10 h,
b) průvodčím a sluhům (poštovním 

podúředníkům, sluhům poštovního 
úřadu a výpomocným poštovním 
sluhům)......................................... 80 h.

II. při doprovodu hotových závěrů: 
všem zřízencům bez rozdílu délky 
trati  ................................ 80 h.
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§ 4.

Pokud se týče výměry doprovodných po
žitků, pokládá se doprovod pošty v přidaných 
vozech jako. služba- ve vlakových poštách.

Vykoná-li týž zaměstnanec běhern jednoho 
dne (o-d půlnoci do půlnoci) z východiska vlakové 
pošty (vlaku) více poštovních doprovodů, vy
měří se doprovodné požitky dle úhrnné služebnk 
doby, ztrávené při jednotlivých doprovodech.

§ 6.
Nařízeni ministerstva pošt a telegrafů ze dne 

11. února 1919, č. 68 Sb. z. a n.. jímž se upravují 
cestovní diety (doprovodné) poštovního perso
nálu, doprovázejícího vlakové pošty, jakož 
i veškerá ustanovení, jež jsou v rozporu s tímto 
nařízením, se zrušují.

§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. pro

since 1919 a vztahuje se i na Slovensko.

§ 8.
Provésti je ukládá se ministru pošt a te

legrafů.
Tusar v. r.

Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Kloíáč v. r. 
Prášek v. r.

Staněk v. r. 
br. Šrobár v. r. 
Dr. Wíníer v. r. 
Dí\ Franke v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r.

Cis. 615.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. listopadu 1913,

kterýmžto se zřizuje „Slezská zemědělská rada“.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., nařizuje se:

§ 1.
Pro výkon prací přikázaných dle posavad- 

ních předpisů subvenčnímu výboru pro Slezsko, 
který likvidoval, zřizuje se v souhlase se zem
skou správní komisí v Opavě „Slezská zeměděl
ská rada14.

§ 2.
Zemědělská rada sestává z presidia a ze 

sboru delegátu.
Presidium skládá se z presidenta a 1 místo- 

presidenta, jež jmenuje ministr zemědělství.

Do sboru delegátů vysílají

po 3 zástupcích:
Ústřední hospodářská společnost pro česká 

kraje ve vévodství Slezském v Opavě a
Německá (bývalá rakousko-slezská) hospo- 

dářsko-lesnická společnost v Opavě;

po 1 zástupci:
Svaz hospodářských společenstev ve Slezsku 

v Opavě,

s- Jednota českých hospodářských společen
stev v Opavě a

Slezský zemský spolek pro chov koní 
v Opavě.

Dále po 1 zástupci:

Slezská zemská vláda a zemská správní ko
mise rovněž s hlasem rozhodujícím.

Hospodářským organisacím polské národ
nosti bude přiznáno patřičné zastoupení dle vý
sledku rozhodnutí o státní příslušnosti Těšínská 
vládním nařízením.

§ 3.

Zemědělská rada může se se souhlasem mini
stra zemědělství •konstituovati i tehdy, když by 
nevyslaly všechny oprávněné hospodářské orga- 
nisace své delegáty vůbec anebo stanovený plný 
počet.

§ 4.

K platnému usnášení zemědělské rady jest 
potřebí, aby včetně předsedajícího byla přítomna 
nejméně polovice členů.

K usnesení jest potřebí nadpoloviční většiny 
■hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předse
dajícího.

§5.

Zemědělskou radu zastupuje na zevnějšek! 
úřadující president, v jeho zaneprázdnění vice
president.

§ 6.

Zemědělská rada jest povinna vypracovali1 
pro svou činnost podrobný řád jednací,, který 
podléhá schválení ministerstva zemědělství.

§ 7.
Funkce člcnfiZemědělské rady joou čestné.'

§8. . ,

Konstituování zemědělské rudy provede, pre
sidium jmenované ministrem zemědělství.
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