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'§ 5.
Finanční hospodaření.
Ústavu dostane se k provádění jeho úkolů dle
potřeby státních záloh, které dlužno zúročiti dle
sazby stanovené ministrem financí v dohodě s mi
nistrem pro zásobování lidu.
Podrobnější ustanovení o způsobu poukázání
a vyúčtování záloh vydá ministr financí.
§ 10.
Úvěru směnečného smí ústav, a to jen ústředí
poiižívati pouze tehdy, je-li úvěr směnečný ho
spodářsky výhodnější než zúročitelné státní zá
lohy.
O způsobu a výši směnečných závazků buďíež podány ministru financí pravidelné zprávy.
§ n
Ústav jest osvobozen od veškerých poplatků.
§ 12.
Účtování a zprávy.
Ústav má povinnost ministru pro zásobování
lidu pololetně skládati řádně doložené účty a po
dávat! zprávy o svém hospodaření, kdykoliv o to
požádá. Také má povinnost každoročně podávati
ministerské radě zprávu o svém hospodaření, ja
kož i jindy, když ona o to požádá.
§ 13.
Zrušení ústav u.
O zrušení ústavu učiní vláda k návrhu mi
nistra pro zásobování lidu příslušná opatření.
Likvidaci provede ředitel dle poukazů vlády. On
zapsati dá firmu likvidační jak do rejstříku hlav
ního závodu, tak poboček. Přebytky připadnou
státu.
Cis. 497.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 20- srpna 1920,
kterým se mčnf hranice soudního a politického
okresu Uhersko-Brodského a Uhersko-Hradišfského.

chlebice ze soudního a politického okresu
Uhersko-Brodského a přiděluje se k soudnímu
a politickému okresu Uhersko-Hradišfskému.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti 3 měsíce po
vyhlášení. Provésti je ukládá se ministru vnitra
a ministru spravedlnosti.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Habrmati v. r.
Dr. Enjíliš v. rDr. Winter v. r.
Dr. Vrbenskv v. r.
Staněk v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Meissner v. r.

Čís. 498.
Nařízení presidenta zemské správy po
litické v Praze ze dne 26. srpna 1920,
č. 3/A—730, z. sp. p. 5. 251291
o změně tržních řádů v Čechách v zájmu záso
bování obyvatelstva.
Na základě § 15 cis. nař. ze dne 24. března
1917, č. 131 ř. z., o zásobování obyvatelstva
předměty nezbytné potřeby, mění, pokud se týče
doplňují se veškeré tržní řády v Čechách v zájmu
zásobování obyvatelstva tímto ustanovením:
Ve smyslu § 68 ž. ř. vyhrazují se na trzích
pro životní potřeby (potraviny) první hodiny
konsumentům kupujícím v malém.
Obchodníci s potravinami nesmějí od l/dtibna db 30. září před 8. hod. ranní, v ostatních mě
stcích před 9. hod. ranní a v neděli a ve, svátek
vůbec poživatin na trzích nakupovali.
Těm o osobám, jakož i jejich obchodním po
mocníkům neb jinakým zmocněncům jest v tomto
času návštěva trhu vůbec zakázána.
Přísnější předpisy některých tržních řádů
s pozdější hodinou předkupního práva konsu
mentům se co do této hodiny nemění, co do, ostat
ního obsahu však tam, kde již v tržních řádech
na právo to bylo pamatováno, nahrazuje se dosa
vadní text tímto novým jednotným ustanovením.
Nařízení toto nabývá ihned platnosti.
President zemské správy politické:

§ 1.

Kosina v. r.

Na základě zákona ze dne 14. dubna 1920,
čís. 285 Sb. z. a n., vylučuje se místní obec NedaZe státní tiskárny

v

Praze.

