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Sbírka zákonů a nařízení
sls^fix češl&oslovexiskéfoo.

Částka XXXV.r Vydána dne 1. dubna 1919.

Obsah; (čís. 165.—167.) 1G5. Nařízení, kterým zrušuje se úprava obchodu cukrovým zbožím (cukrátka, kandisový 
cukr) a cukrářským zbožím. — 166. Nařízení o prodloužení lhůty pro povinnou nabídku cizích valut 
a cenných papírů znějících na cizí měnu. — 167. Nařízení o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 

vzniklých. _____________________

Cis. 165. Cis. 166.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. března 1919,

kterým zrušuje se úprava obchodu cukrovým 
zbožím (cukrátka, kandisový cukr) a cukrářským 

zbožím.

§1.
Nařízení úřadu pro vyživování obyvatelstva 

ze dne 4. března 1918, z. ř. č. 85, kterým byl 
upraven obchod cukrovým zbožím- (cukrátka, 
kandisový cukr) a cukrářským zbožím, se zru
šuje.

§ 2.

Předpisy vydané nařízením úřadu pro vyži
vování obyvatelstva ze dne 17. března 1917, z. 
ř. č. 121, zůstávají nedotčeny.

Nařízení vlády republiky Československé' 

ze dne 1. dubna 1919

o prodloužení lhůty pro povinnou nabídku cizích 
valut a cenných papírů znějících na cizí měnu.

Na základě zákona ze dne 20. března 1919, 
čís. 143 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

Lhůta stanovená v čl. 3., odst. 1. zákona ze 
dne 20. března 1919, čís. 143 Sb. z. a n., pro po
vinnou nabídku cizích valut a cenných papírů, 
znějících na cizí měnu, Československé devisové 
ústředně, prodlužuje se do 30. dubna 1919.

§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení 

a výkon ukládá se ministerstvu financí.

§ 3.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministerstvo pro zásobování lidu.

§4.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.

Di. Soukup v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Stránský v. r.

Prášek v. r.

Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Soukup v. r.

Prášek v. r.
Klofáč v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter y. r. 
Dr. Hruban v. r.

Cis. 167.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. dubna 1919

o zákazu výpíat účtů před 26. únorem 1919 
vzniklých.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. zák. a nař., nařizuje se 
toto:
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§ 1. § 2.

Octy, jichž majitelé jsou na území bývalého 
Rakouska a Uherska mimo obvod Českosloven
ské republiky, dlužno uzavřití k 26. únoru 1919 
a výplaty z nich nesmí se státi v bankovkách kol
kovaných československých.

Převody z těchto účtů jsou přípustný jen na i 
účty stejného druhu.

Všecky transakce po 25. únoru 1919 prove- j 
děné vyúčtují se a jsou splatný v českosloven
ských korunách.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a 
výkon ukládá se ministru financí.

Švehla v, r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašíti v. r. Dr. Soukup y. r.
Dr. Hruban v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r. Dr. Zahradník v. r.
flaferman v. r. Dr. Stránský v. r.

Prášek v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


