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144.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 7. dubna 1921,
kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 28. listo
padu 1919, č. 627 Sb, z. a n., o rozdílení a vydá
vání demobilisovaných koní zájemníkům.
Na základě § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 28. listopadu 1919, č. 627 Sb. z. a n., se zru
šuje.
§2.

§ 3.
Nařízení toto, jež přísluší provésti ministru
průmyslu, obchodu a živností a ministru pověře
nému ,správou úřadu pro zahraniční obchod v do
hodě s ministrem národní obrany, nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr.
Kovařík v. r.
Dr. lurger v. r."
Hanačík
v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr.
Patka
v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Procjiázka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdiík v. r.

146.

‘já
’
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Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provedou ministři národní obrany, prů
myslu, obchodu a živností a zemědělství.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. dubna 1921,

Černý v. r.

jímž se uvolňuje obchod bramborovou sadbou
ze sklizně 1920.

Dr. Popelka, v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdiík v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r,
Hanačík v. r.
' Dr. Patka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

Dle zákona ze dne 15. dubna 1920,. č. 337 Sb.
z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Obchod bramborovou sadbou sklizně 1920 se
! uvolňuje s omezeními níže uvedenými.
Současně pozbývá platnosti nařízení vlády
republiky Československé ze dne 5. října 1920,
č. 557 Sb? z. a n., o obchodu bramborovou sadbou.
§

2.

145.

Bramborovou sadbu původu domácího i ža
lu aničního smí si volně nakoupiti každý, _ kdo
Nařízení vlády republiky Československé předloží výrobci, domácí sadby uch dovozci za
hraniční sadby potvrzení okresního (župního;
ze dne 7. dubna 1921,
obilního úřadu podle § 4, že nemá sadbu buď v'1kterým se zrušují §® 3 a 4 nařízení vlády repu
i hec nebo že ji chce vyměniti. V tomto druhem
bliky Československé ze dne 19. května 1919, případě musí okresnímu (župnímu) obilnímu úřadu
odvésti stejné množství bramborů ktínsumních.
č. 253 Sb. z. a n., o obchodu lučebninanii.
Na základě ® 5 zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Lučebniny: aceton, kyselina dusičná a rtuť
se uvolňují a mohou býti v tuzemsku dopravo
vány bez dopravních osvědčení.

§ 3.
Podmínky, uložené ministerstvem zeměděl
ství a úřadem pro zahraniční obchod dovozcům
sadbových bramborů ze zahraničí, zůstávají
v platnosti.
§ 4.

Železnice neb paroplavební podniky sníc!'
přijímati zásilky sadbových bramborů ^ pouze
Ustanovení '§§ 3 a 4 nařízení vlády republiky tehdy, je-li připojeno k přepravním dokladům P™
Československé ze dne 19. května 1919, ě. 253 každou zásilku potvrzení okresního (župního/
Sb. z. a n., se zrušují.
i obilního úřadu tohoto znění:
§ 2.
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