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Sbírka zákonů a nařízeni, č. 170 a 171.
úřad pro zahraniční obchod uděliti povolení k vý
vozu přebytků ovoce a zeleniny a Sich výrobků
za hranice státu dle platných předpisů.

vlád. nařízení ze dne 15. července 1920, č. 481
Sb. z. a n.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr zemědělství.

§ 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.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Popelka v. r.
ffanačik v. r.
Dr. Šusta v. r.
Beneš v. r.
Dr. Brdiík v. r.
Burger v. r.
Dr.
Procházka v. r.
Kovařík v. r.
Husák v. r.
Hotowetz 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 krupáíen’ 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

Černý v. r.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

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

