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Byl-li úředník nebo zřízenec propuštěn ze | 
služby ve smyslu § 8, odst. 2., zákona, budtež ve I 
výroku úřadu (§ 4) okolnosti ty uvedeny.

§ 6.

Ve smyslu § 2 zákona stanoví se den 1. srpna 
1920, jakožto den, kterým počínajíc bude správa 
v župních a slúžnovských úřadech vykonávána 
pouze státními úředníky a zřízenci, kteří budou 
ustanoveni příslušnými orgány republiky.

Za úředníky a zřízence takto ustanovené po
kládají se i úředníci a zřízenci župních a slúžnov
ských úřadů, kteří byli do politické služby dle § 6 | 
zákona přijati.

Článek I.

Nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. 
a n., doplňuje a mění se takto:

1. § 38 rn á z n i t i:

„Na základě § 9 zákona o statistice zahranič
ního obchodu stanoví se statistický poplatek takto:

1) při dopravě po suchu nebo po vodě:

a) udobytkadlepočtukusůato:

a) 20 h za každý kus velkého dobytka 
(volů, bůvolů, býků, krav, mladého 
skotu, koňů, oslů, mezků a mulů);

II. Předpisy pro města municipální.

? 7.
Žádosti za potvrzení úředníků a zřízenců 

měst municipálních (§ 10 zákona) budtež předklá
dány příslušným županem prostřednictvím mi
nistra zplnomocněného pro správu Slovenska mi
nistru vnitra, jenž může potvrzení svěřit! mi
nistru zplnomocněnému pro správu Slovenska.

§ 8.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a Piovésti jej přísluší ministru vnitra a mi
nistru splnomocněnčmu pro správu Slovenska 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tusar v. r.

Švehla v. r. 

Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Šrobár.v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

, Čís. 362.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 18. května 1920,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení na

řízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n., 

o statistice zahraničního obchodu.

Ku provedení zákona ze dne 18. září 1919, 
čís. 518 Sb. z. a n„ o statistice zahraničního .ob
chodu, nařizuje se toto:

20 h za každých 5 kusů drobného do
bytka (telat, hříbat, koz, ovcí, vepřů);, 
za zbytek menší než 5 kusů, taktéž 20 h;

b) u všech ostatních věcí dle váhy a to:

K) při.dopravě p o s u c h u:

20 h za každých 100 kg nebo jich část 
hrubé váhy zásilky (§ 12 tohoto naří
zení), avšak celkem z jedné zásilky re 
více než 2 K;

P) př.i dopravě po vodě:

20 h za každých 100 kg nebo jich část 
hrubé váhy zásilky (§ 12 tohoto ■naří
zení), avšak celkem z jedné zásilky ne 
více než 2 K, váží-li zásilka více než 
10 tun, stanoví se-statistický poplatek 
2 K za každých 10 tun, nebq jich část 
hrubě- váhy zásilky.

Nestač í-li jedna ohláška na hlá
šení jedné zásilky (§ 13), dlužno zapraviti za 
každou další ohlášku statistický poplatek 20 h.

2) Při dopravě poštou 5 h za každou zásilku do
pravovanou jednou průvodkou.

3) Státní úřad statistický jest oprávněn povolo- 
vati ve shodě s ministerstvem financí a Ob
chodu snížení nebo v případech výjimečných 
úplnou slevu statistického poplatku pro určitý 
druh zboží dováženého nebo vyváženého 
v pohraničním styku budto pro celou hranici 
nebo některou část její."

2. První a druhý odstavec § 40 má 
z n í t i:

„Statistické známky mají tvar obdélníku 
se zoubkovanými okraji, nápis „Statistická 
známka11, monogram republiky Československé a 
označení hodnoty: 20 h. 1 K, 2 K nebo 10 K.
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Známky 20 haléřové Jsou barvy žlutohnědé, 
známky za 1 K Jsou barvy zelené, známky za 2 K 
jsou barvy modré a známky za 10 K Json barvy 
fialové s malým státním znakem.

Článek II.

Nařízení toto Jest účinným svým prohlášením 
a provede je předseda vlády v dohodě se zúčast
něnými ministry.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Habrman v. r.

Kloíáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Franke v. r.

Čís. 363.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a 
živností ve shodě s ministrem školství a 
národní osvěty ze dne 24. března 1920

o vysvědčeních ženské průmyslové školy 
„Vlasta" ve Znojmě.

Článek 1.

Přísedící volebního soudu mají nárok na ce
stovné a stravné ze státní pokladny podle stej
ných předpisů jako státní úředníci V. hodnostní 
třídy s odchylkou, že stravné činí pro každého 
přísedícího nehledíc k bydlišti denně 100 K.

Článek 2.
Cestovní deník buď předložen u presidia vo

lebního soudu.
Článek 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr vnitra v dohodě s mini
stry spravedlnosti a financí.

Švehla v. r„
v zastoupení ministerského předsedy a jako 

ministr vnitra.

Dr. Veselý v. r, 
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r 
Dr. Heidler v. r, 

r.Hampl v. 
Dr. Franke v. r.

Čís. 365.

Nařízení vlády republiky óeakoslovenoké 
1 ze dne 27. května 1920

o obnovení porot.

Ženská průmyslová škola „Vlasta" pro šití 
bílého prádla a oděvnictví ve Znojmě zařaďuje se 
dle § 14 d, odst. 3., zákona z 5. února 1907, č. 26 
ř. z., a dle nařízení ministra obchodu ve shodě 
s ministrem kultu a vyučování z 26, července 
1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živnosten
ských učiliší, jejichž vysvědčení na odchodnou 
nahrazují průkaz řádného dokončení učebního po
měru (tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou), 
opovídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou na 
ženské a dětské šaty.

Dr, Heidler v. r. Habrman v. r.

Čís. 364.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 4. května 1920,

Jimž se stanoví cestovné a stravné přísedících 
volebního soudu.

Na základě § 4 zákona ze dne 29. února 1920, 
čís. 125 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Dle §u 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 268 

Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Působnost porot v republice československé 

se obnovuje v plném rozsahu.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; jeho provedením pověřuje se ministr spra
vedlnosti.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Johanis y. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Šrobár v. r.
Habrman v. r. Sonntág v. r.
Dr. Meissner v. r. Stříbrný v. r.
Staněk v. r. Dr. Vrbenskv v. r-
Prášek v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna v Praze.


