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Článek II.

Ustanoveni § 33, odstavce 1., č. 2., § 34, od
stavce 1., § 41, odstavce 3., a § 43 zmíněného na
řízení budou zníti na příště takto:

§ 33, odstavec 1., č. 2. ?

„2. Přesné označení množství a druhů tkanin, 
vyšívací příze, krajek, stuh a prýmků, jež během 
jednoho kalendářního roku mají býti z ciziny do
vezeny, s udáním suroviny, ze které jsou vy
robeny (bavlna, len, vlna, hedvábí)."

§ 34, o d s t a ve c l.n

„Povolení udělí finanční úřad I. stolice s vý
hradou odvolání na neurčitou dobu za kontrol
ních podmínek dále uvedených, při čemž při sta
novení výše dovozu jednotlivých druhů zboží 
budiž vzat zřetel na vyjádření obchodní a živno
stenské komory."

§ 41, o d s t a v ec 3.

„K žádosti strany možno zboží, jehož během 
kalendářního dovozního roku nebylo použdo 
k výrobě, přenést! na účet příští jednoroční súčto- 
vací periody, jakož i zboží z jednoho zápisu pře
nést! do zápisu pro jiné odvětví výroby. V tom 
případě nutno zboží ono celnímu úřadu předložit!, 
resp. na žádost strany zjistit! množství zboží v to
várních místnostech na útraty strany."

§ 43.

„Po uplynutí ročního súčtovacího období, 
resp. po dřívějším vyčerpání zápisu přikročí se 
k súčtování, k němuž budiž stranou předložen zá
pis jí vedený."

Článek III.

Ustanovení § 45 řečeného nařízení se zru-
Šuje.

č 1 á n e k IV.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1921 a provedení jeho svěřuje se ministrům financí

a obchodu, jakož í ministru pověřenému vedením 
úřadu pro zahraniční obchod.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Průša v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Kovařík v. r.

Dr. Gruber v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomných ministrů financí, obchodu, jakož i mini
stra pověřeného správou úřadu pro zahraniční 

obchod.
Dr. Burger v. r. Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r. Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Brdlík v. r.

Cis. 697.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. prosince 1920

o zastavení působnosti porot na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi, jakož i v obvodech někte
rých sborových soudů I. stolice v Čechách a na 

Moravě.
Podle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, 

ě. 268 Sb. z. a n., se nařizuje:

§1.

Působnost porot:
I. na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,
II. v Čechách a na Moravě v obvodech 

těchto sborových soudů I. stolice: zemských 
soudů v Praze a Brně a krajských soudů v Bu
dějovicích, Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, Ji
hlavě. Kutné Hoře, Liberci, Litoměřicích, Mladé 
Boleslavi. Mostu, Olomouci a Uherském Hradišti

se zastavuje.
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Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr spravedlnosti.

Černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Popelka \ r. ^
Dr. Mičura v. r. Dr. Patka v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Fainor v. r.
Dr. Gruber v. r. Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r. Průša v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Šusta v. r.

Ze Státní tiskárny v Praze.


