Sbírka zákonů a nařízení, č. 199—201.
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a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko, vyhlašuji:
Nařízení shora uvedené, jehož účinnost
byla pro některé obce na Hlučínsku odsunuta
vyhláškou ze dne 19. února 1921, č. 77 Sb. z.
a n., nabývá, pokud jde o pozemkové knihy
obcí Chlebičova, Kobeřic, Hněvoštic (Nebožtic), Oldřišova, Služovic, štěpánkovic a Vrb
ky, účinnosti dnem 29. dubna 1921.

pokud zůstala ještě po vydání nařízení vlády
republiky československé ze dne 3. září 1920,
č. 502 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu mý
dlem a mýdlovým práškem, v platnosti, se
zrušují.

§ 2.
Ministru pro zásobování lidu se ukládá,
aby toto nařízení provedl v dohodě s mini
strem obchodu a ministrem vnitra.

Ministr spravedlnosti:

§ 3.

Dr. Popelka v. r.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni.
černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

199.
Vyhláška ministerstva vnitra
ze dne 18. května 1921
o působnosti ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska při zkouškách aktuárských na Slo

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Burger v. r.
Hotowetz v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r.
Fatka v. r.
Procházka v. r. < Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Brdlík v. r.

vensku.
Na základě § 17 vládního nařízení ze dne
4. března 1921, č. 91 Sb. z. a n., o zkoušce
aktuárské, uvádí se ve známost, že funkce při
zkouškách aktuárských, náležející dle uvede
ného nařízení v ostatních částech republiky
do působnosti politického úřadu II. stolice,
pokud se týče jeho přednosty, obstarává na
Slovensku ministr s plnou mocí.pro správu
Slovenska.
.

.•

Ministr vnitra:

201.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921,
kterým se upravuje užívání pastvin v Podkar
patské Rusi v roce 1921.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

Černý v. r.
č 1 á n e k I.
' •’ /

200.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921

Majitelé (pachtýři, uživatelé) půdy, kteří
•v pastevním období ■'1920 ponechali majitelům
dobytka užívání pastvy na této půdě, jsou po
vinni ponechati ji k pastvě i v roce 1921.

§1.

Na užívání pastvy na této půdě mají
v první řadě nárok ti, kdo v r. 1920 tam do
bytek pásli, a ti, kterým brání opatření zvěrolékařsko-policejní užívati nyní k pastvě půdy,
jimi v roce 1920 k pastvě užívané. O tom, kdo
má podle tohoto předpisu nárok na užívání
pastvy, rozhodne v případu neshody pastevní
výbor (článek III.) .

Ustanovení nařízehí vlády republiky čes
koslovenské že dne 27. května 1920, č. 380 Sb.
z. a n., o výrobě a prodeji mýdla, ,mýdlo
vého prášku, pracích a čisticích prostředků,

Je-li v obei zvýšená potřeba pastvin, mů
že pastevní výbor, šetře zákonných předpisů
o ochraně lesů, povinnost v odstavci prvním
stanovenou uložiti za podmínek tohoto naří-

o uvolnění výroby mýdla, mýdlového prášku,
pracích a čisticích prostředků.
Na základě zákona ze dne 15. dubna Í920,
č. 337 Sb. ž. a n., nařizuje ;se.:

-

