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kon č. 54/1925 Sb. z. a n., pokud se jehd*ustanovení týkají nákladních listů, přepravních
lístků, jakož i návěští a odběrných listů.

37.
Vládní nařízení
ze dne 14. března 1929,

§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jímž se provádí zákon o Mezinárodní opiové
1. dubna 1929, a převedou je ministři financí úmluvě ze dne 19. února 1925, vyhlášené pod
a železnic.
ě. 147 Sb. z. a n. z roku 1927.
Udržal v. r.
Vláda republiky československé nařizuje
Dr. Beneš v. r.
Dr. štefánek v. r.
podle čl. I., č. 1 a 2, zákona ze dne 13. července
Dr. Vlasák v. r.
Novák v. r.
1928, č. 135 Sb. z. a n., jímž se mění a částečně
doplňuje zákon ze dne 29. května 1923, č. 128
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Spina v. r.
Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod
Dr. Šrámek v. r.
č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se pro
Dr. Nosek v. r.
vádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne
Černý v. r.
Dr. Labaj v. r.
19. února 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z.
a n. z roku 1927:

36.
Vládné nariadenie
zo dňa 21. marca 1929,
ktorým sa zrušuje nariadenie ministra s plnou
mocou pre správu Slovenska zo dňa 23. apríla
1919, č. 70 úradných novin, o revizii poručenstiev, opatrovníctiev a nútených správ.
Vláda republiky československej nariaďuje
podlá čl. I zákona zo dňa 23. mája 1922, č. 168
Sb. z. a n., ktorým sa čiastočne zrušuje zák.
čl. LXIII z roku 1912 o výnimočných opatreniach a menia niektoré ustanovenia o stannom právě:
§ INariadenie ministra s plnou mocou pre
správu Slovenska zo dňa 23. apríla 1919, č. 70
Úradných novin, o revizii poručenstiev, opa
trovníctiev a nútených správ, sa zrušuje.
§

2.

Toto nariadenie prevedie minister spravedl
nosti.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
Černý v. r.
Najman v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Labaj v. r.

§ 1.
(D Lékárníci řádně oprávnění, odpovědní
správcové veřejných a ústavních (domácích)
lékáren, jakož i lékaři a zvěrolékaři mající
domácí (příruční) lékárnu, jsou povinni vésti
ve svých knihách přesné záznamy o nákupu
a prodeji látek uvedených v čl. I., č. 1, zákona
č. 135/1928 Sb. z. a n.
(2) V^ těchto záznamech jest uvésti: množ
ství zboží, jež jest na skladě, množství přija
tého, zpracovaného, prodaného nebo jinak po
stoupeného a vyvezeného zboží s příslušným
datem, a to pro každou látku zvláště.
^(3) V záznamech uvésti jest při každé po
ložce též jméno druhé strany súčastněné (pro
dávajícího, dovozce, kupce, přijimatele).
§

2.

(i) Vývoz listů kokových dovolen jest pouze
těmito místy: č. Velenice, Cheb, PodmoklyDěčín, ústí n. L., Břeclav, Opava, Petrovice,
Bohumín, Bratislava, Parkan a Královo nad
Tisou.
^ (ú Dovoz listů kokových dovolen jest pouze
těmito místy: Praha, č. Velenice, Cheb, Podmokly-Děčín, ústí n. L., Liberec, Brno, Břec
lav, Opava, Bohumín, Bratislava, Parkan a
Královo nad Tisou.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedením pověřuje se ministr
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

