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Sbírka zákonů a nařízení, č. 57—59.
V příčině přejímací ceny dusíkatého vápna,
které zůstává nadále ohospodařováno, učiněno
bude dodatečné opatření.
Tyto ceny platí pro hnojivá vyrobená od
1. října 1920 do 30. dubna 1921.
Ceny vyrozumívají se za zboží obvyklé ja
kosti, franko vagon, železniční odesílací stanice
továrny.
Thomasova moučka musí míti nejméně 75%
jemnosti.

2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřují se ministr
zemědělství a obchodu.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Husák v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Di. Kovařík v. r,
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlik v. r.
§

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 9- února 1921,
jímž zrušuje se zákaz používání cukru k živno
stenské výrobě některých druhů zboží.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

58.

Zákon ze dne 27. ledna 1921
o mimořádné výpomoci vojenským gážisíůra a če
katelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům
z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze
stavu mužstva neb jejich pozůstalým
vyjímaje
válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž
platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z.
a n. — a pak paíentálním invalidům a osobám po
žívajícím Pouze darů z milosti.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.

Platnost zákona ze dne 15. července 1920,
čís. 448 Sb. z. a n., jímž stanovena byla měsíční
výplata mimořádných výpomocí na dobu od
1. dubna 1920 do konce srpna 1920, prodlužuje se
do konce prosince roku 1921.
§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. září
1920.
§3.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr národní obrany v dohodě s ministrem financí.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Husák v. r.

§ 1.

59.

Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 27. května 1920, č. 368 Sb. z. a n., jímž se
zakazuje použivati cukru k živnostenské výrobě
některých druhů zboží, se zrušuje.

Zákon ze dne 8. února 19 21,
kterým se mění ustanovení '§ 24, odst. 2., zákona

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 3.
Provésti toto nařízení ukládá se ministru
pro zásobování lidu.
Dr
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý v. r.
Popelka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Engliš v. r.
Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r.
Fatka v. r.
Dr. Brdlik v. r.
Kovařík v. r,
Hotowetz v. r.
Husák v. r.

ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o sestavení se
znamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění
k účelům vystavění a provozování železnic.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.

§ 24, odstavec 2., zákona ze dne 18. února
1878, č. 30 ř. z., bude zníti:
„Soud vybere znalce ze seznamu, jejž vrchní
zemský soud sestaví a vyhlásí dohodnuv se š po
litickým zemským úřadem, a zřídí jednoho z nich
za vrchního znalce. Seznamy bucftež sestaveny
a vyhlášeny vždy každý pátý rok, poprvé nově
roku 1921. Bude-li toho třeba, buďte mezi tím jen
opraveny anebo doplněny; opravy'neb doplňky
buďtež vždy vyhlášeny.“
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§

Tímto dnem pozbývají platnosti veškeré do
savadní příslušné předpisy potud, pokud upravují
obchod luštěninami, prosem, pohankou a konop
ným semenem a výrobky z nich. jakož i ceny
těchto plodin a výrobků.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr pro zásobování lidu.

2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr spravedlnosti v dohodě
s ministrem vnitra.
T. Q. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

60.

Vyhláška ministra spravedlnosti
ze dne 9. února 1921,
jíž se stanoví den účinnosti některých ustano
vení nařízení vlády republiky Československé ze
dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n.

\

Na základě článku VIL nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 17. prosince 1920,
č. 651 Sb. z. a n., se ustanovuje:
Dnem účinnosti ustanovení článků I. až IV„
VI. a oněch ustanovení článku V. uvedeného vlád
ního nařízení, která se vztahují na zřízení a úpra
vu obvodu sborového soudu a státního zastupitel
ství v řiustu, stanoví se 1. březen 1921.
Ministr spravedlnosti;
Dr. Popelka v. r.

61.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. ledna 1921
o uvolnění obchodu luštěninami, prosem, pohan
kou a konopným semenem, jakož i výrobky
z těchto plodin.
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337
Sb. z. a n.; se nařizuje toto:
§ 1.

Obchod luštěninami, prosem, pohankou a se
menem konopným, jakož i výrobky z těchto plo
din se uvolňuje.
Za luštěniny považují se hrách, íazole i boby
všeho druhu, čočka, peluška, vikev, vlčí bob.
§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Černý v. r.
Dr.
Popelka v. r.
Dr.
Engliš v. r.
Dr.
Burger v. r.
Dr.
Kovařík v. r.
Dr.
Fajnor v. r.
Dr. Procházka

Brdlík v. r.
Gruber v. r.
Fatka v. r.
Šusta v. r.
Mičura v. r.
v. r.

63.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. února 1921,
jímž se doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku
upravenému vládním nařízením ze dne 12. května
1919, č. 379 Sb. z. a n.
§ 1.

Na základě čl. V. zákona ze dne 13. února
1906, č. 20 ř. z., a čl. V. uherského zák. čl. Lili.
z r. 1907 doplňují se v důsledku zákona ze dne
15. července 1919, č. 414 Sb. z. a n., o monopolu
výbušných látek, §u 7 vládního nařízení ze dne
8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., a §u 1 vlád
ního nařízení ze dne 3. února 1921, č. 46 Sb. z.
a n., vysvětlivky k celnímu sazebníku, uprave
nému vládním nařízením ze dne 12. května 1919,
č. 379 Sb. z. a n., takto:
Na konci vysvětlivek ku třídě XLIX. (zápal
né zboží) budiž připojeno:
Vysvětlivky k s a z. č. 641, 642, 644, 645
a 646.
Kromě cla dlužno dle zákona ze dne 15. čer
vence 1919 č. 414 Sb. z. a n., §u 7 vládního na
řízení ze dne 1. listopadu 1920, čís. 615 Sb. z.
a n., a §u 1 vládního nařízení ze dne 3. února 1921,
č. 46 Sb. z. a n., zapraviti při dovozu předmětů
monopolu výbušných látek, pokud se týká při do
vozu zboží obsahujícího předměty mo-nopolu vý
bušných látek, licenční poplatek v této míře:
ě. 641: a) Věci ohněstrojné, obsahují-li
výbušné látky, jež jsou před
mětem monopolu,
za 1 kg ryzí váhy...................15 K,
b) ssací patrony pro tekutý kyslík
k účelům trhacím,
za 100 kusů patron .... 50 K;

