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2. Pro čekatele na místa úřednická v čl. IX.,
§ 1 zákona pod A 2, odstavec 1„ uvedené:

Nařízení správce zemské správy politicko
na Moravě ze dne 4. března 1920,
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kterým se zrušuje § 17 nařízení ze dne 28. srpna
1919, čís. 102 z. a n. z. pro markrabství Moravské,
o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěsti
teli obilnin při mletí, šrotování a čištění obHí,
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Čekatelé uvedení v posledním odstavci
A 2 obdrží výpomoc odpovídající příslušné třídě
hodnostní.
3. Pro ostatní zaměstnance v článku IX., § 1
zákona pod A 3a) a b) uvedené:
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K článku XI.:
Až do nové úpravy zvláštním zákonem budpn se vyplácet! požitky zaměstnanců, spadajíck-h ^Pod ustanovení tohoto článku, v dosavadní
výměře bez jakéhokoliv zvýšení.

Tusar v. r.
Sonntág v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Dr. HeJdíer v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

Článek I.
§ 17 nařízení správce zemské správy politi
cké ze dne 28. srpna 1919, čís. 102 z. a n. z.,
pozbývá v nynějším znění platnosti a zní;
Pro mlýny parní nebo mlýny s umělým po
honem stanoví se plat za mletí bez ohledu na
druh obilí částkou 12 K, za šrotování bez rozdílu
obilí částkou 4’50 K, za čištění polních plodin
částkou K —"70 za jeden metrický cent obilí.
Pro mlýny vodní a pro mlýny s pohonem kom
binovaným, u kterých jest rovnováha obou po
užívaných hnacích sil (vodní a umělé), stanoví
se plat za mletí bez ohledu na druh obilí částkou
10 K, za šrotování bez ohledu na druh obilí část
kou 3'80 K a za čištění polních plodin částkou
K —’60 za jeden metrický cent obilí.
Procento rozprašku nesmí převyšovati při
semílání pšenice a žita 3% a při semílání ječmene
3^%,^ při šrotování 2%. Dosáhne-Ii mlynář při
semílání nebo šrotování většího výtěžku vý
robků, než který vyplývá po odečtení přípust
ného rozprašku, musí i tento přebytek vydat!
pěstiteli obilí.
Mlynáři i jeho personálu jest přísně zaká
záno bráti af již v jakékoliv formě nějaké od
měny mimo shora uvedené sazby melného, které
se musí platili jen v penězích.
Zásadně jest nepřipustilo přenechávali mly
náři nebo jeho personálu určité procento obilí
dodaného do mlýna k scmletj neb šrotování resp.
čištění (t. zv. měřičné).
článek II.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá
šení a vztahuje se na Moravu s výjimkou politi
ckého okresu moravsko-ostravského, při čemž
jest rozhodujícím den výdeje mlýnských vý
robků ze mlýna bez ohledu na to, kdy obilí bylo
do mlýna dodáno ku mletí, šrotování resp.
čištění.
Správce zemské správy politické:
Černý v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.

