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ze zástupců ostatních jmenovaných minister
stev, nebo při zaneprázdnění zástupce mini
sterstva financí zástupce ministerstva ob
chodu se zástupcem ministerstva zemědělství 
nebo ministerstva pro zásobování lidu.

7. Do usnesení, opatření a rozhodnutí mezi- 
ministerského komitétu lze si do 14 dnů po 
doručení dotyčného výměru stěžovati k mini
sterstvu financí, které rozhoduj é s platností 
konečnou. Stížnost nemá odkládacího účinku.

8. Veškeré přebytky z likvidace českoslo
venské komise lihové připadají státu. Z těch
to přebytků kryjí se náklady likvidační.

§ 2.
Ministr financí se zmocňuje, aby pro ho

spodaření lihem, po 30. září 1922 v tuzemsku 
vyrobeným, nebo z celní ciziny dovezeným, 
jenž dle § 23, odst. prvý, nařízení vlády re
publiky československé ze dne 7. května 
1920, čís. 355 Sb. z. a n., i nadále podléhá 
závěře, v dohodě s ministry obchodu, země
dělství a pro zásobování lidu určil příslušný 
obhospodařovací orgán, stanovil jeho složení 
a upravil způsob jeho jednání.

Orgánu tomu příslušeti budou všechna 
oprávnění i povinnosti, jež přináležely česko
slovenské komisi lihové dle nařízení vlády re
publiky československé ze dne 7. května 1920,
čís. 355 Sb. z. a n.

§ 3.
Ustanovení vládního nařízení ze dne

7. května 1920, čís. 355 Sb. z. a n., pozměně
ného vládním nařízením ze dne 14. dubna 
1921, čís. 162 Sb. z. a n., pokud jsou s hořej
šími ustanoveními v odporu, se současně 
zrušují.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí s ministry obchodu, zemědělství 
a pro zásobování lidu.

šveMa v. r.
Habrman v. r. 
Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Káflay v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Markovič v. r.

Vyhláška ministerstva vnitra 
ze dne 10. října 1922,

kterou se opravuje chyba v příloze k nařízení 
vlády republiky československé ze dne 21. září 
1922, č. 280 Sb. z. a n., kterým se slučují do
savadní župy abauj-turňanská, šarišská a 
zemplínská s připojenými částmi župy užho- 

rodské v jediný správní obvod.

V příloze „Administratívni rozdelenie župy 
košickej" mají býti dělící linka v 1. a 2. 
sloupci mezi bodem „7. Giraltovce" a „8. Se- 
čovce“, jakož i označení „8. Sečovce" umístě
ny o 3 řádky níže, neboť obce: šandal, Bokša,
N. 01’šava, V. OFšava, Mrázovce, Kručov Rus
ký, Tokajík, Lomné, Miňovce, Bžany, Vafkov, 
Turiany, náležející posud k okresu stropkov- 
skému, mají býti správně označeny jako. při
pojované k obvodu okresu gmaltovského, ni
koliv sečovského.

Malypetr v. r.

301.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 19. října 1922,

jímž stanoví se lhůía k uplatnění práv ze živ
nostenského vlastnictví dle zákona ze dne

30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n.

Na základě zákona ze dne 30. června 1922, 
č. 252 Sb. z. a myse nařizuje:

§ I-

Počátek Ihůt k uplatnění práv ze živnosten
ského vlastnictví, naznačených v zákoně ze 
dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n., sta
noví se pro území v citovaném zákoně zmíně
ná, která budou dnem účinnosti tohoto na
řízení pod svrchovaností státu českosloven
ského, na den 31. října 1922, takže po
slední den těchto lhůt připadne na den
31. ledna 1923.

§ 2.

V důsledku toho nutno nej později do 
31. ledna 1923 včetně:

1. uplatniti práva patentová■ dle §§ 1 a 4 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. ..z. 
a n.,

ig: •1
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2. uplatnili práva z užitných vzorků dle § 3 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. 
a n.

§ 3.

Práva z užitných, vzorků uplatněná dle § 3 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. 
a n., zapíší se do zvláštního rejstříku (rej
stříku užitných vzorků), který bude veden 
u patentního úřadu.

§ 4.

Poplatky stanovené v převzatém říšsko- 
německém zákoně ze dne 1. června 1891, 
č. 290 ř. z., v úpravě zákona ze dne 30. červ
na 1922, č. 252 Sb. z. a n., platiti jest způso
bem předepsaným v zákoně ze dne 29. října 
1919, č. 604 Sb. z. a n.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 6.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností.

ŠveMa v. r.
Novák v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Bechyně v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.

Dr. Rašín v. r. 
Malypetr v. r. 
Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

303.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. října 1922,

československé v Praze dnem 1. prosince 1922 
počínaje, zvyšuje se na 100 Kč.

§ 2.

Roční poplatky patentové, jež se stanou 
splatnými dnem 1. prosince 1922 počínaje, 
zvyšují se bez ohledu na to, zda poplatky ty 
byly přede dnem jich splatnosti zaplaceny, 
takto:

1. roční poplatek na 100 Kč
2. yy yy 125 Kč
OO. yy yy 150 Kč
4. yy yy 200 Kč
5. >) yy yy 250 Kč
6. y) ■ yy yy 300 Kč
7. yy yy yy 400 Kč
8. yy yy yy 500 Kč
9. yy yy yy 600 Kč

10. yy yy yy 700 Kč
11. yy yy yy 900 Kč
12. yy yy yy 1100 Kč
13. yy yy yy 1300 Kč
14. yy yy yy 1500 Kč
15. yy yy yy 1700 Kč.
Poplatky za patenty přídavkové, j ež se sta

nou splatnými dnem 1. prosince 1922 počína
je, zvyšují se na 200 Kč. - -—-

§ 3. '
Nařízení ministerstva obchodu v dohodě 

s ministerstvem financí ze dne 21. září 1901, 
č. 158 ř. z., a nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 24. června 1920, č. 411 Sb. 
z. ^ n., pozbývají platnosti.

S 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Jeho provedením pověřují se ministři prů
myslu, obchodu a živností a financí.

jímž se zvyšují poplatky za přihlášky paten
tové a roční poplatky za patenty.

Dle zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 
Sb. z. a n., a ve smyslu posledního odstavce 
§u 114 zákona ze dne 11. ledna 1897,^ č. 30 
ř. z., v úpravě §u 6 zákona ze dne 30. června 
1922, č. 252 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-
Poplatek za patentové přihlášky, které po

dány budou u patentního úřadu republiky

Švehla v. r.

Novák v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Bechyně v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.

Dr. Mc

Dr. Rašín v. r. 
Malypetr v. r. 
Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r.. 

kovič v. r.

Státní tiskárna v Prr.r.c.


