
973

§ 2.
Cejchovní poplatky v tomto tarifu uvedené 

počítají se za každý předmět ku cejchování nebo 
přecejchování předložený, nehledě k tomu, byl-Ii 
předmět po zkoušce uznán správným čili nic.

Ukáže-li se při měření sudů, kádí na zápařku 
a dřevěných měr na tekutiny, že tekou, vypo
čítá se poplatek na základě onoho množství vody, 
které bylo do nádoby puštěno až do okamžiku, 
kdy závada byla shledána.

§3.
Veškery dosavadní předpisy o poplatcích, 

vztahujících se na cejchování předmětů ku mě
ření a vážení, které byly upraveny tímto naří
zením, se zrušují.

Ostatní poplatky a přirážky na ověřování 
měr a měřidel se vztahující a dle uherských 
předpisů dosud na Slovensku platné, zvyšují se 
O sto procent.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1920 pro celé území Československé re
publiky a provedením pověřuje se ministr ve
řejných prací.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r. Dr. Winter v. r.
Prášek v. r. Hantpl v. r.
Klofáč v. r. Dr. Franke v. r.

Houdek v. r.

Čís. 630.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 2. prosince 1919 
o zrušení Ústředny kovů.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
čís. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII z r. 1912 a čl. L 
z r. 1914, se nařizuje:

§ 1.
Ústředna kovů zrušuje se dnem vyhlášení to

hoto nařízení; tímže dnem uvolňuje se obchod 
s mědí, cínem, mosazí, niklem, hliníkem, olovem, 
antimonem a směsí těchto' kovů.

Veškerá omezení obchodu s kovy, zejména 
nařízeni ministra průmyslu, obchodu a živností 
že dne 22. listopadu 1918, čís. 45 Sb. z. a n., o ho
spodaření s kovy, pozměněné nařízením vlády 
rppubliky československé ze dne 20. října 1919, 
čís. 560 Sb. z. a n., jakož i nařízení Národního 
výboru československého ze dne 9. listopadu 1918, 
č. 34 Sb. z. a n„ pokud se vztahuje na měď, 
mosaz, červený kov, cín. zinek, nikl, olovp ve 
všech formách surovinových, polotovarových a 
tovarových, se zrušují.

§ 2.
Likvidaci Ústředny kovů, kterou nutno ihned 

sahájiti, provede zvláštní likvidační komise jme

novaná ministerstvem obchodu a to nejdéle do 
31. ledna 1920. Ministerstvo obchodu a minister
stvo financí jmenují po jednom zástupci do této 
komise.

§ 3.
Ústředna kovů hospodaří po dobu likvidace 

pouze kovy přikázanými jí meziministerskou 
komisí pro věcnou demobilisaci.

§ 4.
Podniky, které do dne vyhlášky tohoto naří

zení učinily u Ústředny kovů objednávky, jsou 
povinny objednané kovy od likvidující Ústředny 
kovů převzíti a to za ceny stanovené likvidační 
komisí.

§ 5.
Po ukončení likvidace sestaví likvidační ko

mise bilanci, kterou nutno předložití ministerstvu 
obchodu ku schválení. Ministerstvo obchodu roz
hodne o upotřebení konečného čistého zisku.

§ 6.
Nařízení toto nabývá účiímosti dnem vyhlá

šení.
Provedením jest pověřen ministr pro správu 

průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčast
něnými ministry.

ŠvehSa v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r 
Houdek v. r. 
Sonntag v. r.

Tusar v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Klofáč v. r. 
Hanin! v. r.
Dr. Veselý v. r. 

' Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Franke v. r.

Čís. 631.

M-kon ze dne 25. listopadu 1919, 
kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákfadfi 
spojených s Přípravami a provedením mírových 

jednání.

§ 1.
K úhradě nákladů, spojených s přípravami 

a provedením mírových jednání, povoluje se daiší 
úvěr až do 30,000.000 K. z čehož 10 mi!, korun 
připadá pro státní rozpočet na rok 1919 a 20 mil. 
korun pro rozpočet na rok 1920. Výplaty z úvěru 
toho dějí se k poukazu předsedy vlády.

"§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
S O.

Zákon provede předseda vlády v dohodě 
s ministrem financí.

T. Q- Masaryk v. r- 
Tusar v. r.


