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V/'a nařízen
siřití če sis. o sloven ^IsLétno.

Částka SjXXVBI.
Vydána dne 18. června 1920.

Objali: (Cis. 386.—389.) 386. Nařízeni o zákazu snímání sádla z vepřového masa v Cechách. — 387. Nařízení 
o úpravě s afobních požitků příslušníků důchodkové kontroly, pohraniční linanční stráže a bývalé 
finanční stráže, jakož i jich pozůstalých. - 388 Vyhláška, že se opravují chyb;. V nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 20. du' na 1920, čís. 273 Sb. z. a n., jímž sc provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, 
čís. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společnosd a vyšší příjmy jednotlivců 
z r 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné.— 
389. Nařízení, jímž mění se nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920, č. 371 
Sb. z. a n., o obchodů ranými brambory.

Čís. 385.

ř" a ví a sní predlsiata a-smsxá správy pol.- 
tio&s v íťraae -a dus 10. června 19 i 

čís. 13 L—143S, ais, a. sp. p. 1S3.4C4,

o zákazu snímáni sádia z vepřového n:asa 
v Čechách.

Na základě § 9, odst. 1., lit. b). a odst. 2., cis. 
uář. ze dne 24. března 1917, č. 131 ř. z., nařizuje 
se dle zmocnění ministerstva pro zásobování lidu 
toto:

§1.

Prodávali vepřové maso je dovoleno jedině 
ve stavu nesnímaném.

Prodej snímaného vepřového masa jest za
kázán.

§ 2.

Přestupky tohoto nařízení trestají dle vlád
ního nařízení ze dne 11. listopadu 1919, č. 596 Sb. 
z. a n„ soudy lichevní peněžitými pokutanti do 
10 000 Kč, nebo vězením do 6 měsíců, pokud jed
nání nepodléhá trestu přísnějšímu.

§ 3.

Toto nařízení vejde v platnost dnem vy
hlášení.

President zemské správy politické: > •
Kosina v. r.

Čís. 387.

Maří zen' vlády republiky Československé 

ze dne 4. darvna 1920

o úpravě starobních požitků příslušníků dúcbod- 
kové kontroly, pohraniční finanční stráže a bý- 

valé finanční stráže, jakož i jich pozůstalých.

V základě zákonů ze dne 17. prokince 1919, 
č. 2 a 3 Sb. z. a n. z V 1920, a k jich provedení 
se nařizuje:

Článek I.

§ 1.
Zákon ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. 

a n., vztahuje se také na příslušníky důchodkové 
kontroly a pohraniční finanční stráže; pro dň- 
chodkovou kontrolu a úředníky pohraniční fi
nanční stráže platí nstarovení jednající o. úřední
cích, pro zřízence pohraniční finanční straže usta
novení b podúřednících.

V důsledku čl. IV. a či. XI. cit. zákona pozbý
vají účinnosti ustanovení §§ 2 a 3 nařízení mini
sterstva financí z 28. ledna 1908, Vest. min. fi
nancí č. 17.

§ 2.
Odpočivné požitky příslušníků dosavadní 

finanční stráže, kteří vstoupili do výslužby po
1. září 1919 před svým zařáděním do důchodkové 
kontroly, případně do pohraniční finanční stráže 
(zákon ze dne 12. prosince 1919, č. 28 Sb. z. a n. 
z r. 1920, a vládní nařízení ze dne 17. Iedna'l920, 
č. 40 Sb. z. a n.), jakož i zaopatřovací požitky 
pozůstalých po těchto zaměstnancích, zemřelých 
v^činné službě po 1. září 1919 před zařáděním do 
důchodkové kontroly,, případně do pohraniční fi-
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nanční stráže, vyměří se tak, jako by zařádění 
dotyčných státních zaměstnanců bylo v době 
vstupu do výslužby neb úmrtí již provedeno.

Článek II.

§ 1.

