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§ 9.
Zprávy a výkazy, jež mají býti zasílány
odborové účtárně VI. ministerstvla financí vé
Vídni, buďtež zasílány účetnímu oddělení pro
nepřímé daně ministerstva financí v Praze.

§ 10.
Kdo chová zásoby nepoužitých berních
známek v bývalém Rakousku platných, jest
povinen/ je během 1 měsíce s přesným udáním
druhů a počtu oznámiti příslušnému oddělení
finanční stráže, kterému se nařizuje, aby ozná
mení tato hromadně předalo přímo důchodkovému úřadu v Praze a dle poukazu tohoto úřadu
výměnu berních známek sprostředkovalo; po
provedení této výměny, nejdéle však po uply
nutí dvou měsíců po vyhlášení tohoto nařízení
nelze berních známek dřívějšího vydání platně
používali. Výměnu vlastní zásoby proveďtež
pokladny a celní úřady, ku prodeji známek
oprávněné.
§ 11.
Konečně se mění nařízení ministerstva
financí ve Vídni ze dne 27. března 1914, č. 22.308,
č. Věstníku 76, o službě pokladniční a účetní v
odst. 2. v ten smysl, že opatřováním berních zná
mek se pověřuje důchodkový úřad v Praze, který
vyřizuje též objednávky zemských pokladen
k prodeji berních známek určených.
§ 12.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
§ 13.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr financí.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r .
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r.
Klofáč v. r.

Cis. 220.
Naviseni vlády republiky československé
Ke dne 23. dubna 1919,
kterým se zastavuje činnost Úřední sběrny
drobného jateěného dobytka a masa v Praze.
§ 1.
Činnost Úřední sběrny drobného Jateěného
dobytka a masa V Praze, zřízené ministerským
nařízením ze dne 8. ledna 1919, č. 16 Sb. z. a n.,
fastavuje se, pokud jde o tuzemský drobný jaťečný dobytek.

§ 2.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
§3.
Ministerstvo pro zásobování lidu pověřuje se
provedením tohoto nařízení.
Švehla v. f., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.k
Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.
Stříbrný v. r.
Cis. 221.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 23. dubna 1919
o dopravních osvědčeních pro ocet.
^ Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se toto:
§ 1.
Nařízeni úřadu pró výživu lidu ze dne
2. srpna 1917, z. ř. č. 330, týkající se zavedení
dopravních osvědčení pro ocet, se zrušuje.
§2 .
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 3.
Ministerstvo pro zásobování lidu se pověřuje
provedením tohoto nařízlení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Ďr. Zahradník v, r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Klofáč v. r.
Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r.1
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 222.
Nařízení vlády repub iky Československé
ze dne 23. dubna 1919,
jímž se mění ustanovení prováděcího předpisu
o dani z minerálních olejů ze dne 9. července 1903,
z. ř. č. 143, pokud se týkají daněprostého odběru
zdanitelného minerálního oleje.

§1.
Ustanovení §§ 1. a 11. prováděcího předpisu
O 'dani z minerálního oleje ze dne 9. "července

