264

Sbírka zákonů a nařízení, 5. 137 a 138.

1X7.
Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 29. března 1921
o utvoření ústřední komise domácké práce pro
výrobu textilní.
Ve smyslu § 9 zákona ze dne 12. prosince
1919, č. 29 Sb. z. a n. roku 1920, o úpravě pracov
ních a mzdových poměrů domácké práce, zřizuji
ústřední komisi domácké práce pro výrobu
textilní se sídlem v Praze, se dvěma podvýbory,
z nichž:
první zahrnuje v sobě tkaloovství, pletařství i stávkařství (včetně zhotovování nitěných
rukavic),
druhý pak krajkářství, háčkování a prýmkářství.
.(
Každý podvýbor skládá se z devíti členův a
devíti náhradníků.
Předsedou ústřední komise jmenuji:
Josefa Jiráska, učitele v Hronově.
Členy prvního podvýboru jmenuji:
ve skupině A. zástupce podnika
telů: Leopolda Singera, továrníka v Jindřichově
Hradci, Oskara Branda, továrníka v PrazeNuslích, Františka Matouška, majitele závodu
tkalcovského v Dobrušce;
ve skupině B. zástupce domá
ckých dělníků: JosefyAckermanna, tajem
níka odborové organisace ve Střešovicích, Josefa
Kouřima, tajemníka odborové organisace v Ná
chodě, Věkoslava Duška, ručního tkalce v Mrklově u Jilemnice;
ve skupin ěC. z osob, které nepatříce
k žádné ze skupin uvedených, mají potřebné zna
losti a'schopnosti posouditi odbytové, mzdové a
pracovní poměry v textilnictví: Josefa Jiráska,
učitele v Hronově, Jana Hrizbyla, člena obchodní
a živnostenské komory v Praze, Františka Ja
rouše, tajemníka ústředního svazu pro domácký
průmysl v Praze.
,
\
Náhradníky prvního podvýboru

jmenuji:
veskupiněA. Alberta Reissera, továrríika
v Klokočově u Příbora na Moravě, Karla Michovského, továrníka v I^raze II., Ludvíka Kubínu, ma
jitele závodu tkalcovského v červeném Kostelci;
ve skupině B. Josefa Motyčku, tkalce
ve Staré Páce, Josefa Švábenského, tajemníka
odborové organisace v Brně, Christiana Dorsche
ve Varnsdorfu;
ve skupině C. Hermanna Schmidta, sou
kromníka v Aši, Františka Buzka, ředitele odborné
školy ve Strakonicích, Jiřího Síibrala, předsedu
svazu lidového průmyslu v Praze.

Členy druhého podvýboru Jmenují:
ve skupině A. Antonína Koblice, majitele
závodu krajkářského ve Vamberce, Adolfa Wagnera, továrníka v Aši, Sigmunda Heislera, továr
níka v Chrástu;
ve skupině B. Emilii Tulachovou, vyšivačku na Žižkově, Valentina Skurského v Brně,
Františka Štěpánka v Zábřehu na severní Moravě;
ve skupině C. Antonína Bednáře, továr
níka ve Vamberce, Josefa Jiráska, učitele v Hro
nově, Dr. Josefa Waltera, konsulenta obdhodní a
živnostenské komory v Liberci.
Náhradníky druhého podvýboru
jmenuji:
ve skupině A. Karla Pohnera, předsedu
spolku německých průmyslníků krajkářských
v Nýdku, Václava Vinteru, majitele závodu tkal
covského v Jilemnici, Antonína Jaresche, ředitele
továrny v Kunčicích u Vrchlabí;
veskupiněB. Josefa Kulhavého, krajkář
ského dělníka v Rybné u Žamberka, Josefa Honzáka, tajemníka odborové organisace textilních
dělníků v Zilině, Františka Krombholze v Aši;
\
ve skupině C. J. P. Posselta, ředitele prů
myslového musea v Chrudimi, J. Srnu, řídícího
učitele v Klenči na Šumavě, Renátu Tyršovou,
spisovatelku v Praze.
Funkční období členův a náhradníků komise
trvá čtyři roky.
Ministr sociální péče:

Dr. Gruber v. r.

138.

Vyhláika ministerstva financi
ze dne 28. hřezna 1921
o zřízení ředitelství potravní daně v Praze.
Následkem rozšíření obvodu potravní daně
na čáře v Praze a rozmnožení agendy potravní
daně na čáře a spojených s ní daní a jiných dávek
bylo ode dne 1. ledna 1921 zřízeno n okresního
finančního ředitelství v Praze zvláštní oddělení
pro uvedenou agendu pod názvem ..Ředitelství
potravní daně v Praze", jemuž náleží vyřizovali
zmíněnou agendu v mezích působnosti okresního
finančního ředitelství včetnč. diůchpdkové trestní
agendy.

Státní tiskárna v Praze.

Ministr financí:

Hanačík v. r.