Za. státní zaměstnance podrobené předpisům 
zákona"ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. 
z r. 1920, pokládají se d!e tohoto zákona i zřízenci 
dosavadní finanční stráže vstoupivší do výslužby 
před 1. zářím 1919, jakož i pozůstalí po těchto zří
zencích a po takovýchto zřízencích, zemřelých 
v činné službě před 1. zářím 1919.

§ 2.

Na zřízence, po případě jich pozůstalé uve
dené v předchozím paragrafu vztahují se též usta
novení či. I., §u 8, odst. 1., č. 2„ a odst. 3., zákona 
ze dne 17. 'prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. Poslední 
odstavec §u 2 nařízení min. fin. z 2. srpna 1910, 
Věst. min. fin. č. 96, se zrušuje.

§ 3.

Cis. 388.
Vyhláška ministerstva vnií.ra v doliodě 
s /ministerstvem financí a ministerstvem 

spravedlnosti z: dne 4. cervn.% 1930,

že se opravují chyby v nařízení vlády republiky 
Česlíoslovenské ze dne 20. dubna 1920, č. 273 Sb. 
z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, 
čís. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na 
vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců 
z r. 1919, a o změně některých ustanovení zá
kona ze dne 16. února 1918, cí, 66 ř. z., o dani 

válečné.
V nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. dubna 1920, čís. 273 Sb. z. a n., vyhlá
šeném v částce Lil. dne 30. dubna 1920, opravují 
se tyto chyby:

1. v článku I., k §u 15, odst. 7., v první řádce, 
má býti „Odstavec 1. tohoto ustano
ven í“ a nikoli „Odstavec 2. tohoto Ustanovení".

2. v článku I., k §u 17. odst. 2., řádka třetí, má 
zníti „po případě ve Ihútě stanovené 
pro podání přiznání k d a n i“ a nikoli „po 
případě ve lhůtě stanovené pro podání k dani".

Švehla v. r. Dr. EngHš v. r.
Dr. Meissner v. r.

Zřízencům dosavadní finanční stráže, kteří 
iiem 31. srpna 1919 odešli do výslužby, a pozů- 
talým po těchto zřízencích, jakož i pozůstalým 
; zřízencích dosavadní finanční stráže v srpnu 

i9l9 za činné služby zenfrelých, vyměří se od- 
' počivné a zaopatřovací požitky podle služebních 

požitků stanovených nařízením vlády republiky 
Československé ze dne 2. března 1920, č. 131 
Sb. z. a n„ a podle předpisů zákona ze dne 
17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n, z r 1920; i mají 

• nárok na všecky výhody těchto pensisíň.

Článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti ů:c.m i. září
1919.

Článek IV.

Provést! nařízení ukládá se ministru financí.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. řfotowetz v. r. 
Johanis v. r.

Dr. Engfiš v. r.
Dr. Wínter v. r, 
Staněk v. r.
Dr. JVMscaer v. r. 
Stříbrný, v. r.
Dr. Vrbenc! '"' v. r.

Cis. 389.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dna 11. června 192.0,
jímž mění se nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 31. května 1920, čís. 371 Sb. z, a «•» 

o obchodu ranými brambory.
Článek 1.

Ustanovení úvodu á § 2 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 31. května 1920, 
čís. 371 Sb. z. a n., o obchodu ranými brambory, 
pozměňuje se a má zníti takto:

Úvod:
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 

čís. 337 Sb. z. a n„ se nařizuje:
§ 2.

Ministerstvo pro zásobování lidu vyhrazuje 
si právo požadovací na tyto brambory k úhradě 
potřeby zásobovacích siředisk nebo jednotlivých 
okresů v případech, kde uzná toho potřebu 
v zájmu veřejném.

Č 1 á n e k 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy- 

hlášehí. Provedením jeho pověřuje se ministr pro 
zásobování lidu.

Tusar v. r.
Dr. Engliš v. r. 
říabrman v. r.
Dr.'Hotowetz v. r. 
Dr. Meissner v. r.

Johanis v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Dérer v. r.

Ze státní tiskárny v Praze..


