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Cis, 595.

Nařízení vlády republiky Československé 
/ ze dno 30, října 192©

o změně příslušnosti Pro rozdělování sody kry
stalové a zrušení přidělování mýdla a pracího 

prášku.

(puncovití z ikon), výnosy ministerstva financí 
ze dne 30. listopadu 1866, ó. 149 ř. z., a 30. května 
1863, č. 55 ř. ž,. dále vyhláškami ze dne 19. prosince 
1868: č. 155 ř. z, ze dne 8. července 1871, č. 66 
ř. z., a ze dne 21. října 1901, č. 192 ř. z., stanoví 
se pro oblast Československé republiky tyto nové 
úřední značky, jejichž vyobrazení ve zvětšeném •/. 
měřítku jest připojeno:

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ I-

Distribuční oddělení pro mýdlo, prací prášky 
a sodu krystalovou zřízeué nařízením vlády re
publiky Československé ze dne 3. srpna 1920, 
č. 473 Sb. z. a n., u ministerstva pro zásobování 
lidu se zrušuje.

Příděly sody krystalové budou nadále pro
váděny distribučním oddělením organisovaným 
u ministerstva obchodu pro tuky, oleje a mast
noty průmyslové a ostatní pro průmysl potřebné 
suroviny, polotovary a tovary.

Přidělování mýdla a pracího prášku se vzhle
dem k uvolnění obchodu těmito předměty na
řízením vlády republiky československé ze dne 
3, září 1920, č. 502 Sb. z. a n., zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

3.

A. Značky ryzosti (§ 36, lit. a, punc. 
zákona):

1. Puncovní značky pro větší tuzemské 
zlaté zboží:

Značky pro všecky 4 stupně ryzosti mají 
společný obrazec představující hlavu „šohaje“, 
pro každý stupeň však odlišné ohraničení; stupeň 
ryzosti vyznačen jest v obrazci arabskou číslicí 
1—4; a počtem otupených robů čtvercového 
ohraničení vyjímajíc značku pro první stupeň.

2. Puncovní značky pro menší tuzemské 
zlaté zboží:

pro stupeň zlata č. 3 (750/1000) 
hlava kshouta s číslicí .3; 

pro stupeň zlata č. 4 (580/1000) 
hlava čejky s číslicí 4.

8. Puncovní značky pro větší tuzemské 
stříbrné zboží:

Značky pro všechny 4 stupně ryzosti mají 
stejný elipsovitý obrazec, představující hlavu 
„šohajky", pro každý stupeň však odlišné ohra
ničení; stupeň ryzosti vyznačen jest v obrazci 
arabskou číslicí 1—4; a počtem křivých čar tvo
řících ohraničení.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby 
nařízení to provedl v dohodě s ministrem obchodu.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Šusta v. r.
Dr. Hotoweiz v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Míčura v. r.
Dr. BrdSífe v. r.

Husák v. r.

Čís. 596.

Vyhláška minis erslva financí 
ze dne 14. října 1920

o zavedení nových úředních puncovních značek 
pro zlaté a stříbrné zboží (§ 36 punc. zák.).

Na místě doposud užívaných úředních pun- 
povních značek pro zlaté a stříbrné zboží zave
dených dle §§ 15, 30, 36, 37, 38 a 40 císařského 

, nařízení ze due 26. května 1866, č. 75 ř. z.

4. Puncovní značky pro menší tuzemské 
stříbrné zboží:

pro stupeň stříbra č. 2 (900/1000) 
hlava zajíce s číslici 2; 

pro stupeň stříbra č. 3 (800/;000) 
hlava psa s číslicí 3; 

pro stupeň stříbra č. 4 (750/1000) 
hlava berana s číslicí 4.

5. Puncovní značky pro zboží z ciziny dď- 
vezené:

pro zlaté zboží lyra s písmenou Č, _ v,
pro stříbrné zboží heraldická lilie s písmenou U

B. Úřední kontrolní znaménka (§ 36, 
lit. b, punc. zák.) pro zlaté i stříbrň0 

zboží:
Hlavní puncovní úřad v Praze
puncovna v Liberci.................

„ v Teplicích ....
„ v Karlových Varech
„ v Plzni.................
„■ v Budějovicích . .
„ v Lanškroune . . .
„ v Jablonci n. N. .
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