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(í'íg. 490.—491.) 4'i0. Nařízení o vydání nákladních listů pro dopravu zboží na železnicích. —
49!. Nařízení, jímž zakazuje se porážka telat a mladého dobytka.

Cis. 490.
Uařiisení vlády rspubliky Ó-ísícslovenské
ae dne aá, srpna 1919
o vydání nákladních Hsífi j;ro dopravu zboží na
železnících.
§ 1.
Pro tuzemskou dopravu zboží na železnicích
vydávají se nové blankety dopravních listů
s textem českým a s textem českým a něme
ckým, a pro mezinárodní dopravu zboží na želez,
mcích, pokud pro tuto dopravu mezi swčastněnými
drahami smluvena platnost- mezinárodní úmluvy
0 železniční nákladní dopravě ze dne 14. října
1890. nákladní listy prozatím s textem českým
a francouzským, s textem českým a německým
a s textem českým, německým a italským.
§ 2.
Nové blankety vydávají se prozatímně bez
předepsané vodní značky, a jsou Opatřeny oti
skem příslušné kolkové známky republiky Česko
slovenské y barvě černé, jakož i přezkoumací
značkou některé tuzemské dráhy, ministerstvem
železnic k tomu zmocněné.
K tomuto označování jsou zmocněny všecky
tuzemské železniční správy.
§3.
O formě ‘a obsahu nákladních a dopravních
listů platí dosavadní předpisy.
§4.
s
Platnost dosavadních dopravních listů a ná
kladních listů pro mezinárodní dopravu zboží na
železnicích s vtisknutou kolkovou známkou bý
valého státu rakouského sé zrušuje dnem 31. pro
since 1919.
§ 5.
Ustanovení § 2 tohoto nařízení o přezkoutnací značce platí též pro nákladní listy pro tu
zemskou dopravu zboží na železnicích, čímž se
pozměňuje § 2 nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 12. května 1919, č. 243 Sb. z. a n.,
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o vydání nových nákladních listů pro tuzemskou
dopravu zboží na železnicích.
§ 6.
Platnost nákladních listů pro tuzemskou do
pravu zboží na železnicích s vtisknutou kolkovou
známkou bývalého státu rakouského se prodlu
žuje do 31. prosince 1919.
Tímto ustanovením pozměňuje se § 5 naří
zení vlády republiky Československé ze dne
12. května 1919, č. 243 Sb. z. a n., o vydání no
vých nákladních listů pro tuzemskou dopravu
zboží na železnicích.
S 7
Do 31. prosince 1919 lze ještě používati ná
kladních listů pro tuzemskou a mezinárodní do
pravu zboží na železnicích a dopravních listů, jež
opatřeny jsou vtisknutou kolkovou známkou bý
valého státu rakouského, po případě vedle této
známky nalepeným doplňkovým kolkem repu
bliky Československé nebo vtisknutým doplňko
vým kolkem bývalého státu rakouského nebo re
publiky Československé.
§ 8. Ministerská nařízení ze dne 20. ledna 1914,
č. 7 ř. z., ze dne 27. září 1916, č. 338 ř. z., a ze
dne 13. září 1918, č. 336 ř. z., platí nadále, pokud
tímto nařízením nebyla změněna.
§, 9.
Výkonem tohoto nařízení pověřuje se ministr
financí a ministr železnic.
§ 10.
Nařízení toto nabývá: účinnosti dnem vy
hlášení.
Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.
Dr. Winter v. r.
Habnnan v. r.
Dr. Heidler v. r.,
jako ministr obchodu a v zastoupení nepřítomného
ministra železnic.
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