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§ 6.

Uhlí cizozemské.

Na příděl uhlí a koksu slezského se toto 
nařízení nevztahuje. Ohledně přídělu tohoto uhlí 
platí dosavadní předpisy.

. § 7.

Vývoz a dovoz uhlí.

Vývoz a dovoz uhlí je vázán na rozhod
nutí ministerstva veřejných prací a úřadu pro 
zahraniční obchod.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr průmyslu, obchodu 
a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Hanačík v. r.
Dr. Gruber v. r. Dr. Šusta v. r.

Dr. Fatka v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r. Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r. Dr. Fajnor.

§ 8.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedení jeho ukládá se ministru veřejných 
prací a ministru pověřenému správou úřadu pro 
zahraniční obchod.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatba v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v, r. 

Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

183.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. května 1921,

kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žá
dostí za úvěr pro živnostníky válkou po

škozené na Slovensku.

Na základě čl. III. zákona ze dne 23. května
1919, č. 276 Sb. z. a n., nařizuje se:

Článek I.

Lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro 
živnostníky válkou poškozené na Slovensku 
stanovená v § 14, odst. 5., č. 1., nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 4. května
1920, č. 336 Sb. z. a n., prodlužuje se do
19. května 1922.

184.

Nařízení presidenta zemské správy po
litické na Moravě ze dne 7. května 1921

o úpravě vývozu některých životních potřeb
do pohraničních okresů moravských.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu, vydaného dle ustanovení § 9 
nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., 
nařizuje se k zamezení podloudného vývozu 
některých druhů životních potřeb přes hranice 
Československé republiky toto:

§ I-

Veškeré zásilky jatečného dobytka jak ho
vězího a vepřového, tak i koní, dále masa, 
masných výrobků všeho druhu včetně sádla, 
dále drůbeže, zvěřiny, másla a vajec, určené 
do stanic neb míst pohraničních okresů na Mo
ravě, t. j. politických okresů: Moravská Ostrava, 
Šumperk, Dačice, Mor. Budějovice, Znojmo, Miku
lov a Hodonín, jsou vázány na dopravní 
osvědčení.

§ 2.
Dopravní osvědčení vydává příslušná okresní 

politická správa místa určení v pohraničním 
okresu v rámci skutečné místní potřeby.

§ 3.

Dopravní osvědčení vztahuje se na jaký
koliv způsob dopravy.

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení trestány budou, 
pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu, poli
tickým úřadem místa určení peněžitou pokutou
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až do dvaceti tisíc korun neb vězením až do 
šesti měsíců. Tresty tyto mohou býti uloženy 
také najednou.

§ 5.

Zásilky shora uvedených druhů zboží do 
shora zmíněných pohraničních okresů, pokud 
nebudou kryty řádným dopravním osvědčením, 
mohou býti ve smyslu § 19 nařízení ze dne
3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., prohlášeny za 
propadlé ve prospěch státu.

§ 6.

Vedle trestu uloženého dle tohoto nařízení 
lze uznati, jedná-li se o živnostníka, též na 
ztrátu živnostenského oprávnění na vždy neb 
na určitý čas.

§ 7.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Za presidenta zemské správy politické:

Remeš v. r.

185.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 21. dubna 1921,
kterým se upravují školní okresy na Moravě, 

moravské obvody ve Slezsku v to pojímajíc.

Na základě § 19 moravského zemského 
zákona o dozoru ke školám ze dne 12. ledna 
1870, 5. 3 z. z., ve znění zákona ze dne 27. 
listopadu 1905, č. 4 z. z. z r. 1906, se nařizuje:

/§ I-

Země Morava, moravské obvody ve Slez
sku v to pojímajíc, rozděluje se ve školní okresy 
takto:

Politické okresy Boskovice, Hodonín, Hole
šov, Hranice, Hustopeč, Jihlava-venkov, Kromě- 
Hž-venkov, Kyjov, Litovel, Mor. Budějovice, Mor. 
Krumlov, Moravská Ostrava, Místek, Nové Město, 
Olomouc-venkoV, Prostějov, Přerov, Tišnov, Tře- 
biě, Uh. Brod, Uh. Hradiště-venkov, Val. Mezi- 
nci, Vel. Meziříčí, Vsetín a Vyškov, jakož i mě- 
sta s vlastním statutem Kroměříž a Uh. Hra
diště jsou českým], polit, okresy Beroun, Miku- 
k>v, Rýmařov a Šternberk německými okresy 
školními.

Dosavadní školní okres osoblažský je i na
dále školním okresem německým.

Politické okresy^ Brno-venkov, Dačice, Mor. 
Třebová, Nový Jičín, Šumperk, Zábřeh a Znojmo- 
venkov, jakož i města s vlastním statutem 
Brno, Jihlava, Olomouc a Znojmo jsou zároveň 
školními okresy českými i německými.

§ 2.
České školy v politickém okrese šternber

ském přikazují se českému školnímu okresu 
šumperskému; české školy v okresu mikulovském 
přikazují se českému školnímu okresu hustopeč
skému; české školy území valčického českému 
školnímu okresu v Hodoníně a české školy mo
ravských obvodů ve Slezsku přikazují se českému 
školnímu okresu mor.-ostravskému. Německé 
obecné školy v politickém okresu boskovickém, 
hustopečském, mor.-krumlovském, uh.-brodském 
a vyškovském německému školnímu okresu Brno- 
venkov, německé školy v okresu hodonínském, 
jakož i německé školy v území valčickém ně
meckému školnímu okresu v Mikulove, německé 
školy v okresu mor.-budějovickém a jihlavském 
(venkov) německému školnímu okresu dačickému, 
německé školy v politickém okresu hranickém, 
místeckém a moravsko-ostravském německému 
školnímu okresu novojičínskému, německé školy 
v politickém okresu litovelském, přerovském, 
prostějovském, jakož i v politickém okresu Olo- 
mouc-venkov k německému školnímu okresu ve 
Šternberku a německá škola v Deštné k něme
ckému okresu školnímu v Berouně.

§ 3.
Na školy menšinové, jež za takové byly 

nebo budou prohlášeny ministerstvem školství 
a národní osvěty, se toto nařízení nevztahuje.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, kterýmžto dnem zároveň pozbývá plat
nosti dosavadní rozdělení školních okresů.

§ 5.

Provedením tohoto nařízení 
ministr školství a národní osvěty v 
nisťrem vnitra.

Černý

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Procházka v. r. 

! Dr. Brdlík v. r.

pověřuje se 
dohodě s mi-

v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.

Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.
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