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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
’
*
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.

✓

J -
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Potvrzení o potřebě a osvědčení pro dopravu
bramborové sadby.

(Dle nař. vlády republiky československé ze dne 7. dubna 19-1, é. 146 Sb. z. a n.)
Okresní (župní) obilní úřad v........... .....................................nečiní námitek proti tomu, aby
(jméno).................................................................... opatřil si pro vlastní potřebu k sadbě
(slovy .....................................q) sadbových bramborů,

a

svoluje,

q

aby toto množství doplavil

do............... .................................................................................. (přesná adresa).

Razítko a podpis okres, (žup.) obil. úřadu:

Razítko nakládací
stanice:

Razítko přijímací
stanice:
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Též pro přepravu sadby po nápravě jest
nutno vyžádati si ad okresního (župního) obilního
úřadu toto potvrzení.
§ 5.
Pokud nejde o činy přísněji trestné, bude po
trestán ten, kdo proviní se proti tomuto nařízení,
podíle trestních ustanovení nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 13. září 1920, č. 520
Sb. z. a n.
§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provede je “ministr zemědělství v dohodě
s ministry pro zásobování lidu, železnic a vnitra.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r,
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
ffanačík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Fatka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

147.
f

«

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 7. dubna 1921,
kterým se uvolňuje obchod olejnaíými plodinami.

Sb. z. a n., o přejímacích cenách obilí, luštěnin a
plodin olejnatých, jakož i všechny ostatní před
pisy tohoto nařízení, pokud vztahují se na plodiny
olejnaté;
2. vyhláška ministerstva pro zásobování lidu
ze dne 28. června 1920, č. 55,486, č. 423 Sb. z. a n.,
o sklizni,, výmiatu, výkupu, dodávce a zpracování
zabavených plodin, pokud se vztahuje vyhláška
tato na plodiny oleinaté;
3. nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července 1920, č. 459 Sb. z. a m, o ob
chodu osivem obilí, luštěnin a olejnatých plodin,
pokud nařízení toto vztahuje se na plodiny olej
naté;
4. nařízení vlády republiky Československé
ze dne 2. září 1920, č. 499 Sb. z. a n„ o úpravě
spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a
máku,.pokud se nařízení toto týče máku;
5. nařízení vlády republiky Československé
ze dne. 28. září 1920, č. 570 Sb. z. a n„ o úpravě
obchodu olejnatými plodinami a výrobky z těchto
plodin, pokud jedná o výkupu' těchto plodin pří
slušnými obilními ústavy. Olejnaté plodiny již vy
koupené a převzaté zpracují se však za podmínek
obsažených ve vládním nařízení ze dne 28. září
1920, č. 570 Sb. z. a n.;
6. vyhláška ministerstva pro zásobování lidu
ze dne 21. října 1920, č. 591 Sb. z. a n., oktano
vém' cen pro prodej v drobném zabavených lu
štěnin a olejnatých plodin, pokud se vyhláška tato'
týče máku;
7. §§ 1 a 2 nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze- dne 26. listopadu 1920. č. 627 Sb. z.
a n., ve ktérých stanovena byla zvýšeúá přejí
mací cena lněného semene a zabaveno bylo se
meno slunečnicové.

Na základě zákona ze'dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ !.*
Obchod olejnaíými plodinami všeho druhu a
výrobky z nich se uvolňuje. Za olejnaté plodiny
se poldádají:
.Řepka, řepice, semeno hořčičné, slunečnicové,
ohnice, lněné semeno a mák.

§ 2.
Nařízením tímto zrušují se1. nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n., o úpravě
obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami
a výrobky z nich, pokud se nařízení toto týče
n.odin olejnatých, a .v 4 nařízení vlády republiky
Československé ze dne 25. června 1920, č. 404

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provést! je ukládá se ministru pro zásobo
vání lidu a ministři! zemědělství.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hanačík y. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v, r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.

StAini tiskárna v Praze.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Burger v. r.
Grnber v. r.
Kovařík v. r.
Fatka v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
Fajnor v. r.

