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po vyhlášení tohoto zákona. Při přestupcích spá
chaných před vyhlášením tohoto zákona vpočííá 
se do podkladu pro vyměření trestu přirážka 
stanovená dosavadními zákony.

T. Q. Masaryk v. r.

Tusar v. r.

Sonnfag v. r.

Cí«. áí8.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 22. listopadu 1919,

. Jímž se zřizuje Hospodái sk;’ i>tF.č rro Slovensko.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. Ltlll z r. 1912 
a čl. L z r. 1914 nařizuje se:

§ 1.
Pro správu Slovenska co d zásobování lidu 

zřizuje se na dobu potřeby Hospodářský úřad pro 
Slovensko se sídlem v Bratislavě.

Úkolem jeho jest řídit) zásobovací službu na 
Slovensku a dohlížeti na její provádění. Všechna 
oprávnění k dosažení toho cíle potřebná přená
šejí se na jmenovaný úřad.

§ 3.
Přísluší mu fedv zejména:
1. provádět) oný úkoly v oborr zásobování 

hdu na Slovensku, které zákony a ministerská na
řízení ukládají anebo budoucně uloží buď vše
obecně zemským správám politickým nebo přímo 
tomuto úřadu;

2. rozhodovat! jako nejbližší nadřízená^in- 
stance nad úřady županskýnr ve věcech zásobo
vacích;

3. dohlížeti na činnost ústavů, komisí a jejich 
poboček, jež jsou na Slovensku pověřeny hospo
dařením životními potřebami, pokud tyta ústavy 
spadají do působností ministerstva pro zásobo
vání lidu;

4. organisovati dopravní službu pro účely 
zásobování;

5. potírati lichvu s životními potřebami;
6. zkoušeti, konati přípravné práce a navrho- 

vati ministerstvu pro zásobování lidu, zda a po
kud se mají nařízení československé vlády přizpú- 
sobovati zvláštním hospodářským a právním po
měrům na Slovensku; při těchto návrzích jest

\

dbáti usnesení zemské hospodářské rady v Brati, 
slavě.

§ 4.
Hospodářský úřad jest přímo podřízen mini

sterstvu pro zásobování lidu; ministr plnomocmk 
pro Slovensko má však právo činnost hospodář
ského úřadu kontrolovali.

Nařízení toto nabývá účinnosti 10. prosince 
1919. Provedením jeho se pověřuje ministr pro 
zásobování Hdu.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v, r. Houdek v. r.
úr. Winter v. r. Kloíáč v. r.
Prášek v. r. Dr. Franke v. r.

Hampl v. r.

Čís. 619.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 25. listopadu 19Í9,

jímž se mění vládní nařízení ze dne 23 dubna 
1919, čís. 230 Sb. z. a n., o nové úpravě poštov

ních sazeb.

§ 1.
Ustanovení § 1, D, 11, a, 20 nařízení vlády re

publiky Československé ze dne 23. dubna 1919, 
čís.^230 Sb. z. a n.. týkající se poplatků za balíky 
z Československa do Německa, zrušuje se ve 
svém nynějším zněni a bude zníti takto;
„v dopravě do N

clo 5 kg . . , , . . . . i K 20 h,
,,10,, . . ....................... 2 K 60 ti,
,, lo „ » * * * • . • . 4 K 40 h,
„ 20 „ . . ..........................6 K 20 h.“

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem I. pro

since 1919. Provedením jeho pověřuje se ministr 
pošt f. telegrafů.

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

Dr. Winter v. r. 
Dr Heidler v. i 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.'


