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227.
Vyhláška

ministra průmyslu, obchodu a živností 
ze dne 3. května 1921, 

týkající se mimořádných opatření pro prio
ritní lhůty, stanovené v Pařížské smlouvě 
unijní k ochraně živnostenského vlastnictví 

ve prospěch příslušníků Spojených Států 
Amerických.

Na základě § 1, odst. 3., nařízení ze dne
1. prosince 1915, č. 349 ř. z., týkajícího se mi
mořádných opatření pro prioritní lhůty sta
novené v Pařížské smlouvě unijní k ochraně 
živnostenského vlastnictví vzhledem ke stavu 
válečnému, se prohlašuje, že se v republice 
Československé prodlužují prioritní lhůty, po
kud tyto lhůty neuplynuly před 1. srpnem 
1914, ve prospěch příslušníků Spojených Států 
Amerických až do 3. září 1921 včetně.

, Ministr obchodu:

Dr. Hotowetz v. r.

i § 1-

Obchod tříslovou kůrou (smrkovou a du
bovou) jest volným.

Dovoz i vývoz tříslové kůry podléhá vše
obecným předpisům pro dovoz a vývoz zboží 
vůbec (zákon ze dne 24. června 1920, č. 418 
Sb. z. a n.).

§ 2.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 24. dubna 1919, č. 228 Sb. z. a n., 
o obchodování tříslovou kůrou (smrkovou 
a dubovou), a veškeré ostatní předpisy odpo
rující ustanovení § 1 tohoto nařízení se zru
šují.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedením jeho se pověřují ministr prů
myslu, obchodu a živností a správce úřadu 
pro zahraniční obchod.

228.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. června 1921

o uvolnění obchodu tříslovou kůrou (smrko
vou a dubovou).

Na základě § 5 zákona ze dne 15. dubna 
1920, čís. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto: |

černý v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Burger v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 

Dr. Kovařík v. r. 

Dr. Fatka v. r.

Dr. Procházka v. r. 

Dr. Fajnor v. r.

Dr. šusta v. r.

Dr. Gruber v. T.

Di. Brdlík v. r.

Ssfttnt tlslcfima v Pra*®.


