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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