Cis. 559.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. října 1920,
kterým se nově upravuje obchod výrobky železář
ských hutí.
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337
Sb. z. a n., nařizuje se takto:

Jeho výkonem pověřuje se ministr průmyslu,
obchodu a živností.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.,
jako správce ministerstva financí a v zastoupení
nepřítomného ministra obchodu.

článek I.
§ 3 nařízení vlády republiky československé
ze dne 2. prosince 1919, čís. 633 Sb. z. a n.,
kterým se upravuje obchod výrobky železářských
hutí, bude zníti nadále takto:

Dr. Burger v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Průša v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

§ 3.
Maloobchodník nesmí připočítati na průměr
nou nákupní cenu v stanici přejímací za 100 kg
více než:

Čís. 560.
Nařízeni vlády republiky československé

a) při válcovaných výrobcích, v § 2
pod lit. b) uvedených, při prodeji
přímo ze skladu velkoobchodníkova Kč
při prodeji z vlastního skladu při
odebírce nejméně 50& kg
„
b) při válcovaných výrobcích, v § 2
pod lit. c) uvedených, při prodeji
přímo ze sldadu velkoobchodníkova „
pří prodeji z vlastního skladu při
odebírce nejméně 500 kg .... „
c) přu válcovaných výrobcích, v § 2
pod lit. cl) uvedených, při procíeji
přímo ze skladu velkoobchodníkova „
při prodeji z vlastního skladu při
odebírce nejméně 500 kg ... . „

ze dne 5. října 1920,
6‘-r-,
32•—,
S1—,
40-—,
10-—,
40‘—.

Článek II.

Ustanovení čl. I. nařízení vlády republiky
československé ze dne 9. dubna 1920, čís. 223
Sb. z. a n., pokud pozměňuje § 4 výše cit. na
řízení ze dne 2. prosince 1919, č. 633 Sb. z. an ,
bude nadále zníti takto:
§ 4.
Při odebírce menších než v §§ 2 a 3 uvede
ných množství válcovaných výrobků ze skladu
obchodníkova přímo spotřebiteli mohou býti ještě
následující přirážky účtovány:
při odebírce pod 500 kg včetně do
100 kg............... ......................... Kč 5'—,
při odebírce pod 100 kg ... . „ 10-—.

článek III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

kterým se mění §§ 26 d), 26 e) a 26 g) řádu vyhlá
šeného v příloze 1. císařského patentu ze dne
29. prosince 1915, č. 83 z. z., iímž změněn byl
§ 26 a doplněny §§ 42 a 43 českého zákona o mysli
vosti ze dne 1. června 1866, č. 49 z. z.
Podle zákona ze dne 9. dubna 1920/č. 280
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Sleszkn, na
řizuje se toto:
Článek I.
§§ 26 d), 26 e) a 26 g) řádu vydaného v pří
loze 1. císařského patentu ze dne 29. prosince 1915,
č. 83 z z., zrušují se ve svém nynějším znění a
nahrazují se těmito ustanoveními:
§ 26 d).
Honební lístek může býti vydán buď na jeden
kalendářní měsíc, anebo na jeden honební rok
(§ 17), anebo na tři po sobě jdoucí honební roky.
Lístek tento neopravňuje honit! bez souhlasu
pána myslivosti.
Za vydání lístku honebního na jeden kalen
dářní měsíc znějícího zaplatí mimo kolkovné pán
myslivosti taxu 50 Kč, honební host taxu 30 Kč,
za vydáuí lístku honebního na jeden honební rok
znějícího zaplatí mimo kolkovné pán myslivosti taxu
150 Kč, honební host taxu 100 Kč, a za vydání
lístku honebního na tři honební roky znějícího
zaplatí mimo kolkovné pán myslivosti taxu
400 Kč a honební host taxu 250 Kč.
V předcházejícím odstavci uvedená taxa za
lístek platný na jeden rok snižuje se na 30 Kč
mimo kolkovné pro členy honebního společen1 štva, v jehož honitbě se myslivost vykonává znalci

