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§ 13.

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.

§ 14.

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

§ 15.

Tato půjčka jest osvobozena od daně důcho
dové (rentové).

§ 16.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 17.

Ministrům financí, pošt a telegrafů a železnic 
se ukládá, aby toto nařízení provedli.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r., 

též za ministra Dra Patku.
Hanačík v. r. Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Kovařík v. r. Husák v. r.
Dr. Šusta v. r. Dr. Brdlík v. r

Dr. Procházka v. r. Dr. Mičura v r.

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.

§ 2.

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

§3.

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

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Kovařík v. r Dr. Brdlík v. r.
Dr. Šusta v. r. Dr. Burger v. r.
Husák v. r. Hanačík v. r.
Dr. Beneš v. r Dr. Procházka v. r.

Dr. Fajnor 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.

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
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úřad pro zahraniční obchod uděliti povolení k vý
vozu přebytků ovoce a zeleniny a Sich výrobků 
za hranice státu dle platných předpisů.

§ 3.

Předřazování ovoce, zeleniny a výrobků 
z nich stíháno bude ve smyslu zákonů ze dne 
17. října 1919, č. 567 a 568 Sb. z. a n., o lido
vých soudech lichevních a trestání válečné lichvy.

§4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho ukládá se ministru pro zá
sobování lidu ve shodě se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. ffanačik v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdiík v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.

Dr. Fajnor v. r.

ito.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 21. dubna 1321,
jímž se mění ustanovení § 9 vlád. nařízení ze dne 
.15. července 1920, č. 481 Sb. z. a n., o upotřebení

obilí a mlýnských výrobků ke krmeni.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. /Z. a n., nařizuje se takto:

C 1 á u e k I.

Ustanovení § 9 vlád. nařízeni ze dne 15. čer
vence 1920, č. 481 Sb. z. a n., mění se následovně:

„Příděl otrub v § 8 zmíněných (otruby po
vinné) oprávněným zemědělcům obstará Státní 
obilní ústav.

Ostatními otrubami, jakož i veškerými od
padky mlýnů, podniků na loupání ovsa a krupá- 
íen’ j.ak°ž i množstvím zadiny, ovsa, kukuřice, 
kukuřičných palic, smčsky, vikve, pelušek a vlčí
ho bohu Státním obilním ústavem zakoupeným 
w 6) nakládá Státní obilní ústav dle příkazu mi
nisterstva zemědělství."

Článek 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem svého 
vyhlášení. Týmž dnem pozbývá účinnosti § 9

vlád. nařízení ze dne 15. července 1920, č. 481 
Sb. z. a n.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr zemědělství.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Hotowetz v. r.

Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdiík v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.

Dr. Fajnor v. r.

191.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 21. dubna 1921,

kterým prodlužuje se pravomoc státního pozem
kového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 

zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., 
na rok 1921, pokud jde o Slezsko a Híučínsko.

Na základě § 63, odst. 7., zákona ze^ne
30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídě
lového), se nařizuje:

Pravomoc státního pozemkového úřadu podle 
přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne
30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., prodlužuje se, 
pokud jde o Slezsko a Híučínsko, na rok 1921.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provésti je ukládá se všem ministrům.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Beueš v. r.

Dr. Burger v. r., 
též za ministra Dra Fatku.

Dr. Kovařík v. r. Hanačík v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Brdiík v. r.

Dr. Šusta v. r., 
též za ministra Dra Orubra.

Dr. Procházka v- r. Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r., 

též za ministra Dra Mičuru.


