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kvótu vyrobených olejů, která má sloužit! k vý
robě tuků jedlých, a jednak kvótu, která bode 
určena pro účely průmyslové. Distribuci oleje 
pěstiteli, t. j. 1 kg surového oleje z každých 
100 kg čisté váhy odvedené řepky a ‘/a kg suro
vého oleje lněného u každých 100 kg čisté váhy 
odvedeného lněného semene, provede ministerstvo 
pro zásobování lidu.

Distribuci olejů určených k výrobě tuků 
jedlých provede ministerstvo pro zásobování lidů 
v dohodě s ministerstvem veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy, olejů určených k účelům prů
myslovým ministerstvo obchodu v dohodě s .mini
sterstvem železnic, polí rutin tak zv. povinných a 
olejů určených co příděl pro pěstitele plodin 
olejnatých ministerstvo pro zásobování lidu.

Pokrutiny voinó z letošní i loňské sklizně 
rozděleny budou dle distribučního plánu mini
sterstva zemědělství.

dělství. Veškeré ceny takto upravené budou sta
noveny v dohodě s ministerstvem financí a ozná
meny zvláštní vyhláškou.

§ 10.
^ Kdo jakkoliv jedná proti ustanovením tohoto 

nařízení, bude, pokud trestný čin nepodléhá pří
snějším ustanovením trestním, potrestán politic
kými úřady, na území drive uherském administra
tivními policejními vrchn isimi peněžitou pokutou 
do 20.000 Kč nebo vězením do 6 měsíců. Odvolání 
pokud se týče peněžitých troštů, nemá odklad
ného účinku.

Byl-li přestupek spáchán při provozování 
živnosti, možno ro/.hodnouti na ztrátu živnosten
ského oprávnění bud na čas nebo navždy.

Zboží prohlášené za propadlé připadne ve 
prospěch státu bez náhrady.

§6.
Nejvyšší ceny pokrutin stanoví se: 

řepkových Kč 90-— za 100 kg čisté váhy 
lněných „ 13 5-— za 100 kg „ „
makových „ 140— za 100 kg „
hořčicových „ 75 — za 100 kg „ ]

Pěstitelům řepky a lněného semene dostane 
se té výhody, že obdrží z každých 100 kg čisté 
váhy odvedené řepky 45 kg, z odvedeného lně
ného semene 30 kg pokrutin za ceny následující: 
pokrutin řepkových Kč 60'— za 100 kg čisté váhy 

» lněných „ 100'— „ 100 „ „ „
- P°P1java pokrutin vázána jest dopravním 

osvědčením, které vydává ministerstvo pro záso
bovaní lidu.

§ 7.
Dodatke i k § 1 nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 
Sb. z. a n., zabavuje se také konopné semeno 
y celé oblasti republiky československé za cenu 
Kč 300 za 100 kg čisté váhy.

§8.
Nákup a zpracování olejnatých semen cizo

zemské provenience k výroué tuků jedlých po
třebných povolí jednotlivým olejním na odů
vodněnou žádost ministerstvo pro zásobování lidu 
v dohodě s ministerstvy obchodu, financí, veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy a s úřadem 
pro zahraniční obchod.

§ 9-
Ceny detailní stanoví pro tuky jedlé mini

sterstvo pro zásobování lidu, pro oleje k účelům 
průmyslovým ministerstvo obchodu, pro olej k při- 

N dělení pěstiteli olejnatých plodin ministerstvo pro 
zásobování lidu po dohodě s ministerstvem země-

§ li-
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedením jeho pověřují se ministr pro 
zásobování lidu, miuistr obchodu a ministr země
dělství.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Průša v. r.

Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fainor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 571.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 12. října 1920, 
kterým se mění nařízení ministra vnitra ze dne
21. března 1873. č. 37 ř. z., týkající se zkoušky 
lékařů a zvěrolékařů, kteří chtějí býtí trvale usta
noveni ve veřejné zdravotní službé u politických 
úřadů, jakož i nařízeni ministra vnitra ze dne
27. srpna 1873. č. 139 ř. z., týkající se rozsahu zku

šebních předmětů této zkoušky.

