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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. října 1921,

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. října 1921,

jímž se mění § 2 zák. ze dne 8. července 1902,
čís. 144 ř. z., o výhodách pro domy se zdra
vými a levnými dělnickými byty.

kterým se nově stanoví správní okres ředitel
ství pošt a telegrafů v Brně a Opavě.
Dle § 90 zákona ze dne 29. února 1920, č.
121 Sb. z. a n., „ústavní listiny československé
republiky", se nařizuje:

§ 1.
Na základě zmocnění daného § 2 zák. ze
dne 12. srpna 1921, čís. 336 Sb. z. a n., mění
se § 2 zák. ze dne 8. července 1902, čís. 144
ř. z., potud, že v odst. 1., písm. a), b) a e), čí
slice 1200 (1600) K, 1800 K a 2400 K se mění
v témže pořadí v číslice 6000 Kč, 12.000 Kč
a 18.000 Kč.

§ 1.
Poštovní, telegrafní a telefonní úřady, poš
tovny, telegrafní stavební úřady, správy auto
mobilového provozu, telegrafní a telefonní
trati, jakož i trati automobilové, 3 veške
rým příslušenstvím poštovní, telegrafní, te
lefonní a automobilové dopravy na území trojhranu, jehož základnou jest čára spojující nej
jihozápadnější cíp opavského Slezska směrem
jihovýchodním s hranicí Slovenska, jihový
chodně od konečné železniční stanice Bílá na
Moravě, odvěsnami pak zemské hranice obou
částí Slezska (Opavska a Těšínská) od koneč
ných bodů základny na sever ke stoku řek
Odry a Ostravice, přidělují se prozatím ze
správního okresu ředitelství pošt a telegrafů
v Bmě k správnímu okresu ředitelství pošt a
telegrafů v Opavě.

§ 2.
Nařízení toto, jehož provedení se ukládá
ministru financí, nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Beneš v. T.

Udržal v. r.
černý v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.

L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

Hranice správních okresů těchto ředitelství
pošt a telegrafů doznávají tím příslušné
změny.

375.
Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 14. října 1921
o utvoření ústřední komise domácké práce
pro výrobu zboží perleťářského.

§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti prvního dne kaj lendářního měsíce, jenž následuje po šedesá
tém dni ode dne vyhlášení.

Ve smyslu § 9 zákona ze dne 12. prosince
1919, č. 29 Sb. z. a n. z roku 1920, o úpravě
pracovních a mzdových poměrů domácké
práce, zřizuji tímto ústřední komisi domácké
práce pro výrobu zboží perleťářského se
sídlem v Jihlavě.

§3.
Provedením nařízení se pověřuje ministr
pošt a telegrafů.

Do oboru této komise náležejí tato výrobní
odvětví:

Dr. Beneš v. r.

Udržai v. r.
Šrámek v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r.

a) perleťářství a výroba kuřáckého náčiní,
b) s tím související soustružnictví rohu,
kosti, galalitu, umělé rohoviny atd.
Komisi tuto, sestávající z 9 členů a 9 ná
hradníků, jejichž funkční období trvá 4 roky,
jmenuji současně.

Habrman. v.

r.
1

Černý v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

r.

