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niti minimální sazby mzdové, stanovené vyhláškou
ministra sociální péče ze dne 23. dubna 1920,
č. 255 Sb. z. a n., ve příčině dvou součástek síejnokrojových, blůzy vlněné a pláště, v tom směru,
že na místo sazeb uvedených pod záhlavím
„Oděvy pro mužstvo b) nové vzory (dle stejno
krojových předpisů A-28, schválených výnosem
M. N. O. 7961/25 ze dne 1. srpna 1919)“ pro
bluzu vlněnou a plášf stanoví se tyto nové snížená
minimální mzdy za šiti v konfekci:
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Čís. 670.

Zákon ze dne 15. prosince 1920,
jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98
moravskébe z. z., kterým upravena jest zdravotní
služba v obcích.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
§ 27, odst. 5., zák. ze dne 27. prosince 1909,
č. 98 z. z„ jenž se týče upravení zdravotní služby
v obcích, pokud se týče článek 1. a 2. zák. ze dne
31. července 1914, č. 60 mor. z. z., se ve svém
nynějším znění zrušují, a § 27, odst. 5., zák. ze dne
27. prosince 1909, c. 98 z. z., bude zníti příště
takto:
„Jako částečnou náhradu tohoto nákladu zem
ského fondu mají všechny obce spojené ve zdra
votní obvody, pak ony zdravotní obce, v nichž
přísluší právo jmenovat! lékaře zemskému vý
boru (§ 8), každoročně platiti příspěvek ve výši
4-5% veškerých v dotčené obci předepsaných pří
mých\ daní přirážkám podléhajících.11
§ 2.
Ustanovení toto nabude plafnosti dnem vy
hlášení, a to se zpětnou platností od 1. ledna 1920.
' § 3.
Provedením tohoto zákona pověřují se .5nistr vnitra, ministr veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy a ministr financí.
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Tyto mzdové sazby platí pro všechny pláště
a blůzy nového vzoru, při jichž šití byla původně
předepsaná ruční práce nahrazena prací stro
jovou.
Zároveň pozbývají účinností, avšak pouze ve
příčině shora uvedených dvou součástek stejno
krojových, sazby uvedené ve vyhlášce ministra’'
sociální péče ze dne 23. dubna 1920, č. 255 Sb.
z. a n.
Všechna ostatní ustanovení právě uvedené
vyhlášky ministra sociální péče podržují i nadám
neztenčenou právní platnost.
Ministr sociální péče:
ijtr. Gruber v. r.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. EngHš v. r.
Dr. Procházka v. rČís. 671.

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska
ze dne 23.prosince 1920,5. 4355 adm. rev.,
kterým se zrušuje nařízení ze dne 9. září 1920,
č. 548 Sb. z. a n„ o výkonu policie v městě Ko
šicích.
Na základě § 14 zákona ze dne 10. prosince
1918, č. 64 Sb. z. a n., zrušuji své nařízení ze dne
9. září 1920, Č. 54S Sb. z. a n., o výkonu policie
v městě Košicích.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 25. pro
since 1920.
Ministr s plnou mocí pro “správu Slovenska:
Dr. Mičura v. r. .

