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Cis. 626.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne ^6. listopadu 1920,
kterým se doplňuje » 5 řádu o dávce ze zábav
v Čechách (příloha-3. cis. Patentu ze dne 29. pro
since 1915, č. 83 z. z.) ve znění nařízení vlády
republiky Československé
1920,

ze

dne

25.

června

č. 405 Sb. z. a n.

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 Slezsku, na
řizuje se toto:
Článek 1.

Provést! ie ukládá se ministru vnitra v do| hodě s ministrem financí.

Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Beneš y. r.
Dr.
Mičura v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr.
Procházka
v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr.
Šusta
v.
r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Čís. 627.

jílařízení vlády republiky Československé
ze dne 26. listopadu 1920,

Paragraf 5 řádu o vybírání dávky ze zábav kterým se částečně zrušuje, po případě mění na
řízení vlády republiky Československé ze dne
v Čechách (příloha 3. cis. patentu ze dne 29 pro
since 1915, č. 83 z. z.) ve zněni nařízeni ' lady re 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n„ o úpravě obchodu
publiky Československé ze dne 25. června 1920, obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a vý
č 405 Sb. z. a n., doplňuje se následujícím ustano robky z nich, dále semenem jetele, vojtéšky a
vením, jež vkládá se jako předposlední odstavec chmelem, a nařízení vlády republiky Českoslo
do tohoto paragrafu:
venské ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z. a n.,
4. Umělecké koncerty hudební _ a pěvecké, o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin
přednášky a recitace, které se pořádají při se
olejnatých.
dadlech a Při kterých se nepodávali Pokrmy m
nápoje, podrobeny jsou toliko . polov,čm dávce ,
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
stanovené v bodu 1. a) až f) a v bodu 3.. nejméně , Sb. z. a n., nařizuje se:
však dávce 10 hal.
§ 1.
Za dodané lněné semeno zaplatí Státní
Článek II.
obilní ústav
Kč 500'— za ] q lněného se m e n e,
Nařízeni toto nabývá účinnosti'dnem 1. Pro
a to jednotně bez ohledu na dobu dodání.
since 1920.
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