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149.

Nařízenťvlády republiky Československé 
ze dne 7. dubna 1921,

jíimž se částečně mění, po případě doplňují naří
zení vládní ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z, 
a n„ a ze dne 20. srpna 1920, č. 493 Sb. z. a n., 
o složení, kompetenci a způsobu jednání Statisti
cké rady státní (Statut Statistické rady státní).

Dle §u 3 zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 
Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.

§ 1.

§ 1) lit. b), nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z. 
a n., zní:

^ Po jednom stálém zástupci ministerstev, Nej- 
vyššího účetního kontrolního úřadu, Pozemko
vého úřadu a Úřadu pro zahraniční obchod,

§2.
Počet řádných členů Statistické rady státní 

(§ 1 nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb. 
z. a n.) rozšiřuje se dále o 3 zástupce Ústředního 
svazu československých průmyslníků.

§ 3.

s 2 nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 
Sb. z. a n., doplňuje se tímto:

Zástupci Ústředního svazu československých 
průmyslníků delegováni jsou jmenovaným sva
zem.

§ 4.

Předsedovi Statistické rady státní náleží, aby 
do 14 dnů od vyhlášení tohoto nařízení požádal 
Úřad pro zahraniční obchod a Ústřední svaz 
československých průmyslníků, aby do lhůty 
4 týdnu vyslaly své zástupce do Statistické rady 
státní.

Kdyby Ústřední svaz československých prů
myslníků tak ve lhůtě té neučinil, oznámí to před
seda Statistické rady státní ministerskému před
sedovi, jenž pak tyto členy jmenuje sám.

Podobně jest postupovat!, kdykoliv se později 
uprázdní některé z míst zástupců jmenovaného 
svazu.

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedením jeho pověřuje se vláda.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 

Dr. Brdlík v. r.

Dr, Beneš v. r. 
Dr. Kovařík v. r 
ííauačík v. r.
Dr. Patka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

ISO.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické na Moravě ze dne 4. dubna 1921,
jímž zrušuje se uařízeni presidenta zemské správy 
politické na Moravě ze dne 13. prosince 1920, 
čís. 668 Sb. z. a n., o vyznačováni důležitých 
okolností směrodatných pro určení ceny zboží 

ošacovacího.

§ 1.

Nařízení presidenta zemské správy politické 
na Moravě ze dne 13. prosince 1920, čís. 668 Sb. 
z. a n., o vyznačování důležitých okolností směro
datných pro určení ceny zboží ošacovacího, se 
tímto zrušuje.

& 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Za presidenta zemské správy politické: 

Remeš v. r.
(

Státní tiskárna v Praze.


