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(31.—34.) 31. Nařízení, kterým se zrušují předpisy o omezení spotřeby masj a tuků. — 33. Na
řízení o zkušebních taxách za theoretické zkoušky ze státní účtovědy. — 33. Nařízení o příplatku
rychlostním za dodané obilí. - 34. Nařízení, jímž se uvolňuje obchod zvěří._____________

ze dne 27. ledna 1921,

5. nařízení téhož ministerstva, č. 5575/1918
M. E„ o spotřebě masa a sádla.
V celém území republiky Československé se
zrušují všecky předpisy, jež byly na základě
těchto ustanovení vydány.

kterým se zrušují předpisy o omezeni spotřeby
masa a tuků.

§2.

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

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá
šení; provede je ministr pro. zásobování lidu
v dohodě se zúčastněnými ministry.

£1.
Nařízení vlády republiky Československé

§ INíže uvedené předpisy o omezení spotřeby
masa a tuků se zrušují:
A. Pro území republiky mimo Slovensko
a Podkarpatskou Rus:
1. Nařízení ministerstva vnitra ze dne 14. čer
vence 1916, č. 218 ř. z., jímž se omezuje spotřeba,
masa a tuků,
2. nařízení úřadu pro výživu lidu ze dne
23. dubna 1917, č. 176 ř. z., kterým se zakazuje
přílišný odběr masa,
3. nařízení úřadu pro výživu lidu ze dne
29. března 1918, č. 122 ř. z., jímž se zakazuje po
užívali skopového masa o všech bezmasých
dnech, a
4 nařízení úřadu pro výživu lidu ze dne
11. srpna 1918, č. 300 ř. z., kterým se omezuje
spotřeba masa a stanoví se bezmasé dny. _
Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.
1 Nařízení uherského ministerstva, čís.
2357/1915 M. E., kterým se omezuje spotřeba
mjisa,
2. nařízení téhož ministerstva,
M. E„ o omezení spotřeby tuku,
3. nařízení téhož ministerstva,
ML E , o spotřebě,masa a sádla,
4. nařízení téhož ministerstva,
M. E„ kterým bylo částečně změněno
číslem 3. zmíněné, a

č. 3682/1917
č. 34361918
č. 3908/1918
nařízeni pod
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33.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. ledna 1921
o zkušebních taxách za theoretické zkoušky
ze státní účtovědy.
Nařízení ze dne 10. května 1880, c. 51 ř. z.,
mění se takto:
§ 1.
Zkušební taxa za zkoušku ze státní účtovědy
stanoví se pro posluchače přednášek ze státního
účetnictví na universitě částkou 75 Kč, pro samo
uky pak částkou 100 Kč.
§

2.

.linak platí obdobně ustanovení §§ 2—7
a 2. odst. § 8 nařízení vlády republiky Loukoslovenské ze dne 24. června 1920, c. 391 Sb. Z.
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