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i 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedení jeho ukládá se ministru veřej
ných prací.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Habrman v. r. 
černý v. r.
L. Novák v. r.

Srba v. r.
A. Novák v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Dérer v. r.

176.
Vyhláška ministra pro zásobovaní lidu 

ze dne 24. června 1922

o výjimkách povolených pro Slovensko a Pod
karpatskou Rus z ustanovení nařízení vlády 
republiky československé ze dne 30. června 
1921, č. 224 Sb. z. a n., a ze dne 21. července 

1921, č. 237 Sb. z. a n.

K §u 35 nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. 
a n., se vyhlašuje, že ministerstvo pro záso
bování lidu povolilo tyto výjimky:

1. Na Slovensku a v Podkarpatské Paisi 
provádějí rozvrh povinné dávky obilní místo 
župních repartičních komisí okresní repar- 
tiční komise s přednostou slúžhovského úřadu 
v čele a přecházejí na slúžnovské úřady všech
ny úkoly, kterými nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 21. července 1921, 
č. 237 Sb. z. a n., pověřilo županské úřady při 
rozvrhu povinné dávky obilní (článek III. to
hoto nařízení) a kontingentu chlebovin ze 
sklizně r. 1920 (článek IX. tohoto nařízení).

Proto přísluší Hospodářskému úřadu pro 
Slovensko v Bratislavě a Zemskému hospodář
skému úřadu v Užhorodě povinnou dávku ze 
sklizně r. 1921, po případě kontingent chlebo
vin ze sklizně 1920 přímo rozvrhnouti na 
okresy a rozhodovat! o stížnostech do dodava- 
cích rozkazů slúžnovských úřadů.

2. V Podkarpatské Rusi předpisují náhradu 
podle § 3 nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 30. června 1921, ě. 224 Sb. z. 
a n., slúžnovské úřady na místo županských 
úřadů.

Tyto výjimky platí od té doby, kdy nařízení 
vlády republiky československé ze dne 30. 
června 1921, č. 224 Sb. z. a n., a ze dne 21. 
července 1921, č. 237 Sb. z. a n., nabyla účin
nosti.

Srba v. r.

177.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. června 1922, 

kterým se stanoví nové úřední tituly pro tech
nické úředníky tabákové režie.

Na základě § 40 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních 
úředníků a státních zřízenců (služební prag
matika), se nařizuje:

§ 1.
Pro technické úředníky tabákové režie usta

novují se tyto úřední tituly:
ministerský rada v V. hodnostní třídě,
technický vrchní rada tabákové režie v VI. 

hodn. třídě,
technický rada tabákové režie v VIL hodn. 

třídě,
technický vrchní komisař tabákové režie 

v VIII. hodn. třídě,
technický komisař tabákové režie v IX. hod

nostní třídě,
technický adjunkt tabákové režie v X. hod

nostní třídě,
technický elév tabákové režie (bez hodn. 

třídy).
§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho se ukládá ministru fi
nancí ; tím ruší se všechna dosavadní ustano
vení odporující tomuto nařízení.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r. 
Tučný v. r.

Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Dérer v. r. 
Šrámek v. r. 
Habrman v. r.

Stá-tnf tiskárna v Praze.


