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186.
Vládní nařízení 

ze dne 8. října 1926 
o celním osvobození cukrovky pro cukrovary 

slezského pohraničního pásma.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla:

§ I-
Cukrovarům ve Skrochovicích, Kateřinkách 

a Vávrovi cích, ležícím v pohraničním pásmu, 
povoluje se v zájmu hospodárného provozu 
k účelu zpracování ve vlastním podniku pro 
výrobní období 1926/27 bezcelný dovoz cu
krovky z pozemků vlastních a z pozemků, 
s jichž držiteli byly ujednány dodávkové 
smlouvy.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provésti je ukládá se ministru financí.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Kíha v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Slavik v. r. Roubík v. r.
Dr. Schieszl v. r. Syrový v. r.

Dr. Kállay v. r.

187.
Vládní nařízení 

ze dne 8 října 1926
o vysvědčeních vyšších státních průmyslových 
škol v ústí n. Lab., v Karvinné, v Praze- 

Smíchově a v Šumperku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 23 zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 
ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský 
řád:

§ I-
(J) Vyšší státní průmyslové školy v Ústí 

n. L., v Karvinné, v Praze-Smíchově a v Šum
perku zařazují se do seznamu škol uvedených 
v článku L, odst. 8. a 9., ministerského naří
zení ze dne 6. srpna 1907, č. 196 ř. z., o prů
kazu zvláštní způsobilosti potřebné k nastou
pení koncesovaných živností, j ež bylo částečně 
pozměněno ministerským nařízením ze dne
4. ledna 1918, č. 14 ř. z.

(2) Výhody tam stanovené platí i pro 
absolventy těchto škol ročníku 1924/25.

§ 2.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

černý v. r.
Dr. Peroutka v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Kállay v. r.

188.
Vyhláška ministra spravedlnosti 

zo dna 25. septembra 1926, 
ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresných 

súdov v Piešťanech a želiezovciach.

Počiatok činnosti okresných súdov v Pie
šťanech a želiezovciach, sriadených vládnym 
nariadením zo dňa 23. apríla 1926, č. 55 Sb. 
z. a n., stanoví sa na deň 1. novembra 1926.

Dr. Haussmann v. r.

189.
Vládní nařízení 

ze dne 8. října 1926
o semílání žita.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ I-
(1) Počínajíc dnem účinnosti tohoto naří

zení musí býti žito semíláno na jednotný typ 
mouky (jednomletou mouku).

(2) Jiné výrobky mimo jednomletou mou
ku, krmnou mouku a otruby nesmějí bytí 
semíláním žita získávány. Výroba jiných 
druhů žitné mouky je zakázána.

(3) Ze žita nutno vyráhěti nejméně tolik 
jednomleté mouky, kolik činí jeho hekto
litrová váha.

§ 2.
Ustanovení §u 1 platí též pro ten případ, 

dají-li si pěstitelé obilí nebo jiní spotřebitelé 
žitnou mouku pro sebe vyráběti nebo vyrá
běj í-li ji sami pro sebe.

§ 3.
(!) Uváděti do oběhu žitnou mouku jiné
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