833

Cis. 344.

§ 5.

Maří zení vlády republiky československé

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 15. květ
na 1920. Provedením jeho se pověřuje ministr pro
zásobování lidu.

ze dne 4. května 1920,
jímž se zřizuje Zemský hospodářský úřad pro
Podkarpatskou Rus.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Pro správu Podkarpatské Rud co do záso
bování lidu zřizuje se na dobu potřeby Zemský
hospodářský úřad se sídlem v Užhorodě.

Švehía v, r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
l)r. Veselý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Habrnian v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r,
Prášek v. r.
Dr. řleidler v. r.
Klofáč v. r.
HampS v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Franke v. r.

§ 2.
Dkolem jeho jest řídili zásobovací službu
v Podkarpatské Rusi a dohlíželi na její provádění.
Všechna oprávnění I; dosažení tohoto cíle potřeb
ná přenášejí se na jmenovaný úřad.

Čís. 315.
Maliaení v„ády republiky Československé
ze dne 4, května 3L8>2<0,

§ 3.
Přísluší mu tedy zejména:
1. provádět! ony úkoly' v oboru zásobování
lidu v Podkarpatské Rusi, které zákony a mini
sterská nařízení ukládají, neb budoucně uloží, buď
všeobecně 'zemským správám politickým, nebo
přímo tomuto úřadu;
2. rozhodovati jako nejbližší nadřízená in
stance nad úřady županskými ve věcech záso
bovacích;
3. dohlížeti na činnost úřadů, komisí a jejich
poboček, jež jsou v Podkarpatské Rusi pověřeny
hospodařením životními potřebami, pokud tyto
ústavy spadají do působnosti ministerstva pro
zásobování lidu;

4. organisovati dopravní službu pro účely zá
sobování;
5. potírati lichvu životními potřebami;
6. zkoušeli, konati přípravné práce a navrhovati ministerstvu pro zásobování lidu, zda a po
kud se mají nařízení československé vlády přizpůsobovati zvláštním hospodářským a právním
poměrům v Podkarpatské Rusi.

jímž provádí se zákon ze dne 15. dubna 1920,
čís. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí ná
mořních.
§ 1.
U obchodního soudu v Praze zařizuje se
rejstřík lodí námořních, do něhož' zapisovány
budou československé lodi námořní:
1. lodi dostavěné, mající hrubou prostornost
nejméně 15 rejstříkových britských tun, jimž při
znáno jest od plavebního úřadu právo
a to pokud slouží plavbě výděikové, bez
— jiné lodi, určené na př. pro výzkum, zábavu
a pod., pokud podle zvláštního nařízení budou
zápisu podléhati;
2. lodi ve stavbě (§ 22 žák.) se souhlasem
plavebního úřadu.
vlajkové,
výjimky

§2.
Oddělení rejstříku pro lodi dostavěné vede
se podle formuláře A.
Na jednotlivých listech I.—III. zapisují se
skutečnosti
poměry uvedené v nadpisech
sloupců,
pak též na listě I. do sloupcu
3.—6. veškeré okolnosti uvedené v § 18, čís. U
zák., na listě II. do sloupců 3. a 4. veškeré okol
nosti uvedené v § 18, čís. 2. a 3., zák. o
pokud se týče o provozovateli; je-li vlastníkem
loďařstvo, též loďař korespondent; do sloupce 5.
listu II. zapíše se v případě § 24, odst. 1., zák. jako
loďař vlastník, v případě § 24, odst. 2., zák. s®
zapíše: „Provozovatel platí dle § 24, odst. 2., zak.
za loďaře.**
' v
a

zvláště

vlastníku,

§ 4.
Zemský hospodářský úřad jest přímo pod
řízen ministerstvu pro zásobování lidu; politická
správa Podkarpatské Rusi má však právo kontrolovaíi činnost hospodářského úřadu.
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