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požitcích. Nastala-li by taková újma, přísluší za
městnanci dočasný přídavek ve výši rozdílu mezi 
dosavadními a novými služebními požitky.

vlády republiky Československé ze dne 23. září 
1919, č. 519 Sb. z. a n., o úpravě obchodu řepo
vým cukrem ve výrobním období 1919—20.

§ 10.
V přechodné době a dokud se nevybuduje 

nová důchodková kontrola, jsou příslušníci do
savadní finanční stráže, i když budou zařazeni 
do pohraniční finanční stráže, povinni dle potřeby 
a dle předpisů pro vnitrozemskou finanční stráž 
(důchodkovou kontrolu) platných konati službu 
vnitrozemskou, aniž by jim z toho důvodu pří
slušel nárok na zvláštní nebo zvýšené služební
požitky.

§ 11.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. září 1919.

§ 12.

Provésti nařízení ukládá se ministru financí.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r. Hampl v. r.
Dr. Hodža v. r. Sonntág v. r.
Houdek v. r. Dr. Winter v. r.
Švehía v. r. Dr. Franke v. r.
Prášek v. r. Habrman v. r.

Čís. 41.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. ledna 1920

o ceně cukru určeného k spotřebě.

Na. základě zákona ze dne 24. července 1917, 
c. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII. z roku 1912 
a L. z roku 1914, nařizuje se toto:

§ 1.

Cukr pro domácnost.

Základní tovární cena čištěného cukru i se 
spotřební dávkou a všeobecnou daní z obratu 
statků na základě zákona ze dne 11. prosince 

-u ^,658 Sb. z. a n., činí 273 K za 100 kg účetní 
váhy základna prima velké homole.

Tato cena platí při dodávce do 30. září 1920.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Zároveň pozbývá platnosti § 14 nařízení

§ 3.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi 
nisterstvo pro zásobování lidu a ministerstvo fi
nancí.

Tusar v. r
Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. fiodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 42.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. ledna 1?20

ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, 
č. 329 Sb. z. a n., o ocenění Předmětů bursovních 

obchodů pro účely poplatkové.

Na základě zmocnění uděleného ministerstvu 
! financí v § 2 zákona ze dne 11. června 1919, č. 329 
j Sb. z. a n., nařizuje se:

§1.
Pro dobu od 21. června 1919 do 3. srpna 1919, 

kdy pražská bursa nebyla y činnosti, platí pro 
ocenění cenných papírů a podobných předmětů 
bursovních obchodů, jakož i pro přepočítání hod
not určených ve měně jiné, nežli která v tuzem- . 
sku jako běžná měna je zavedena, kursy stano
vené nařízením vládním ze dne 23. dubna 1919, 
č. 217 Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance.

Strana má však právo dokázat! cenu soud
ním odhadem.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
21. června 1939 a provedením jeho pověřuje se 
ministr financí.

Tusar v. r
Švehía v. r,
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r.

Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r 
Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Ze sfátní tiskárny v Praze,


