Sbírka zákonů a nařízení, č. 194 a 195.
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р) , 554 a), b), c) a d), 570, 572, 579, 582, 585 Dolní, Dobratice s Bukovicemi, Domaslovice,
с) , 586 e), 597 a) 1, 597 o), p), q), 599 d), 599
g), 599 h), 600 k), 601 b), 604 c), 608 a) a b),
609, 613, 614, 626, 627, 628, 631 a) a b), 632,
636, 637 b);
7. součinitel 16 (šestnáct) pro zboží
saz. č. 110, 123, 197, 198 a) 1 a 2, 198 b) a c),
200 b) 2, 200 c) 2, 211, 212 a) 1 a 2, b) a c),
234, 235, 236, 247, 248, 249, 250 a) 1 a 2, 250
b) 1 a 2, 251, 252 a), b), c) a d), 253 a), b),
c) 1 a 2, 254, 261, 263, 264 a), b) 1 a 2, 265,
267 a), b) 1 a 2, c) 1 a 2, 268 a) a b), 269,
270, 271 a), b), c), d) 1 a 2, 272 a) 1, 272 b)
1 a 0, 276 d) 1 a 2, 283 a) a b), 299 b), 302,
303 a) a b), 319 a) a b), 327 a) a b), 343 a)
a b), 346 a) a b), 356 c) 1 a 2, 357 b), 358,
359, 360, 367 a) a b), 390 a) a b), 410 a) a b),
427 a) a b), 487 a) a b), 518, 519, 522, 525 a)
a b), 567, 568 a), b), c) a d), 585 a) a b), 586
a) a b), 633 a) a b).
článek IV.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. června 1921. Provésti je ukládá se ministru
financí v dohodě s ministrem obchodu, mini
strem zemědělství a ministrem pověřeným
správou úřadu pro zahraniční obchod.
cerny
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Husák v. r.
Dr. Burger v. r.
Hanačík v. r.

v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.

194.

Hradiště, Guty, Hnojnik, Chotěbugy s Alodiální Lhotou a Oborou, Kojkovice, Koňskou,
Lhotu Komorní, Dolní Lišnou, Mistřoviee
s Koňákovem, Mosty, Něbory, Ropice, Řeku,
šebišovice Dolní a Horní s Pitrovem, šibicc,
Smilovice, Stanislovice, šumbark, český Tě
šín, Těrličko Horní a Dolní, Tošonovice Dolní
s Poleninami, Sprchovicemi a Závadoví cemi,
Tošonovice Horní s Polemínem, Třanovice
Horní a Dolní, Třiněc, Třítěž, Vělopoh', životice a žukov Horní a Dolní zřizuje ’e nový
okresní soud v českém Těšíně.
2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr
spravedlnosti.
Černý
Dr. Mičura v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hanačík v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921
o zřízení nového krajského soudu a státního
zastupitelství v Moravské Ostravě.
Podle § 1 zákona ze dne 26. dubna 1873,
č. 62 ř. z., a §§ 7 a 64, odst. 2., zákona ze dne
29. února 1920, č. 121 Sb z. a n., se nařizuje:

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921

Pro obvod nynějších okresních soudů
v Moravské Ostravě a Místku, v obvodu kraj
ského soudu v Novém Jičíně, a pro obvod
Těšíně.
okresních soudů v českém Těšíně, Frýštátu,
Jablůnkově, Frýdku, Slezské Ostravě a Bohu
Podle § 2 zákona ze dne 11. června 1868,
míně, v obvodu bývalého krajského oudu
c. 59 ř. z., a §§ 7 a 64, odst. 2., zákona ze dne
v Těšíně, zřizuje se nový krajský soud a stát
29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., se nařizuje:
ní zastupitelství v Moravské Ostravě.

o zřízeni nového okresního soudu y českém

§ 1.
Pro následující obce bývalého soudního
okresu Těšínského: Bludovice Dolní, Datyni

§ 2.
Nařízení toto stává se účinným dnem vy
hlášení. Den počátku úřední činnosti kraj-

Sbírka zákonů a nařízení, č. 196.
ského soudu stanoví ministr spravedlnosti,
jenž se také provedením nařízení tohoto po
měřuje.
černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.

Hanačík v. r.
i»r. Mičura v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

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

Burger v. r.
Kovařík v. r.
Gruber v. r.
Fatka v. r.
Hotowetz v. f.
Procházka v. r.
Fajnor v. r.

196,
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921

o uvolnění obchodu tuky, oleji a mastnotami
průmyslovými a sodou krystalovou a převzetí
zásob Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko
v likvidaci.
Na základě zákona ze dnp 15. dubna 1920,
čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje toto:
§ 1.
Obchod tuky, oleji a mastnotami prů
myslovými a ostatními pro průmysl potřeb
nými surovinami, polotovary a tovary obho
spodařovanými dříve Státním ústavem pro tu
ky, oleje a mléko, jakož i krystalovou sodou,
jest volný.
Dovoz i vývoz těchto předmětů podléhá
s výjimkou ustanovení § 2 tohoto nařízení
omezení jen podle zásad platných pro dovoz
a vývoz vůbec. (Zákon ze dne 24. června 1920,
čís. 418 Sb. z. a n.)
Distribuční oddělení pro tuky, oleje a
mastnoty průmyslové a ostatní pro průmysl
potřebné suroviny, polotovary a tovary, zří
zené na základě § 6, bodu 4., vládního nařízení
ze dne 3. srpna 1920, č. 473 Sb. z. a n., a roz
šířené vládním nařízením zé dne 30. října 1920,
čís. 595 Sb. z. a n., se zrušuje.
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§ 2.

Dovoz tuků, olejů, mastnot, mastných
kyselin a surovin k jich výrobě sloužících, ja
kož i pryskyřice k výrobě mýdla pro závody
mydlářské — ať děje se tento dovoz přímo
závodem mydlářským anebo nepřímo jakým
koli prostředníkem —, jest podmíněn tím,_ že
dovozce odebéře a zaplatí ze zásob Státního
ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvidaci ur
čité množství surovin k výrobě mýdla slou
žících.
Cenu a množství povinného odběru sta
noví Státní ústav pro tuky, oleje a mléko
v likvidaci se schválením ministerstva ob
chodu a financí. Při tom budiž přihlíženo
k množství surovin, které dovozce po i. lednu
1921 jednak z ciziny dovezl, jednak od Stát
ního ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvi
daci odebral.
§ 3.
Veškeré předpisy, odporující ustanove
ním §§ 1 a 2 tohoto nařízení, se zrušují, pří
padně pozměňují.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Ustanovení § 2 pozbudou působnosti, jak
mile zásoby Stá.tního ústavu pro tuky, oleje a
mléko v likvidaci budou vyčerpá";/.
5.
Provedením tohoto nařízení se pověřuje
ministr průmyslu, obchodu a živností, správce
úřadu přo zahraniční obchod a ministr financí.

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

černý
Popelka v. r.
Kovařík v. r.
Gruber v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
Beneš v. r.
Hotowetz v. r.

SMtní ttsMma v Praze.

v. r.

Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Burger v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Fatka v. r.
Husák v. r.

