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Cis. 501.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 3. Září 1920

o rozšíření pravomoci policejního komisařství 
v Moravské Ostravě na Hlučínsko.

§ l. V

Na základě § 5 zákona ze dne 30. ledna 1920, 
č. 76 Sb. z. a n., a nařízení o inkorporaci kraje 
hlučínského doplňuje se § 2 nařízení ministerstva 
vnitra ze dne 30. října 1894, č. 210 ř. z., týkajícího 
se zřízení policejního komisařství v Moravské 
Ostravě, tímto odstavcem:

„D. na území k republice Československé 
Připojeného kraje hlučínského.14

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 

žení a provede je ministr vnitra.

Tusar v. r.,
jako ministerský předseda a v zastoupení nepří

tomného ministra vnitra.
Dr. Beneš v. r. Dr. Meíssner v. r.
Dr. Engliš v. r. Sonntág y. r.
Habrman v. r. Dr. Šrobár v. r.
Staněk v, r. Johanis v. r.

Dr. Markovič v. r.

Cis. 502.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 3. září 1920

o uvolnění obchodu mýdlem a mýdlovým práškem.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, ě. 
337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
!§§ 5,6,7,8 a 9 nařízení vlády republiky Česko

slovenské ze dne 27. května 1920, č. 380 Sb. z. 
a n., týkající se omezení obchodu mýdlem a mýd
lovým práškem, se zrušují.

, § 2.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby 
toto nařízení provedl ve srozumění -s ministrem 
obchodu a ministrem vnitra.

§3.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Markoviě v. r.
Dr. Engliš v. r. Habrman v. r.
Dr. Meíssner v. r. Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. Sonntág v. r. 

Johanis v. r.
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