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§ 8.
-!
Zásoby bramborů v prohlášení zamlčené buďtež
okresní správou politickou zabaveny ve prospěch í
státu.
§ 9.
Jídelny (hostince, lidové kuchyně atd.) jsou
oprávněny podávati svým hostům v jídelních míst
nostech brambory a bramborová jídla bez lístku
na brambory.
Jídelny nechť požadují první svoji potřebu
u příslušné výdejny dle průměru týdenní spotřeby.
Pozdější spotřebu obdrží dle počtu vykázaných
strávníků.
Okresním obilním úřadům, pokud se týče
aprovisacím vyhrazuje se přesvědčiti se svými
orgány o pravdivosti předložených výpočtů.

§ io.
Lístky na brambory, neobdrží:
1. vojenská tělesa (vojenské ústavy a pod.),
pro něž opatřuje brambory vojenská intendance,
2. osoby, které si na povolení zaopatřily tak
zvané příbuzenské brambory,
3. kláštery, vyučovací a vychovávací ústavy,
donucovací pracovny, věznice, útulny, nemocnice,
v nichž osoby tam umístěné jsou stále naturálně
stravoyány; nicméně jsou však i tyto ústavy vá
zány platnými předpisy o spotřebě bramborů. Tato
místa nechť požadují svoji potřebu, odevzdávajíce
v § 5 předepsané prohlášení s udáním počtu osob,
jež se mají zásobovati u bezprostředně nadříze
ného okresního obilního úřadu. Pouze v případu,
je-li dotyčné spotřební místo ještě zvláštním
místem zásobním, mají potřebu svou bezprostředně
u zemské správy politické požadovali.
§ 11.
Výdejny lístků na brambory mají vésti zá
znamní knihu o vydaných lístcích na brambory.
V ní budiž uvedeno jméno, příjmení, povolání a
bydliště přednosty domácnosti, jemuž byly vydány
lístky na brambory, jakož i počet příslušníků v do
mácnosti stravovaných a den, kdy byly lístky na
brambory vydány. Dlužno v nich vyznačiti také
všecky pozdější změny v počtu a zaměstnání pří
slušníků.
§ 12.
Jídelny (hostince, lidové kuchyné atd.) jsou
povinny vésti záznamní knihy, z nichž musí býti
patrný každý příděl bramborů, jakož i denní spo
třeba. Koncem každého měsíce dlužno sestaviti
závěrku.
§ 13.
Tímto nařízením předepsané záznamní knihy
musí míti postupně číslované strany a musí poli
tickým úřadům (okresním obilním úřadům) nebo
jich zmocněncům na požádání býti předloženy. ;

Okresním obilním úřadům, resp. aprovisacím
přísluší občas záznamy v těchto knihách, jakož
i podklad pro záznamy přezkoušeti.
§ U.
Stejné záznamní knihy musí vésti zvláštní
místa uvedená v § 10, bod 3., a zvláštní zásobo
vací místa, která by byla zřízena.
§ 15.
Jídelnám (hostincům atd.), u nichž bude zji
štěno, že výhod v § 9 naznačených, totiž že po
dávání bramborů a bramborových jídel bez lístku
zneužívají, může, nehledě k trestnímu stíhání, býti
výhoda tato odňata a učiněno jiné opatření.
§ 16.
Přestupky tohoto nařízení, pokud neběží
o kompetenci soudní, trpstá okresní správa poli
tická dle §§ 44 a následujících vládního nařízení
ze dne 13. září 1920, čís. 520 Sb. z. a n.
§ 17.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem-vyhlášení._
President zemské správy politické:
Kosina v. r.
Cis. 566.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 12. října 1920
o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr
pod zárukou státu, a o jednotném súčtování zahra
ničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožíin.