K provedení zákona ze dne 30. dubna 1870, 
č. 68 ř. z., se nařizuje:

§ 1.
Z § 7 ministerského nařízení ze dne 21. března 

1873, č. 37 ř. z., vypouštějí se odstavce b) á o) 
a z §§ 9 a 12 téhož nařízení vypouštějí se usta
novení, týkající so zvěrolókařství.
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§ 2.

Odstavec 5. ministerského nařízení ze dne
27. srpna 1873, č. 139 ř. z., se zrušuje.

reakce Wassermannovy a ocenění jejího výsledku 
atd.). Zuejž dále nej důležitější vakciny a sera, 
jejich užívání, význam měr zavedených pro nej- 
užívauější sera, jakož i kriteria čistého sera.

3. § 5.

Počínajíc termínem květnovým uqIiu 1921 
podrobili se bude kandidátům zkoušky lékařské 
(fysikátní) zkoulce z předmětů vyjmenovaných 
v obou ministerských nařízeních shora citovaných, 
pokud tato nařízení vzhledem k §§ 1 a 2 tohoto 
nařízení zůstala v platnosti, a kromě toho ještě 
zkoušce ze sociální medicíny, epidemiologie a 
bakteriologie-serologie.

Rozsah těchto nových zkušebních předmětů 
určuje se takto:

a) Sociální medicína.

Kandidát má prokázati znalost vědeckých 
zásad a zákonných ustanovení týkajících se boje 
proti tuberkulose, alkoholismu a nemocem pohlav
ním. péče o dítě a matku, choromyslné, mrzáky 
(invalidy), děti zaostalé, nemocenského, starob
ního a úrazového pojišťování, jakož i ochranného 
zákonodárství dělnického, bytové hygieny a lidové 
výživy.

b) Epidemiologie.

Z epidemiologie má kandidát prokázati dů
kladnou znalost o vzniku a průběhu epidemií, cest 
in lekcí,druhu epidemii (kontaktní, hromadné,z vody, 
mléka, masa atd.) a epidemiologii jednotlivých 
nemocí. Prokázati má dále, že ví, jaký materiál 
za podezření různých infekčních nemocí zasílali 
dlužno k odbornému vyšetření a kam, jak se 
materiál tento má odebírali a správně zasílali, 
jakož i v jakém stadiu klinickém některé nemoci 
ten neb onen materiál k odebírání se hodí, dále 
má prokázati vědomosti o všeobecných zásadách 
boje proti infekčním nemocem, jak a na jak 
dlouho provésti isolaei, jak gi dluipo počínali 
při desiufekci, udati spolehlivé desinfekční pro
středky, metody odvšivovací a pod., prokázati 
znalost zásad vakcinace a profylaktického 
užívání ser.

Zkouška z předmětů označených v § 4 koná 
se ústné, a to ze sociální medicíny a epidemio
logie pouze theoreticky, z bakteriologie-serologie 
současně theoreticky i prakticky.

§ 6.

Taxa zkušební stanovená v § 15 nařízení ze 
dne 21. března 1373, č. 37 ř. z., zvyšuje se pro 
zkoušku konanou v listopadovém termínu roku 1920 
na 190 Kč, pro zkoušky další (počínajíc termínem 
květnovým roku 1921) na 250 Ké.

§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šeni. Jeho provedením pověřuje se ministr veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
I)r. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Bnrger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Fainor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brtílík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 572.

Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 12. řijna 1920

o zařádění obecních a obvodních notářů na Slo
vensku do skupiny C státních úředníků.

Na základě §§ 1 a 3 zákona ze dne 22. března 
1920, čís. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvod
ních notářích na Slovensku, a § .52 zákona ze 
dne 25. led a 1914, čís. 15 ř. z., o služebním 
poměru státních úředníků a státního služebnictva 
(služební pragmatiky), nařizuje se toto:

c) Bakteriologie-serologie.

Kandidát má prokázati, že jest orientován 
v nejběžnější mikroskopické diagnostice, barvení 
obyčejných preparátů, v naočkování kultur, 
v sérologii nechť jest obeznámen s běžnými 
metodami serodiagnostickými (mikroskopické 
agglutinační zkoušky, reakce tuberkulinové, zásada

§ 1.
Obecní a obvodní notáři na Slovensku, kteří 

budou podle’ zákona ze dne 22. března 1920, 
Č. 211 Sb. z. a n., prohlášeni za státní úředníky, 
zařadují se pro časový postup do kategorie G, 
stanovené v § 52 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z.


