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282.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 21. dubna 1921, 

kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. 
prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., o zrušení 
okresníko soudu v Kosinově, o nové úpravě 
obvodů okresních soudů v Užhorcdě, Munka- 
čevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši a Tačevě, 
o nové úpravě obvodů sborových soudů v Be
regszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Koši

cích.

Dle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 
270 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Ve čl. III. nařízení vlády republiky česko

slovenské ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. 
z. a n., vypouští se obec Kriva (Tisza-Kirva) 
a odstavec druhý.

Jméno obce Tiszafehérfalva má správně 
zníti: „Petrovo nad Tisou“ (maď. Tiszapéter- 
falva). ^

§ 2.
Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení, provede ministr spravedlnosti.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Husák v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Hanačík v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fajnor v. r.

283.
Vyhláška ministra sociální péče 

ze dne 28. července 1921 

o utvoření ústřední komise domácké práce 
pro výrobu zboží sklářského.

Ve smyslu §u 9 zákona ze dne 12. prosince 
1919, č. 29 Sb. z. a n. z r. 1920, o úpravě pra
covních a mzdových poměrů domácké práce, 
zřizuji tímto ústřední komisi domácké práce 
pro výrobu zboží sklářského se sídlem v Praze.

Do oboru této komise náleží tato výrobní 
odvětví:

Mačkářství a přádnictví skla, broušení skla 
a drahokamů, malířství skla, rytí skla, výroba 
skelných perel, dále výroba skelných a ozdob
ných předmětů.

Komisi tuto, sestávající z 9 členů a 9 ná
hradníků, jejichž funkční období trvá 4 roky, 
jmenuji současně.

Dr, Gruber v. r.

284.

Nařízení presidenta zemské správy po

litické v Praze ze dne 13. srpna 1921, 
jímž se zakazuje výroba sladké smetany, ze
jména šlehavky, jakož i jogurtu ve Velké 

Praze.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu, jakož i na základě § 9 nařízení 
ze dne 8. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., ustano
vuje se toto:

§1.
Výroba a prodej sladké smetany, zejména 

šlehavky, jakož i jogurtu v cukrárnách, ob
chodech delikatesních, kavárnách, mlékár
nách, hostincích a jiných živnostech ve Velké 
Praze se zakazuje.

§ 2.
Přestupky tohoto nařízení trestají okresní 

správy politické peněžitými pokutami do 
20.000 Kč nebo vězením do 6 měsíců, kteréž 
tresty mohou býti uloženy též najednou.

Při potrestání může býti též vydán nález 
o ztrátě živnostenského oprávnění na vždy 
neb na určitou dobu.

§ 3.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá

šení.
President zemské správy politické:

Kosina v. r.

285.
Vyhláška vlády republiky Československé 

ze dne 25. srpna 1921 
o způsobu vymílání a o přidělovacích cenách 

obilí.

Podle §§ 3 a 11 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 11. srpna 1921, čís. 270 
Sb. z. a n., se vyhlašuje:

I.

Vzhledem k jakosti obilí z letošní sklizně 
stanoví se tento způsob vymílání:
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