Ročník 1919,

651

Sbírka zákonů a nařízení
sÉíáÉu
Cústka XCV.

Vydána dne 11. srpna 1919.

Obsah,: (Cis. 404.—473.) 464. Nařízeni, jímž se činí retorsní opatření proti závěre cenných papírů a jiných hodnot
bankovních u bank macTarských. — 465. Nařízení o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstit li obilí při
mletí, šrotování a čištění obilí. — 466. Nařízení o všeobecné ítpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
v Čechách. — 467. Nařízení kn provedení zákona ze dne 15. května 191tí, č, 262 Sb. z. a n., o zřízení aktnárských
úředníků ve službě politické a policejní. — 468. Nařízení o zařádění aktnárských úředníků zřízených
zákonem ze dne 15. kv tna 1919, ě. 262 Sb. z. a n., do skupiny C časového postupu ve smyslu
§ 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, c. 15 r. z. (služební pragmatiky). — 469. Zákon, týkající se zatímních
opatření k ochraně vzorků. — 470. Zákon o zatímním upravení služebních platný a právních poměrův
učitelii-legionářů, vojínův a jejich rodin. — 471. Zákon, týkající se zatímních opatření k ochraně
známek. — 472. Nařízení, kterým zavádějí se nové cukerní uzavírací známky. — 473. Nařízení o pro
vedení změny § 48 říšského zákona o školách obecných.

Cis. 464.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. srpna 1BIB,
jímž se činí retorsní opatření proti závěre cenných
papírů a Jiných hodnot bankovních u bank maďar
ských.
Podle zmocňovacích zákonů ze dne 24. čer
vence 1917, č. 307 ř. z., dále uher. čl. LXIII. z roku
1912 a L. z roku 1914, stanoví se na dobu mimo
řádných poměrů v Maďarsku:
§ 1.
Všechny'cenné papíry i jinaké hodnoty ban
kovní, jmenovitě také pohledávky osob fysických,
společností i osob právnických, které mají by
dliště neb sídlo v Maďarsku, postihují se u ústavů
neb závodů peněžních závěrou.
Z důvodů mimořádných hodnověrně prokáza
ných (na př. příslušníkům československým, zdr
žujícím se v Maďarsku, neb tuzemským poboč
kám maďarských závodů s dělnictvem neb úřed
nictvem tuzemským) může ministerstvo financí
neb úřad jim pověřený závěru úvolniti.
§ 2.
J
Dovoz jakož i účetní převod hodnot z Maďar
ska přímo do tuzemska podmíněn jest svolením
místně příslušného zemského (generálního) finanč
ního ředitelství, v jehož obvodu příjemce se právě
nalézá, ovšem pokud hodnoty ty nenáležejí zdej
ším příslušníkům podle podaných přihlášek soupi
sových, nebo podle spisů poručenských, pozůsta
lostních a pod.

;§ 3.
Obmezení v § 2 stanovenému podroben jest
také dovoz neb účetní . převod hodnot původu
zřejmě maďárského (na př. cenné papíry v Maďar
sku emitované, peněžní' poukazy z Maďarska,
převod pohledávek původně maďarských [§ 1 vě
řitelů]), děje-H se do tuzemska od jinud než přímo
z Maďarska.
_§ 4.
Dodatečný soupis hodnot buď maďarských
(§ 1) neb jiných po vydání tohoto nařízení z Ma
ďarska přímo neb nepřímo dovezených podle zá
kona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., jest
vyloučen a jest tedy obchod takovými hodnotami
zakázán.
§ 5, '
Právní jednáni příčící sc tomuto nařízení jsou
neplatná a stihají se pokutami do 10.000 K; hod
noty samy propadají vc prospěch státu.
Příslušnost k řízení trestnímu ustanoví mini
sterstvo financí.
6.
Provésti toto nařízení, jež nabývá účinnosti
dnem vyhlášení, pověřuje se ministr finaneí v do
hodě s ministrem obchodu, pošt a telegrafů • a
spravedlnosti.
Tusar v. r.
Dr, Horáček v. r.
Dr. Winter v. r.
Svehla v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hant-pl v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
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