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vlády republiky Československé ze dne "Ď. 
června 1919, č. 354 Sb. z. a n.

§ 17.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Zároveň pozbývají platnosti předpisy naří
zení ministerstva orby ve shodě s úřadem pro 
výživu lidu ze dne 1. července 1918, č, 245 ř. z., 
o obchodu s osivem, a pozměňující nařízeni vlády 
republiky Československé ze dne 19. února 1919, 
č. 81 Sb. z. a n.

§ 18.

Provedení tohoto nařízení svěřuje se mini
sterstvu zemědělství v dohodě s ministerstvem 
pro zásobování lidu.

Tusar v. r.
Švehlp v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidler v. r, 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r, 
Hampl v. r.

Čís. 403.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne SL července 1919

o ceiíiím osvobození raných bramborů y r. 1919.

Na základě § 3 zákona o celním území a vy
bírání cla ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n., 
zrušuje se na dobu roku .1919 clo z dovozu raných 
bramborů. >

Tím pozbývá na stejnou dobu platnosti usta
novení vysvětlivek k celnimu tarifu k tar. pol. 43, 
dle něhož ranné brambory, dovážené v době od 
15. února až do 31. července podrobeny jsou při 
dovozu autonomní celní sazbě dle tar. pol. 43 a) 
v obnosu 20 K za 100 kg. ,

Nařízeni toto působí se zpětnou platností od
1. ledna t. r.

Výkonem jeho se pověřuje ministr financí.

Čís. 404.

Naříaení vlády republiky Československé 
ze dna 17. července 1919

o uvolnění krmné řepy, peiušky a vlčího bobu, 
Planých (koňských) kaštanů a žaludů, klihovky 

(mrtvé), vinných matolin a rákosu.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., se nařizuje :

§ 1.
Nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze 

dne 19. září 1918, č. 342 ř. z., o obchodu krmnou 
řepou, ze dne 24. ledna 1917, č. 25 ř. z., o ob
chodu peluškou a vlčím bobern, ze dne 14. září
1917, č. 378 ř. z., pokud se týče ze dne 4.'září
1918, č. 327 ř. z., o úpravě obchodu planými 
(koňskými) kaštany a žaludy, ze dne 28. září 
1916, č. 331 ř. z., o úpravě obchodu klihovkou 
(mrtví), ze dne 26. září 1917, ě. 387 ř. z., pokud 
se týče ze dne 23. června 1918, č. 233 ř. z., 
o úpravě obchodu vinnými matolinami, a ze dne 
20. května 1918, č. 183 ř. z., o dopravě rákosu, 
se zrušují.

§2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nisterstvo pro zásobování lidu.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého 

vyhlášení.
Tusar v. r.

Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidíer v. r. 
Houdek v. r.

, Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Čís. 405.

Nařízení vlády regubliky Československé 

ze dne 17. července 1919
k výkonu zákona ze dne 27. května 1919, č?s. 292 
Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona 
o přímých daních osobních ze dne ’25. října 1896, 

čís. 220 ř. z., o dani důchodové.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heídler v. r.

Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Sířyiěk v. r. 
Hampl v. r. 
Stříbrný v. r.

Ohledně daně důchodové-,- již jest vybírati 
srážkou z peněz přijímaných bankami a bankéři 
k zúrokování, nařizuje se toto:

§ 1.
Pro povinnost srážeti daň jest lhostejno, 

jde-li o peníze přijaté k zúrokování v běžném 
účte nebo o' denní peníze, a zda se přijímají nai 
určité lhůty nebo na výpověd; rovněž jest lho
stejno-, z jakého důvodu byly přijaty k zúrokování.


