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421 423.
Vyhláška ministra sociální péče 

ze dne 12. listopadu 1921 * 
o utvoření ústřední komise domácké práce 

pro výrobu obuvi.

Ve smyslu .§ 9 zákona ze dne 12. prosince 
1919, čís. 29 Sb. z. a n. z roku 1920, o úpravě 
pracovních a mzdových poměrů domácké prá
ce, zřizuji tímto ústřední komisi domácké 
práce pro výrobu obuvi se sídlem v Praze.

Do oboru této komise náležejí tato výrobní 
odvětví:

a) obuvnictví všech kategorií,
b) papučářství,
c) výroba dřeváků,
d) výroba kožených rukavic a
e) výroba bičů.

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

Habrman v. r.

422.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. listopadu 1921,
kterým se vyhlašují sazby za předměty zá

sobování ve smyslu §§ 22, 23 a 24 zákonů 

o válečných úkonech.

Na základě §§ 22, 23 a 24 zákona ze dne
26. prosince 1912, č. 236 ř. z., a zák. čl. LXVIfl. 
z roku 1912 a vzhledem k nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 29. října 1921, 
č. 384 Sb. z. a n. (k § 22), se nařizuje:

článek I.

Za předměty zásobování uvedené v příloze 
tohoto nařízení, jež jsou vojenskou sprá
vou požadovány ve smyslu §§ 22, 23 a 24 zá
konů o válečných úkonech, stanoví se náhra
dy v uvedené příloze vyznačené.

Náhrady, tyto platí též pro předměty zá
sobování v předchozím odstavci uvedené, jež 
byly již ode dne 24, října 1921 na základě 
zákonů o válečných úkonech požadovány, po
kud nenastala dohoda o průměrné tržní ceně, 
vojenskou správou nabídnuté (poskytnuté).

článek II.

Vyhláška ministra národní obrany 
ze dne 24. listopadu 1921

o zrušení stanného práva, prohlášeného vy
hláškou ze dne 25. října 1921, č. 382 Sb. z. a n.

Zrušuji dnem 27. listopadu 1921 stanné 
právo prohlášené vyhláškou ze dne 25. října 
1921, čís. 382 Sb. z. a n., na území Slovenska 
a Podkarpatské Rusi proti osobám, podléha
jícím vojenské trestní soudní pravomoci.

Udržal v. r.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr 
národní obrany.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
černý v. r.
Tučný v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Staněk v. r.

Sř

Dr. Dérer v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
L. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r. 

v. r.


