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Částka 1<XXS.II. Výdána dne 5. července 1920.
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jímž se zvyšuji roční poplatky patentové. — 412. Nařízení o poplatcích na průvodní listy dobytčí 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi. — 413. Vyhláška, že se opravuje tisková chyba v nařízení 
vlády republiky československé ze dne 14. dubna 1920, čís. 237 Sb. z. a n., o příplatcích k cenám 
obilnin sklizně 1919.

Čís. 410.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 24. června 1920

o celním osvobození raných bramborfi v roce 

1920.

Na základě §• 3 zákona ze dne 20. února 1919, 
č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla, 
zrušuje se na dobu roku 1920 clo z dovozu ra
ných bramboru.

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

Nařízení toto působí se zpětnou platností od 
1. ledna 1920.

Výkonem jeho se pověřuje ministr financí.

Tusar v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Habnnan v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. liotowetz v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Meíssner v. r. 
Stříbrný v. r. 
Johanis v. r.

Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Engliš v. r.

Čís. 411. •

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 24. června 1920,

jímž se zvyšují roční poplatky patentové.

Dle zákona ze dne 27. května 1919, čís. 305 
Sb. z. a n., a ve smyslu posledního odstavce 
§u 114 zákona ze,dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z., 
nařizuje se takto:

§ 1.

Roční poplatky patentové zvyšují se o 50%.

§ 2.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 

1. září 1920.
Jeho provedením pověřují se ministři ob

chodu a financí.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Habrnian v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Hbtowetz v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Meíssner v. r. 
Stříbrný v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Engliš v. r.

Čís. 412.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 24. června 1920

o poplatcích na průvodní listy dobytčí na Slo

vensku a Podkarpatské Rusi.

Na základě § 160 zák. čl. Vil. z r. 1888 na

řizuje se takto:

§ 1.

§ 27 nařízení uherského ministerstva orby ze 
dne 15. října 1888, čís. 40.000, se mění, pokud se 
týče poplatkové sazby, v ten způsob, že se sta
noví poplatek za vydání jednoho průvodního do
bytčího listu bez ohledu na počet zvířat tam ve
psaných pro jednokopytníky a skot na 1 K, pro 
brav vepřový, skopový a kozy na 60 hal.; za po-

105


