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Zvýšené zkušební taxy, uvedené v § 1 tohoto 
nařízení, zvyšují se ještě o další částku 
45 Kč, jež připadá státní pokladně k úhradě 
výloh vzcházejících státní správě.

§ 2.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Výkonem nařízení pověřuje se mi
nistr veřejných prací.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
černý v. r.
Šrámek v. r. 
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
A. Novák v. r.

L. Novák v. r. 
Staněk v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

410.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. listopadu 1921,
kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky 
československé ze dne 12. listopadu 1920, čís. 
624 Sb. z. a n., o úpravě obchodu semenem 
jetele červeného, vojtěšky a odpady všech 

jetelů a vojtěšek.

Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., nařizuje se toto:

článek I.
V odstavci druhém §u 1 nařízení vlády re

publiky Československé ze dne 12. listopadu 
1920, č. 624 Sb. z. a n., vypouštějí se slova:

vystavováním dopravních osvědče
ni ........

článek II.
Odstavec druhý §u 6 téhož nařízení se ruší. 

článek III.
Ustanovení §u 7 téhož nařízení se ruší a 

nahrazuje se tímto ustanovením:

§ 7.
Železnice a paroplavební podniky smějí 

Přijímat i zásilky semene červeného jetele, 
vojtěšky, odpadů, podsevků a pod. všech je
telů a vojtěšek k dopravě ve vnitrozemí jen 
tehdy, předloží-li odesilatel se zasílací listi-

| nou její duplikát a triplikát a dvě obálky pa- 
[ třičně oznámkované, z nichž jedna obálka 
j musí býti adresována ústavu (§ 1) oblasti, 

z které zásilka se vypravuje (č. 1.), druhá 
ústavu oblasti (§ 1), do které se zásilka vy
pravuje (č. 2.). Stanice odeslání opatří dupli
kát a triplikát zasílací listiny razítkem; 
duplikát odešle v obálce' č. 1. dle adresy a 
triplikát přiloží současně s obálkou č. 2. k za
sílací listině. Stanice určení opatří triplikát 
úředním razítkem a odešle jej dle adresy na 
obálce.

článek IV.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedením jeho pověřují se ministři ze
mědělství, obchodu a železnic.

Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Dérer v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Srl

černý v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
v. r.

411.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. listopadu 1921,
jímž se provádí cis. nař. ze dne 14. března 

’ 1917, č. 130 ř. z., o oprávnění ku používání 

názvu „inženýr“.

Na základě § 8 cis. nař. ze dne 14. března 
1917, č. 130 ř. z., se nařizuje:

§ V

O přiznání názvu „inženýr" mohou se 
ucházeti příslušníci státu československého 
(s obmezením v § 2, č. 2., tohoto nařízení) 
u ministerstva veřejných prací (v případech 
§§ 3 a 5 cit. cis. nař.).

§ 2.

žádosti o přiznání názvu „inženýr" nutno 
doložiti:

1. rodným (křestním) listem;

2. domovským listem, prokazujícím do- 
! movskou příslušnost do některé obce v té


