Sbírka zákonů a nařízení, č. 282—285.

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, Munkačevě, 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. Tiszapéterfalva).
^
§ 2.
Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem
vyhlášení, provede ministr spravedlnosti.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

černý v. r.
Popelka v. r.
Husák v. r.
Burger v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hotowetz v. r. Hanačík v. r.
šusta v. r.
Dr. Kovařík v. r.
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.
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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
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.
20.000

§ 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:
122*
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 286 a 287.

pšenice:

50% mouky vařivé,
30% mouky chlebo%'é,
17]/i% otrub;
žita:
80% mouky chlebové,
17% otrub;
ječmene: 20% mouky k vaření,
50% mouky chlebové,
27% otrub.

Sb. z. a n., a nevstoupí tudíž v likvidaci dnem
1. září 1921.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.

II.
Centrokooperativ v Čechách, na Moravě a
vě Slezsku a Syndikát na Slovenšícu a v Pod
karpatské Rusi jest povinen dodá ti obilí za
tyto přidělovací ceny:
1. Okresním rozdělovnám a zásobovacím
organisacím, které vydávají na spotřební dáv
ku mlýnské výrobky:
Za

též za ministra Hanačíka.

kg ?ŠenÍCe KČ 255‘--) franko stanice

za 100 ,, Žita
,, 114*40 Jmlýna určeného
za 100 „ ječmene „ 166‘40 jk semletí obilí.
2. Okresním rozdělovnám, kterým po smy
slu §u 2 nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 11. srpna 1921, č. 270 Sb. z. a
n., bude zemskou správou politickou výjimeč
ně povoleno vydáváti na místě mlýnských
výrobků obilí:
za 100 kg pšenice neb žita Kč 213‘25 1 franko sta\
nice
za 100 „ ječmene
„ 208‘25 jř
| spotřebního
místa.

Dr.
Dr,
.Dr.
Dr.
Dr.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. i\
Dr. Mičura v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,

černý y. r.
Popelka v. r.
Dr. gusta v. r.
Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Beneš v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Patka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Mičura v. r.

Dr. Brdlík v. r.
286.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. srpna 1921,

kterým se prodlužuje působnost českosloven
ské komise lihové.
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Ustanovení, obsažené v posledním odstavci
§u 33, oddílu Vlil. nařízení vlády republiky
československé ze dne 21. července 1921,
č. 237 Sb. z. a n., mění se potud, že česko
slovenská komise lihová zůstává i po 31. srphu
1921 až na další v působnosti, upravené na
řízením vlády ze dne 7. května 1920, č. 355

237.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. srpna 1921,

kterým se stanoví nové úřední tituly pro
agrární geometry (technické úředníky,) sku
piny B státních úředníků při státních ťiřadech
pro agrární operace.
Na základě § 40 zákona ze dne 25. ledna
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních
úředníků a státního služebnictva (služební
pragmatika), se nařizuje:
§ 1.
Pro agrární geometry (technické úředníky)
skupiny B státních úředníků při státních úřa
dech pro agrární operace ustanovují se tyto
úřední tituly:
agrární měřický elév pro čekatele do hodu.
třídy nezařáděné,
agrární měřický asistent v XI. hodu. třídě,
agrární měřický adjunkt v X. hodn. třídě,
agrární měřický komisař v IX. hodn. třídě,
agrární měřický vrchní komisař v VIII.
hodn. třídě,
agrární měřický rada v VII. hodn. třídě,
agrární měřický vrchní rada v VI. hodn.
třídě.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a pi’ovedení jeho ukládá se ministru
zemědělství.
černý v. r.
Dr. Popelka V. r
Dr. šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

Státní tiskárnu v Praze.

