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ženy. po srážce obnosů v době od tohoto dne
vybraných a bez ohledu na obnosy po 10. srpnu
1920 uložené.
Konečná úprava těchto vkladů a účtů pro
vedena bude nařízením vlády.

zde rozhodných, dopouští se, pokud není tu činu
trestného podle všeobecných zákonů trestních
piecinu a bude potrestán vězením do šesti měsíců
a _ kromě toho pokutou do 60.000 Kč podle
článku III., § 5, cis. nařízení ze dne 16. března
1917, č. 124 ř. z.
Za osoby právnické stíhají se zákonní zá
stupci i zřízenci.

§ 11.
Ministr financí se zmocňuje, aby dle povahy
případu a z volného uvážení povolil na žádost
§ 14.
výhody tohoto opatření též československým ve
Opatření toto nabývá účinnosti dnem vy
řejným úředníkům a zřízencům bydlícím 10. srpna hlášení.
:
1920 v Polském Těšínsku. dále československým
Provésti je ukládá se ministru financí.
příslušníkům, kteří bydlí v Polském Těšínsku
a do 28. července 1922 do území Československé
republiky presidii, jakož i osobám, které opcí
T. G. Masaryk v. r.
nabudou československého státního příslušenství
Dr. Popelka v. r.,
ý
a ve lhůtě stanovené čl. III., odst. 2., rozhodnutí
jako náměstek ministerského předsedy a jako
konference velvyslanců ze dne 28. července 1920
ministr spravedlnosti.
přesídlí do území republiky Československé.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r,
Kromě toho zmocňuje se ministr financí po Dr. Burger v. r.
Dr. Beneš v. r.
skytnout! podle svého uznání v jednotlivých mi
Dr. Patka v. r.
mořádných případech zvláštní úlevy na zmírnění Dr. Engliš v. r.
piokázaných příkrosti ^působených jediné roz Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
dělením města Těšína. r
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Žádosti za výhody v § 10 uvedené budtež
podány nejdéle do 30. listopadu 1920 a za yýhody §ul l do jednoho měsíce po přesídlení do re
publiky československé u berní správy příslušné
Cis. 584.
dle bydliště žadatelova: úředníci a zřízenci
v Polském, Těšínsku bydlící podejtež žádosti
Vyhláška ministerstva financí
u berní správy svého úředního působiště do 30. li
stopadu 1920.
ze dne 14. října 1920
Berní správa, vyžádavši si příslušné zmocnění o zrušení puncoven v Broumově v Čechách a
ministra financí, rozhoduje o žádostech těchto
» v Báňské Šfávnici na Slovensku.
konečně.
Punoovna v Broumově v Čechách, ztížená
§ 12.
vyhláškou vídeňského ministerstva financí ze dne
Opatření toto mimo §§ 10 a II platí i pro 3. listopadu 1888, č. 164 ř. z., u herního úřfidu
hiiaJky ústavů cizozemských na Československém v Broumově v Čechách, jakož i punoovna při
lesinsku, které aspoň jeden měsíc před 10. srpnem báňském ředitelství v Báňské Šťávnici na Slo
1920 tam se nalézaly a byly oprávněny peněžní vensku se zrušují dnem 31. října 1920 a přidě
luje se okres puncovny v Broumově hlavnímu
obchody tam provozovati.
puncovnímu úřadu v Praze a okres puncovny
v Báňské Šťávnici puncovně v Báňské Bystřici.
§ 13.
Kdo výdomě, aby získal pro sebe nebo pro
Správce ministerstva financí:
jiného vyhody tímto opatřením a nařízením ze
Dr. Engliš v. r.
í>v.?rl)ría
z. a m, stanovené, po
užije jakékoliv nesprávnosti co do skutečností
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