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nosti exponovaného úradníka, sebe vyhra
dit’, vec pojednat’ a vybavit’.

Článok VIL

Rozšírenie posobnosti příslušných slúžnov- 
ských úradov na mestá: Báňská Bystrica, 
Bardiov, Březno, Gelnica, Jelšava, Kežmarok, 
Levice, Levoča, Lučenec, Nitra, Nové Zámky, 
Prešov, Poprad, Rimavská Sobota, Ružombe
rok, Rožňava, Uhorská Skalica, Spíš. Bělá, 
Spíš. Vlachy, Spíš. Podhradie, Spíš. Nová Ves, 
Trnava, Trenčín, Sv. Jur, Sabinov, Žilina, 
Zvolen a Komárno bude vyhlášené osobitne.

Malypetr v. r.

346.
Nařízení presidenta zemské správy 

politické v Praze 
ze dne 29. listopadu 1922

o úpravě nedělního klidu v živnostech 
pekařských.

Nové ustanovení nabývá platnosti dnem 
vyhlášení ve Sbírce zákonů a nařízení.

President zemské správy politické:

Kosina v. r.

347.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. listopadu 1922

o dalším poskytování druhotních příplatků 
k úrazovým důchodům.

Na základě zmocnění odst. 2. čl. III. zákona 
ze dne 21. prosince 1921, č. 481 Sb. z. a n., kte
rým se prodlužuje působnost zákona o dra- 
hotních příplatcích k úrazovým důchodům a 
mění se některá jeho ustanovení, se nařizuje:

§ 1.

Platnost zákona ze dne 21. prosince 1921, 
č. 481 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje pů
sobnost zákona o druhotních příplatcích k úra
zovým důchodům a mění se některá jeho usta
novení, se prodlužuje do 30. června 1923.

Na základě § 1, čl. VIL, zákona ze dne_16. 
ledna 1895, čís. 21 ř. z., pozměněného záko
nem ze dne 18. července 1905, čís. 125 ř. z., 
jakož i na základě § 7 ministerského nařízení 
ze dne 12. září 1912, čís. 186 ř. z., nařizuje se 
povinný úplný klid nedělní pro výrobu u živ
nosti pekařské v Čechách.

Prodej pečivá zůstává v neděli dovolen je
nom potud, pokud dovoleno jest v neděli pro
vozovat! živnosti obchodní vůbec a obchod 
potravinami zvláště.

Tímto zrušuje se v celém obsahu v oddílu
I., § 1, odstavec E nařízení býv. místo- 
držitele ze dne 8. listopadu 1913, čís. 3/A- 
709/14, čís. 69 z. z., o pekařích se všemi vý
jimkami.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Ministru sociální péče se ukládá, aby je pro
vedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Šrámek v. r. 
Malypetr v. r. 
Novák v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. 
Dr. Rašín v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.

r.

Dr. Kállay v. r.


