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§ 13.

§ 2.

Správám všech jiných než státních drah
československých se ukládá přesné provedení zá
kona a tohoto nařízení, jakož i povinnost, aby
dodržely všechny pokyny, jež jim ministerstvo
železnic za účelem provedení tohoto zákona vydá.

Týmž dnem pozbývají platnosti dosavadní
předpisy říšskoněmecké o právu tiskovém, spol
kovém a shromažďovacim.
§3.

§ 14.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
15. května 1921 a provede je ministr vnitra.

Stanovití upisovací kurs, jakož i podmínky
upisovací a platební přísluší ministru financí.

Černý v. r.

§ 15.
Tato půjčka jest osvobozena od daně důcho
dové (rentové).
§ 16.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r
Dr. Šusta v. r.

Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r.
Husák v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Beneš v. r
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.

§ 17.
Ministrům financí, pošt a telegrafů a železnic
se ukládá, aby toto nařízení provedli.
Černý v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Popelka v. r.

Dr. Burger v. r.,

též za ministra Dra Patku.
Dr. Hotowetz v. r.

Hanačík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.

Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r
Dr. Mičura v r.

169.

'

Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 21. dubna 1921,
kterým zrušují se některá doposud platná omezení
při hospodaření ovocem a zeleninou a ovocnými
a zeleninovými výrobky.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n.„ se nařizuje toto:
§ 1.

tm.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 21. dubna 1921,
kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu
tiskovém, spolkovém a shromažďovacim na
Hlučínsko.

Podle § 3 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76
Sb. z. a n., o inkorporaci kraje Hlučínského, se
nařizuje:
§ 1.
Zákony o tisku ze dne 17. prosince 1862, č. 6
ř. z. z r. 1863, ze dne 15. října 1868, č. 142 ř. z.,
a ze dne 9. července 1894, č. 161 ř. z., zákon o
právu slpolčovacím ze dne 15. listopadu 1867,
č. 134 ř. z., a zákon o právu shromažďovacim ze
dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., nabývají dnem
15. května 1921 platnosti na Hlučínsku.

Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 18. května 1920, č. 350 Sb. z. a n„ o úpravě
obchodu ovocem a zeleninou, dále nařízení vlády
republiky Československé ze dne 6, července
1920, č. 425 Sb. z. a n.. o zpracování ovoce^ a
hospodaření ovocnými výrobky v zásobovacím
období 1920/21, a konečně nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 19. listopadu 1920,
č. 622 Sb. z. a n„ o ceně 'marmelády a povidel
z kampaně 1920/21, se zrušují.
Současně pozbývají platnosti veškerá- naří
zení vydaná na základě svrchu uvedených před
pisů.
§ 2.
Obchod ovocem a zeleninou a ovocnými a
zeleninovými výrobky uvnitř území republiky
Československé jest volným.
Vývoz ovoce a zeleniny a výrobků z nich za
hranice státu jest i dále zakázán.
Po zajištění tuzemské potřeby ovoce a zele
niny a ovocných a zeleninových výrobků múze

