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§ 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.

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

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.

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

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

Dr. Procházka 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:

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.

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;


