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Odst. 1., § 5 se nahražuje tímto ustanovením:
Kdo nemá v území republiky Československé
stálého bydliště nebo sídla, může uplatňovat! prá
va na základě výše citovaných zákonů, jakož
i tohoto zákona jen tenkráte, ustanoví-li si v Če
skoslovenské republice oprávněného zmocněnce.
§§ 8 a 9 se zrušují.
Článek VIII.
Článek II. uherského zákona z roku 1890 a
článek XLI. uherského zákona z roku 1895 se
zrušují.
Článek IX.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Článek X.
'' Provedením pověřují se ministři obchodu a
spravedlnosti.
T. G* Masaryk v. rDr. Veselý v- r.

Tusar v. r.
Dr. Heidíer v. r.

Čís. 472.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. července 1D19,
\

kterým zavádějí se nové cukerní uzavírací
známky.
Č1 á n e k I.
\
Ustanoveni § 14, oddíl I. prováděcího před
pisu k zákonu ze dne 20. června 1888, čís. 97
ř. z., o spotřební dani z cukru (výnos bývalého
rakouského ministerstva financí ze dne-29. srpna
1903, čís. 176 ř. z.), jakož i příloha III. tohoto před
pisu se zrušují a místo nich stanoví se toto:
Š 14.
K § 26 zákona.
O úředních známkách uzavíracích.
I. Jejich popis.
Zdaněné výrobky cukerní musí dříve, než
budou vyklizeny z cukrovaru nebo ze svobod
ného skladiště cukru, býti opatřeny úředními
známkami uzavíracími.
Úřední uzavírací známky cukerní (pří
loha III.) jsou 57 mm vysoké a 55 mm široké.
Vytištěny jsou dvojí barvou na tenkém papíru,
a to podklad, jenž podle obrazu známky prove-

den jest dílem plnou barvou, dílem vodorovným
čárkováním, jest bar^y červené, obraz známky
samé jest však barvy černé. Obraz známky jest
ohraničen silnou a slabou černou linkou, a to tak,
že na vodorovných hranách známky a hořejší a
dolejší čtvrtině svislých hran známky jest silná
linka zevně a slabá uvnitř, ve zbývajících pak
středních d'um čtvrtinách svislých hran jest
opačně slabá linka zevně a silná uvnitř. Celá
obrazová plocha známky jest čtverec o stranách
zdčlí 50 mm. V hořejší části známkového obrazu
je velký nápis „CUKR“, v dolení jeho části menší
.UZAVÍRACÍ
Oba nadpisy
dvouřádkový nápis ZNÁMKA11.
provedeny jsou na černé půdě ozdobnými pišmenámi v ploše bílými, červenou barvou vodorovně
přečárkovanými. V levo i v právo od slova.
„ZNÁMKA" jest osmičková okrasa v barvě ná
pisu. Ve středu známkového obrazu jest bílou
úzkou čárkou omezené černé kruhové pole se
čtyřmi trojúhelníkovými, směrem do rohů- obra,, zové plochy mířícími cípy se smyčkovým orna
mentem. V kruhovém poli jest vykreslen bílý
znak, jehož základem jest český znakový lev,
jenž má nad čelenkou kříž ze znaku slovenského
a jest okřídlen dvěma křídly, jež částečně se
kryjí, tak že vespod jest peruť moravské, přes;
ni menší peruť slezské znakové orlice. Dále jest
ve kruhu kolem okřídleného lva bílý nápis
„ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA" v tom způ
sobu. žc nápis „ČESKOSLOVENSKÁ" jde
obloukem od shora dolů po levé a „REPU
BLIKA" obloukem od dola nahoru po pravé
straně lva ve smyslu pohledu. V levo i v právo
od kruhového znakového pole stojí v červeném
poli cukerní homole v obvyklém obalu avšak bez
čapky a se špičkou bílou. Čer-vcn pozadí kryje
také obal homolí, čímž vzniká hnědý tón obalu.
Při každé ze čtyř vnitřních svislých slabých
linkách obraz známky po obou stranách nápisu
ohraničujících jest červená ozdoba tvaru závor
koví téh o vybíhající ve středu směrem k nápisům
v malý hrot bílým štítkem vyplněný. Celé obra
zové pole známkové má bílou obrubu při dolejší
hraně poněkud širší.
Č 1 án ek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti pro celé státní
území republiky Československé dnem 1. září
1919 a provedením jeho pověřuje se ministr
financi.
Tusar v. r.
Šveh^a v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winíer v. r.
Habnnan v. r.
Hampl v. r.
Stříbrný v. r.
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Příloha III.

(k § 14 prov nař.)

9

Úřední uzavírací známka cukerní.
'
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