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Cis. 640.

Nařízení vlády rapnbliby československé
ze dne 9. prosince 1920,
kterým se sruštiH nařízeni vlády republiky
Československé ze dne 5. listopadu 1919, 6. S86
Sb. z. a a., a ze dne 20. dubna 1929, & 274
Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem,
cukrovým ayrobetn a umělým
ovocným
krémem, iakož i částečně mění nařízeni vlády
republiky Československé ze dne 7. května 1920,
č. 377 Sb. z. a n., o výrobě a obchodu po
travinovými náhražkami.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto":
§ INařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. listopadu 1919, č. 686 Sb. z. a n.,
a nařízení vlády republiky Československé za dne
20. dubna 1920, č. 274 Sb. z. a n., o úpravě
obchodu umělým medem, cukrovým gyrobem
a umělým ovocným krémem, se zrušují.
§ 2.
Ustanovení § 2, č. 2., vládního nařízení ze dne
7. května 1920, č. 377 Sb. z. a n., se mění
a zní nyní takto:
. Náhražky masných výtažků, pokud slouží
k jich přípravě též nebo výhradně i jiné dusí
katé suroviny než maso a kosti.
§ 8.
Paragraf 10 vládního nařízení ze dne 7.
května 1920, č. 377 Sb. z. a n., se mění a zní
nyní takto:
Výlohy spojené s odborným chemickým
zkoušením, vyměřené dle sazby pro státní zkoumací ústavy, musí býti zaplaceny nejdéle do 8 dnů
po došlém vyzvání, poplatek Ké 70'—- ku krytí
nákladu „Poradního sboru pro záležitosti potra
vinových náhražek*, současně s podanou žádostí.

Umělého
vládního uař.
Sb. z. a n.)
průmyslovému
nisterstva pro

§ 4.
medu a cukrového syrobu (§ 2
ze dne 7. května 1920, č. 877
smí se používat! k jakémukoliv
zpracování pouze se svolením mi
zásobování lidu.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 6.
Provesti je ukládá se ministru pro nás o
bování lidu.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. EngUš v. r.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Kovařík v. r.

v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fainor v. r.
Husák v. r.

Cis. 641.
Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 9. prosince 1920,
kterým se ustanovuji nové ceny železniSafch ná
kladních listů státem zhotovených.
Na základě zákona ze dne 27. října 1892,
č. 187 ř. z., a zák. článku XXV. z r. 1892 o pro
vedení mezinárodní úmluvy ze dne 14. října 1890
a o některých ustanoveních v příčině dopravy
zboží po železnicích, nařizuje se toto:
§ 1.
Cena železničních nákladních listů státem
zhotovených pro tuzemskou dopravu stanoví se
na 30 haléřů za kus a pro mezinárodní dopravu
ua 50 haléřů za kus.
Vedle této ceny dlužno zapraviti za každý
železniční nákladní list zákonný kolkový poplatek.
Za duplikáty nákladního listu počítá se stejná
cena (tiskový poplatek) jako za unikáty.
Tyto ceny mají platnost pro nákladní listy
s jedno- nebo vícejazyčným textem.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a výkonem jeho pověřuje se ministr že
leznic a ministr financí.

Černý
Dr. Burger v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr, Engliš v. r.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Kovařík v. r.

v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fainor v. r.
Hasák v. r.

