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Obsah: (218.—223.) 218. Nařízení, kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních 
poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o, obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, 
č. 20 ř. z., a zák. 51. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).— 219. Nařízení o úpravě hmotných 
poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných 
církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907.
220. Nařízení, jímž se doplňuje a opravuje vládní nařízení ze dne 14. ledna 1921, č. 17 
Sb. z. a n., o náhradních dávkách z věcí obsahujících cukr a alkohol nebo z nich vyrobených. —
221. Vyhláška o působnosti chefa civilní správy Podkarpatské Rusi při zkouškách aktuárských 
v Podkarpatské Rusi.— 222. Nařízení, kterým mění se některá ustanovení prováděcího nařízení 
ze dne 7. dubna 1921, 5.143 Sb. z. a n., k zákonu o dani z obchodu cennými papíry. — 223. Naří
zení, kterým se prodlužuje platnost prozatímních ustanovení o vyklizení místností najatých a pod.

218.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. června 1921,
kterým se prodlužuje působnost nařízení o za

chování služebních poměrů zaměstnanců pod

léhajících zákonu o obchodních pomocnících 

ze dne 16. ledna 1910, ě. 20 ř. z., a zák. cl.

XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).

Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.

Působnost nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 9. ledna 1919, č. 14 Sb. z. 
a n., ze dne 28. února 1919, č. 108 Sb. z. a n., 
a ze dne 17. prosince 1919, č. 675 Sb. z. a n., 
jakož i nařízení ministerstva s plnou mocí pro 
správu Slovenska ze dne 13. května 1919, čís. 
87/1919, uveřejněného v čís. 14. úradných 
Novin z roku Í919, se změnami zavedenými 
vládním nařízením ze dne 24. června 1920, 
č. 395 Sb. z. a n., jež naposled prodloužena 
byla vládním nařízením ze dne 30. prosince 
1920, č. 694 Sb. z. a n., do 30. června 1921, 
prodlužuje se do 31. prosince 1921.

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřuje se ministr 

spravedlnosti.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Hotowetz v. r. Dr. Mičura v. r.

Dr. Kovařík v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Gruber v. r. Husák v. r.

Dr. Šusta v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Faj nor v. r.

219.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. června 1921 
o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol 

obecných a měšťanských (občanských) na 

Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, 

pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. 

článku XXVII. z roku 1907.

Dle zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 

Sb. z. a n., se nařizuje:
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§ 1.

Platnost nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 7. dubna 1920, č. 225 Sb. z. a n., 
jímž byla poskytnuta aktivnímu učitelstvu 
škol obecných a měšťanských na Slovensku, 
vydržovaných z prostředků náboženských 
společností nebo obcemi s podporou státní, 
drahotní výpomoc pro dobu od 1. září 1919 do 
konce roku 1920 a jehož platnost byla naří
zením vlády republiky československé ze dne
80. prosince 1920, č. 695 Sb. z. a n., prodlou
žena do 30. června 1921, prodlužuje se do
31. prosince 1921.

§ 2.

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 
účinnosti dnem 1. července 1921, pověřuje se 
ministr školství a národní osvěty ve shodě 
s ministrem financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Hotowetz v. r 
Dr. Kovařík 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 v. r.

220.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 16. června 1921,

jímž se doplňuje a opravuje vládní nařízení 
ze dne 14. ledna 1921, č. 17 Sb. z. a n., o ná
hradních dávkách z věd obsahujících cukr a 

alkohol nebo z nich vyrobených.

Se zřetelem ke článku III. zákona ze dne
22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., doplňuje 
se § 3, pokud se týče § 4 prováděcího předpisu 
k zákonu o celním sazebníku vyhlášený naří
zením vlády republiky československé ze dne
14. ledna 1921, č. 17 Sb. z. a n., takto:

§ 1.

Za daňovou sazbu 12 K 20 h, uvedenou v § 3 
v prvém odstavci, písmeno b), budiž vsunut 
doplněk „a přirážku 2 K“.

§ 2.

V tabulce B Alkohol buďtež ve sloupci 
„Stálá náhradní dávka" vsunuty doplňky:

_ 1. u saz. čís. 109 k sazbě Kč 91-50: „a při
rážka Kč 15“ a k sazbě Kč 12-20: „a přirážka 
Kč 2“,

2. u saz. čís. 620 k sazbě Kč 2135: „a při
rážka Kč 350",

3. u saz. čís. 630 k sazbě Kč 183: „a přirážka 
Kč 30",

4. u saz. čís. 632 a 633b k sazbě Kč 1098: 
„a přirážka Kč 180“.

§ 3.

V tabulce B Alkohol budiž ve sloupci „Vy
měřovací základ" opravena tisková chyba v 1. 
řádce se vyskytující 10 kg na „100 kg“.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr 
financí v dohodě s ministrem obchodu a mini
strem zemědělství.

černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Hanačík v. r.

v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dn Brdlík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r.

221.

Vyhláška ministerstva vnitra 
ze dne 9. června 1921

o působnosti chefa civilní správy Podkarpat
ské Rusi při zkouškách aktuárských v Pod

karpatské Rusi.

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 uve
deného nařízení v ostatních částech republiky 
do působnosti politického úřadu II. stolice, po
kud se týče jeho přednosty, obstarává v Pod
karpatské Rusi chef civilní správy Podkar
patské Rusi.

Ministr vnitra:

Černý v. r.


