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véna zvláštní stížnostní komisí po slyšení stran.
Tato stížnostní komise zřídí se v Praze a bude
se skládati z pěti členů a sice: po jednom zá
stupci pěstitelů lnu, tírníků, prádelníků, inářského inspektora a zástupce ministerstva průmyslu,
obchodu a živností. Toto ministerstvo jmenuje
členy a jich náhradníky v dohodě s ministerstvem
zemědělství.
Rozhodnutí stížnostní komise, které může
obsahovati též výrok o nákladech řízení, jest
konečné.
Povinnost k dodávce řízením před stížnostní
komisí se neodkládá. .
Zemědělské podniky pro pěstěni a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci jsou oprávněny
ustanoviti pro vyhledávání a přejímání lnu
v místě skladu sběratele, jimž vydají legitimace
stvrzené ministerstvem průmyslu, obchodu a
živností. Tyto orgány jsou bez újmy svého ru
čení dle práva soukromého povinny svědomitě
šetřiti předpisů tohoto nařízení a podléhají v té
příčině trestním ustanovením § 11 a § 12 tohoto
nařízení. Při výkonu své činnosti mají se říditi
návodem Zemědělských podniků, schváleným mi
nisterstvem průmyslu, obchodu a živností a mini
sterstvem zemědělství, a vydávati Zemědělským
podnikům účet o hospodaření penězi. Minister
stvo obchodu může ustanoveným sběratelům kdy
koliv odejmouti legitimaci.
Při přejímání lnu dá sběratel prodavači při
měřenou splátku.
Sběratel jest však také oprávněn převzíti len
na pevný účet, dá-li prodavač tomuto postupu
přednost.
§ 9.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodnoceni
inu v Jindřichově Hradci jsou povinny množství
vypracovaného Inu a koudele oznamovati každý
měsíc ínářskému odboru Československé textilní
komise v Praze.
§ 10.
Doprava stonkového jakož i vypracovaného
lnu neb koudele je dovolena pouze na základě
dopravních osvědčení vystavených Zeměděl
skými podniky pro pěstění a zhodnocení lnu
v Jindřichově Hradci.
§ 11.
Kdo jedná proti předpisům tohoto nařízení,
bude trestán politickým úřadem první stolice,
na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi ad
ministrativní policejní vrchností, vězením (uzam
čením) od jednoho týdne až do dvou měsíců, po
kud se nejedná o čin podle přísnějších předpisů zá
konných trestný. Vedle trestu na svobodě může
býti uložena peněžitá pokuta do Kč 2000.
Kromě toho může býti vysloveno propadnutí
«noho zboží, na které se trestní Jednání vztahuje:

byl-li přestupek, spáchán při provozování živno
sti, může býti vyslovena též ztráta živnosti na
určitý čas nebo na vždy.
§ 12.
Kdo pohádá jiného k činům trestným podle
tohoto nařízení aneb spolupůsobí při provádění
těchto činů, podléhá stejnému trestu jako pa
chatel.
§ 13.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedením jeho pověřuje se ministr ob
chodu v dohadě s ministrem zemědělství.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.,
jako ministr železnic a v zastoupení nepřítom
ného ministra obchodu.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Čís. 205.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 7. dubna 1920
o úpravě hmotných poměrů učitelek státních
mateřských škol na Slovensku.
Dle článku X. zákona ze dne 7. října 1919,
č. 541 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Učitelky státních mateřských škol na Sloven
sku (opatrovnice) mají nárok na tytéž požitky
jako státní zaměstnanci podle zákona ze dne
7. října 1919, č. 541 Sb. z, a n.
§ 2.
Učitelkám mateřských škol (opatrovnicím),
které nabyly potřebného diplomu ke svému úřadu
podle dosud platných ustanovení bývalého uherského státu, i těm, které nabyly oprávnění k to
muto úřadu v ostatních zemích Československé
republiky, budou vyměřeny požitky podle sku
piny D státních zaměstnanců ve smyslu § 52 zá
kona zc dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., pokud se
týče či. III. zákona ze 7. října 1919, č. 541 Sb.
z. a n.
§ 3.
Požitky tyto se budou vypláceti s účinností
ode dne 1. září 1919 v měsíčních částkách předem
splatných.
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§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Ministr školství a národní osvěty společně
s ministrem pro sociální péči se pověřuje, aby
toto vládní nařízení provedl a za tím účelem ve
shodě se zúčastněnými ministry další opatření
učinil.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Sonntág v. r.
Dr Franke v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Prášek v. r.
Dr. VVinter v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.

