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Cis. 490.

Nařízeni vlády republiky Československé 

zo dne 20. srpna 1320,
jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 23. března 1920, čís. 192 Sb. 

z. a n., o dopravě koží a obuvi.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n„ se nařizuje:

§1.
Nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 23. března 1920, čís. 192 Sb. z. a n., o dopra
vě koží a obuvi, se zrušuje.

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provésti je ukládá se ministru pro zásobo
vání lidu, ministru železnic, ministru pošt a tele
grafů a ministru financí.

Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. EngHš v. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Vrbenský v. r.,
jako ministr veřejných prací a v zastoupení ne

přítomného ministra železnic.
Dr. Markovič v. r.

Cis. 491.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 20. srpna 1920 
o zákazu přeregistrování a prodeje českosloven

ských říčních lodí do ciziny.

Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
Zakazuje se prodávati do ciziny říční lodě, 

jichž majitelé obdrželi lodní patent od úřadů na 
československém území.

§ 2.
Jest nepřípustno vydávati lodím průvodní li

stiny, které doposud pro ojedinělé česly z území 
Československé republiky byly vydávány.

§ 3.
Zakazuje se československým příslušníkům 

aneb podnikům obdrževším koncesi pro vodní do
pravu v území československém ucházet! sc v ci

zích státech o lodní patenty pro lodě uvedené v 
§ 1 aneb o zapsání jejich do rejstříků v cizích 
státech.

§ 4.
Ministerstvo veřejných prací se zmocňuje 

povolovati v jednotlivých případech výjimky 
z ustanovení tohoto nařízení.

§ 5.
Přestupky tohoto nařízení trestají se podle 

§ 2 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z, 
a n. Stejným trestům propadají osoby, které by 
se snažily dopraviti jakoukoliv lotl z území če
skoslovenského státu bez lodních listin, uvede
ných v §§> 1 a 4 tohoto nařízení.

§ 6.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlá

šeni. Provésti je ukládá se -ministru veřejných 
prací v dohodě s ministrem obchodu, průmyslu 
a živností.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Dérer v. r,
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Cis. 492.

Vyhláška ministra vnitra v dohodě 
s ministrem věcí zahraničních 

ze dne 20. srpna 1920 
o počátku účinnosti ústavního zákona ze dne 
9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n., o státním občan- 

ství a právu domovském.

Na základě §u 20 ústavního zákona ze dne 
9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n., kterým se do
plňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání 
a pozbývání státního občanství a práva domov
sko o v republice Československé, uvádí se ve 
známost, že tento zákon nabyl účinnosti, pokud 
jde o poměr ke státům utvořeným z území bý
valé říše Rakousko-Uherské, dnem 16. července 
1920, kdy vstoupila v platnost mírová smlouva 
uzavřená s Rakouskem dne 10. září 1919 v St. 
Germaine en Laye, pokud jde o poměr k říši Ně
mecké, dnem 10. ledna 1920, kdy vstoupila v plat
nost mírová smlouva uzavřená se říší Německou 
dne 28. června 1919 ve Versaillích; oněmi dny 
počaly se zejména Ihúty, pro které uvedený zá
kon nestanoví jiného počátečního dne.

Tusar v. r.,
v zastoupení nepřítomného ministra věci zahra

ničních.
Švehla v. r.
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