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Cis. 72.

§ 75.

Nařízení ministra pro zásobování lidu
československé republiky
ze dne 11. února 1919

Značka československého ústřed
ního inspektorátu pro službu cej
chovní.
Na kblku československého ústředního in
spektorátu pro službu cejchovní jsou po obou stra
nách všeobecné značky cejchovní hvězda o šesti
paprscích a je-li na něm místa, nápis: „Českoslo
venský ústřední inspektorát pro službu cejchovní14.

o ceně zdaněného cukru spotřebního.
§ 1.
Ceny platné pro zdaněný cukr spotřební, sta
novené nařízením úřadu pro výživu lidu ze dne
1. října 1918, z. ř. č. 351, prozatím do 15. února
1919, ponechávají se nezměněné v platnosti až
do 30. září 1919 pro Čechy, Moravu a Slezsko.

§ 2.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá
šení.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 73.
Nařízení ministerstva veřejných prací
ze dne 11. února !©19,
kterým se pozměňují některá ustanovení cejchovního řádu, vyhlášeného nařízením ministerstva
obchodu ze dne 19. prosince 1872, z. ř. ě. 171.
Článek 1.
Paragrafy 74 až včetně 78 cejchovního řádu,
Vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze
dne 19. prosince 1872, z. ř. č. 171, mají budoucně
zníti:
§ 74.
Všeobecná značka cejchovní.
Všeobecnou kolkovou značkou cejchovní jsou
písmena R Č S (Republika Československá) v ná
sledující úpravě:

§ 76.
Raždý orgán dohlédací obdrží zvláštní číslo
řadové a má ve svém kolku na levé straně vše
obecné značky cejchovní jemu příslušející číslo
řadové a na pravé straně hvězdu o šesti pa
prscích.
§ 77.
Každý úřad cejchovní má v kolku svém na
levé straně všeobecné značky cejchovní číslo
orgánu dohlédacího, jemuž jest podřízen a na
právo číslo řadové, které mu v okresu tohoto
úřadu dohlédacího bylo dáno.
§ 78.
Vyhlášení kolkových značek
cejchovních.
Československý ústřední inspektorát pro
službu cejchovní vyhlásí seznam všech cejchov
ních úřadů a jim příslušejících kolkových značek
cejchovních.
Článek 2.
Změnami označenými v § 1 tohoto nařízení
mění se obdobně veškerá ustanovení o všeobecné
značce cejchovní i v ostatních dosavadních před
pisech a instrukcích cejchovních.
článek 3.
Předměty, dosavadními cejchovními značkami
ověřené, podrží (v předpokladu správnosti těchto
předmětů) platnost v mezích dosud stanovených
cejchovních a přecejchovacích Ihůt.
.
Článek 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti za dva měsíce
po svém vyhlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Hruban v. r.
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