Čís. 206.
Na.ísení vlády řep .bliky Československé
ze dne 7. dubna 1920,

'

jímž se pozměňují §§ 2 a 3 telefonního řádu vy
hlášeného nařízením ministra obchodu ze dne
23. září 1916, čís. 322 ř. z.
Na základě dekretu dvorské kanceláře
z 25. ledna 1847, čís. 2581, Sb. z. p. č. 9, vydává
se toto nařízení:
S.b i1.
§ 2, č. 2., odst. 2., telefonního řádu vyhlášenebo nařízením ministra obchodu ze dne 23. září
1916, čís. 322 ř. z., bude zníti takto:
„Z telefonních úřadů náležejících k místní
telefonní síti nesmí žádný více než 20 km od
hlavní ústředny (číslo 3) býti vzdálen a nesmí
žádný kromě hlavní ústředny býti vřaděn do ně
kterého meziměstského telefonního vedení
(číslo ll).“
§ 2.
§ 3, č. 3., odst. 2., telefonního řádu bude zníti
takto:
„Je-li však zabezpečeno, že nejméně deset
hlavních účastnických stanic připojí se k vedlejší
ústředně, která má býti zřízena, sníží se příspě
vek u sítí, které byvše rozšířeny mají více než
160 hlavních účastnických stanic, o polovici.*4
Š 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti ihned.
Provedením jeho se pověřuje ministr pošt a
telegrafů.
Tusar v, r
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.

Čís. 207.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. dubna 1920

o uvolnění výroby a obchodu s konopím a konop
nými výrobky.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a zák. čl. LXI11. z roku 1912 a L.
z roku 1914 nařizuje se:
§ 1.
Všechny dosud platné předpisy o výrobě a
obchodu s konopím, konopnou koudelí a s přízí
zcela neb z části z těchto vláken zhotovenou,
zejména nařízení bývalého rakouského ministra
obchodu ze dne 21. září 1916, č. 316 ř. z., o zří
zení válečného svazu pro průmysl konopí a juty,
nařízení bývalého rakouského ministra obchodu
ze dne 10. května 1917, č. 211 ř. z., o zjištění zá
sob konopné suroviny, konopné příze jednoduchá
a stáčené zcela neb z části z konopného materiálu
zhotovené, dále o omezení zpracování a odváděči
povinnosti konopného materiálu, nařízení býva
lého rakouského ministra obchodu ze dne
10. května 1917, č. 212 ř. z., o zjištění zásob zboží
zhotoveného z konopné suroviny nebo z vláken
smíšených s konopnou surovinou, o omezení
zpracován; a zcizení, jakož i povinnosti odvá
dění příze konopné a smíšené .s konopím a zboží
z^ toho zhotoveného, a nařízení bývalého, rakou
ského ministra obchodu ze dne 8. července 1918,
č. 253 r. z., o stanovení nejvyšších cen za příze
zcela neb částečně z konopí a konopné koudele
zhotovené, jakož i za motouzy, šňůry a balící
provazy, se zrušují.
§ 2.
Výroba a obchod s konopím a konopnou
koudelí jakož i s veškerými polotovary a vý
robky konopnými se uvolňuje.
§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Výkon ukládá se ministru obchodu ve shodě s mi
nistrem pro zásobování lidu.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Hahrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.,
jako ministr železnic a v zastoupení nepřítom
ného ministra obchodu.
Dr. Hodža v. f.
Dr. Winter v. r,
Hampl v. r.

