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179.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické na Moravě ze dne 15. dubna 1921

o úpravě obchodu vepřovým dobytkem na 

Moravě.

§ 1.

Nařízení správce moravského mísiodržitel- 
telství ze dne 13. listopadu 1918, č. M9 z. z., 
o úpravě obchodu vepřovým dobytkem, se tímto 
zrušuje.

§ 2.

Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Za presidenta zemské správy politické:

Remeš v. r.

*80.

Nařízení presidenta zemské správy po
litické v Praze ze dne 28. dubna 1921
0 úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, 

uzenářské atd. v příští Velké Praze.

Na základě § 1, čl. Vil., zákona ze dne 
-*6. ledna J895, č. 21 ř. z., pozměněného zá
konem ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z., 
jakož i na základě § 7 nařízení ministra ob- 
chodu ze dne 12. září 1912, č. 186 ř. z., se 
nařizuje, aby v živnosti řezníků, včetně řezníků 
koňských a obchodníků zvěřinou, uzenářů a vý
robců uzenek, jakož i v živnostech obchodních, 
které mají výlučně za předmět pouze prodej 
masa a uzenin, ustala v obvodu příští Velké

Prahy v neděli veškerá živnostenská práce, to 
jest jak pří výrobě tak i při výseku a při 
prodeji.

Tímto nařízením pozměňuje se v oddílu I., 
odst. Q., bodě a), a v odst. ti, bodě a), naří
zení místodržitele pro Cechy ze dne 8. listo
padu 1913, č. 3'A-709/14, č- 69 z. z.

Nařízení toto vstupuje ihned v platnost.

President zemské správy politické:

Rosina v. r.

181.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 29, dubna 1921,
jímž se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky 
vajec, másla, jatečného dobytka všeho druhu 
včetně koni, masa a masných výrobků, drůbeže 

a zvěře do pohraničního pásma v Cechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro záso
bování lidu vydaného dle § 9 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 3. září 1920, 
č. 516 Sb. z. a n., ustanovuje se k zamezení pod

loudnictví toto:

Veškeré zásilky vajec, másla, jatečného do
bytka všeho druhu včetně koní, masa a masných 
výrobků, drůbeže a zvěře, docházející do stanic 
neb míst pohraničních politických okresu v Ce
chách (do pohraničního pásma), t. j. do politi
ckých okresů: Aš, Broumov, Děčín, Domažlice, 
Duchcov, Frýdland, Cheb, Chomutov, Jablonec 
nad Nisou, Jablonné Německé, Jáchymov Sy., 
Jilemnice, Jindřichův Hradec, Kaplice. Klatovy, 
Kraslice, Č. Krumlov, Lázně Mariánské, Liberec,
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