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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;
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2. 642: Lunty (šňůry zapalovací a trhací 
[zápalnice]),
za 1 kg ryzí váhy................... 10 K;

č. 644: a) Nábojnice s látkou zapalovací, 

též hotové náboje (nabité ná

bojnice),

za 1 kg ryzí váhy . . . . 10 K,

b) zápainičky (kapsle) s látkou 

zapalovací též hotové (nabité), 

za 1 kg ryzí váhy ..... 40 K;

č. 645: a) Prach: za 1 kg ryzí váhy
1. bezdýmný................................... 25 K,

2. černý a) průmyslový ... 5 K.

b) lovecký a -střelný 10 K,

c) pyrotechnický . . 15 K,

b) zboží tohoto sazebního čísla, 

obsahuje-Ii předměty monopolu 

výbušných látek pouze jako 

součástku,

za 100 kg hrubé váhy .... 250 K;

č. 646: a) Nitrocelulosa všech druhů, nitro.
glycerin a veškeré látky nitro- 

glycerin obsahující; 

nitrované látky alifatické a aro

matické, pokud samy o sobě 

jsou výbušnými; 

veškeré třaskaviny, které vy
kazují jako součástky dusičnan 

sodnatý, amonný, draselný, 

barnatý, olovnatý, pak třaska

viny obsahující chlorečnany a

perchloráty:

za 1 kg ryzí váhy........................7 K,

b) azidy a fidmináiy,

za 1 kg ryzí váhy........................ 200 K.

c) zboží tohoto sazebního čísla, ob

sahující předměty monopolu vý

bušných látek pouze jako sou

částku,

za 1 kg ryzí váhy........................20 K.

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho pověřuje se ministr 
financi.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engiiš v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r.

Di;. Gruber v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Brdlík v. r.

63.
Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 11. února 1921
o nejvyšších cenách piva.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 

č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.

Pro tuzemskou spotřebu piva stanoví se tyto 

nejvyšší ceny:

I. Ceny piva z pivovarů za 1 hl:

1. z pivovarů v Cechách, na Moravě a ve 

Slezsku:

a) pivo nejméně 5stupňové ... Kč 154'—,

b) pivo nejméně Sstupňové . . , Kč 223'—,

c) pivo plzeňské nejméně Stupňové Kč 241-—;

2. z pivovarů na Slovensku a v Podkarpat

ské Rusi:

a) pivo nejméně 5stupňové ... Kč 186'—,

b) pivo nejméně Sstupňové ... Kč 229‘—.

II. Ceny piva v prodeji drobném ve 

sklenicích za 1 litr:

1. z pivovarů českých, moravských a slez
ských:

Dovoz, vývoz a průvoz předmětů uvedených 
V saz. pol. 641, b, 645, a, 1. a 2., 646, a a b, smí se 
díti jen s povolením ministerstva financí; pro 
ostatní předměty takového povolení netřeba, 
avšak dosavadní omezení, vydaná úřady vojen
skými nebo politickými, "zůstávají nedotčena.

a) pivo nejméně Sstupňové ve vý

čepu a přes ulici....................................Kč 2-48,

b) pivo nejméně Sstupňové ve vý
čepu a přes ulici....................................Kč 3'32,

c) pivo plzeňské nejméně Sstupňové
ve výčepu a přes ulici........................ Kč 3'52;
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