Dle zákoua ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Nákupnímu a prodejnímu družstvu českoslo
venských přádelen bavlny, zapsanému společenstvu
s r. o. v Praze, se ukládá, aby likvidovalo zásoby
bavlny a z ní zhotovené příze, zakoupené na úvěr,
za který vláda vzala na se záruku na základě
zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 186Sb. z. an.
§ 2.
Zásoba bavlny a příze, zakoupená způsobem
uvedeným v § 1, budiž volné rozprodána za nej
lepší docíliteluou cenu. nikoli však pod cenou
světového trhu, platnou v době prodeje.
Získané částky buďtež odvedeny bankovnímu
úřadu ministerstva financí za účelem opatřeni va
luty ku krytí příslušného úvěru.
^ § 3.
Nebude-li prodejní cenou, docílenou dle § >
uhrazena svéstojná cena bavlny, zakoupené zp
sobem uvedeným v § 1, resp. cena bavlněné Pnz0>.

kterou z této bavlny vyrobili členové nákupního
družstva, rozvrhne se neuhrazený zbytek rovno
měrně na všechny tuzemské přádelny bavlny a na
tuzemský bavlnářský průmysl přízi zpracující, a to
dle poměru velikosti závodů na základě klíče,
který stanoví ministr pro zahraniční obchod po
slyšení zájemníků.
Kdo od družstva zakoupil a zaplatil bavlnu
nebo přízi z těchto zásob vyrobenou aspoň v tako
vém množství, které by dle rozvrhu uvedeného
v odstavci předchozím na něho připadlo, a za
cenu, ]ež vedle svéstojné ceny bavlny nebo bavl
něné příze zahrnuje v sobě též podíl na neuhra
zeném zbytku na něho připadající, jest zproštěn
závazku uloženého v předcházejícím odstavci.
Za zaplacení obnosu, který by dle stanove
ného klíče připadl na jednotlivý podnik, ručí
majitel podniku celým svým majetkem.
§ 4.
Veškerý dovoz a vývoz bavlny, příze a ba
vlněného zboží smí býti účtován pouze prostřed
nictvím zvláštního súčtovacího místa, které bude
utvořeno za součinnosti bankovních ústavů, jež
převzaly záruku za nákupy bavlny, za vedení
bankovního úřadu ministerstva financí.
Výrobci bavlněného zboží, kteří vývozem
svých výrobků získali cizích valut, mají přednostní
právo na jich uvolnění pro své nákupy surovin
v cizině.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni a pověřuje se jeho provedením ministr úřadu
pro zahraniční obchod a ministr financí.

Černv v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
L)r. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Biirger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Mičura v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Engliš v. r.,
jako správce ministerstva financí a v zastoupení
nepřítomného ministra úřadu pro zahraniční
obchod.
Husák v. r.
Čís. 567.
Nařízení vlády re subliky Československá
ze dne 12. října 1320
Jímž se zrušuje nařízení ministerstva zemské
obrany ze dne 30. července 1914, č. 179 ř. z., o záPovědi vzdalovali koně evidenčními lístky po
dělené z jejich odvodních okresů.
§ i.
Na základě § 12 zákona ze dne 21. prosince
1912, čís. 235 i', z., zrušuje se nařízení minister
stva zemské obrany ze dne 30. července 1914,

čís. 179 ř. z., jímž se zapovídá vzdalovati koně
evidenčními lístky podělené z jejich odvodních
okresů.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení ; provésti je přísluší ministru národní obrany.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Btirger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. i.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

Čís. 568.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. září 1920,
jimž se stanoví příspěvková sazba pro pojištění
úrazové pro Zemskou úřadovnu pro dělnické po
jištění na Slovensku.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
o. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ IPro Zemskou úřadovnu pro dělnické pojištění
na Slovensku zavádí se na dobu od 1. ledna 1918
až do 31. prosince 1919 příspěvková sazba pro
pojištění úrazové, připojená k tomuto nařízení
jako příloha.
'/.
§ 2.
Zařádění jednotlivých podniků podrobených
úrazovému pojištění do nebezpečenských tříd,
provedené správou Krajinské dělnické pokladnice
pro nemocenské a úrazové pojištění v Budapešti
(§ 34 zák. čl. XIX. z roku 1907), zůstává nadále
v platnosti do té doby, dokud Zemská úřadovna
pro dělnické pojištěni na Slovensku nevydá nového
zařadovacího výměru.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedení jeho ukládá se ministru sociální
péče.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Markovič v r.
Dr. Engliš v. r.
Staněk v. r.
.{ohanis v. r.
Sonntág v. r.
'Dr. Meissner v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení,
nepřítomného ministra sociální péče.
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