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nich korporací československých na území vy
značeném v zákoně ze dne 30. ledna 1920, č. 76 
Sb. z. a n. (Hlučínsko), a dlužníkem nebo věřite
lem jest osoba, jež bydlí, nebo má sídlo bud na 
Illučinsku nebo jinde v republice Československé, 
převésti a platili jest počínajíc 15. květnem 1920 
v témže kursu (§ 1).

§ 3.

Nařízen? toto platí i pro filiálky ústavů cizo
zemských na území vyznačeném v zákoně ze dne 
30. ledna 1920, č. 76 Sb. z. a n. (řílučinskoX.

§ 4.

Výplaty ostatních pohíedávek i závazků sou. 
kromých i veřejných/cenných papírů a jich ku
ponů, jež zní na říšské marky, se toto nařízení 
netýká.

V bilancích uváděti jest pohledávky i závaz
ky v odst. 1. tohoto paragrafu zmíněné zvlášt 
v korunách československých dle pražského zá
znamu.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinností dnem vy

hlášky ve Sbírce zákonů a nařízení republiky 
Československé. Provésti je ukládá se podle na
řízení ze dne 24. ledna 1920, č. 65 Sb. z. a n., 
zplnomocněnému komisaři pro Ratibořsko (Hlu
čínsko).

Švehla v. r„

v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Veselý v. r, 
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Kloíáč v. r.
Dr. Šrobár v. r. 

Dr. Winter v. r, 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Franke v. r.

Č;s. 323.
Nařízení vlády republiky Československé

ze dna 4. května 1920

Za 100 krabiček zápalek všech druhů 1 způ
sobů baleni při vagónových dodávkách netto za 
hotové, franko stanice příjemcova Kč 20-—.

Za 100 krabiček zápalek všech druhů i způ
sobů balení při dodávkách menších vagónového 
nákladu, avšak v původních bednách (tovární 
balení) netto za hotové, franko stanice příjem
cova Kč 2l-20.

Za 100 krabiček zápalek všech druhů i způ
sobů baiení při dodávkách menších než jedna pů
vodní bedna netto za hotové z obchodní místnosti 
prodavačovy Kč 22-—.

Jednotlivá krabička zápalek netto za hotově 
z obchodní mistnosti prodavačovy Kč —-24.

'§ 2 .

Kdo odbírá zápalky na vagony, jest povinen 
při prodeji překupníkům dodati zápalky v původ
ních bednách (továrním baleni). K prodeji 100 
kusů jednotlivých balení a vice -najednou jediné
mu překupníku jsou zavázáni pouze ti prodavači, 
kteří odbíraji zboží pravidelně v balení bednovém.

§ 3. .

Prodavači v drobném jsou povinni vyznačit! 
zřejmě ve své obchodní místnosti nejvyšší cenu 
zápalek stanovenou pro prodej v drobném (§ 1, 
posl, odst.).

§ 4.

Porušení tohoto nařízení trestá se podle §u 6 
zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n., 
o trestání válečné iichvy.

§5. .

Nařízení toto nabývá účinnosti duem vyhlá
šení. Současně pozbývají účinnosti nařízení mi
nistra obchodu ve shodě s ministrem financí ze 
dne 20. srpna 1918, čís. 309 ř. z., a nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 17. října 1919, 
č. 553 Sb. z. a n.

Prováděním jest pověřen ministr obchodu 
v dohodě s ministrem financi.

o nejvyšších cenách zápalek.

Na základě §u 17 cis. nařízení ze dne
29. srpna 1916, čís. 278 ř. z., o dani ze zapalova- 
dei, § 17 cis. nařízení ze dne 24. března 1917, 
Čís. 131 ř. z., a zákona ze dne 9. října 1919, čís. 
550 Sb. z. a n., jímž se zavádí daň ze žapalovadel 
pro Slovensko, nařizuje se:

§ 1.
Při prodeji zápalek pro tuzemskou spotřebu 

nesměji býtl překročeny tyto vény;

Svehía v. r.,
v zastoupeni ministerského předsedy.
Dr. Beneš v. r. 
Di-. Veselý v- r. 
SoHíitág v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Klofáč v. r.
Dr. Srofoá’- v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Franke v. r.

SuUni tiskárna y Prrtz*.


