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Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem 1. íedna.
1921.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. břez
ím 1921; proyiésti je náleží ministru financí.

§ 3

Černý v. r.

Provedením jeho pověřuji se veškerá mini
sterstva.
Černý v. r.,
lak o ministerský nredseda a ministr vnitra a v zasío-uneni nepřítomnálio ministra zaiitaničnidi věcí.
Pr. Popelka v. r.

Dr.mBurger v. r.

Dr. Engliš v. r„
jako ministr financí a v zastoupení nepřítomného mi
nistra obchodu, zároveň správce úřadu pro. zahraniční
obciiod.
Dr. Gruber v. r.
Di. Procházka \«f r.
Dr. Kovařík v r.
Husák v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr.
Dr
Dr.
Dr.
Dr.

l>r. £atka v. j-.
Popelka v r.
I >r. Šusta v. r.
Burger v. r.
Dr. Procházka v. r,
Engliš v. r.
Gruber v r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Kovařík v. r.
Dr. Fajnor v. r.
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Dr.Vaínor \r. r.,
iakoministr nro siedijocení zákonodárství a orzanisace
správy a v zastouDem nepřítomného ministra s plnou
mocí orb správu Slovenska.

?‘3.
Naíízeni vlády republiky Československé
ze dne 18. února 1921
o zvýšení poplatků kontrolních (puncovních)
a stanovení poplatku manipulačního.

Vyhláška ministerstva financí
ze dns 18. února 1921
o platnosti nových úředních puncovních značek
a o značce zásobní.
Nové úřední puncovní značky pro zlaté a
stříbrné zboží, stanovené vyhláškou zc dne
14. října 1920, č. 596 Sb. z. a n., nabývají platnosti
dnem 1. břcz -ia 1921.
Zlaté a stříbrné zboží s- dosavadními puncovními značkami, kjeré zbude živnostníkům dne
1. března 1/921 na sklade, označiti jest zvláštní
značkou (včela) zásobní. Za takové značkování
neplatí se kontrolní poplatek. Vyobrazení zásobní
značky ve zvětšeném měřítku'jest připojeno:

Podle zákona ze dne 19. března 1920, č. 1S4
Sb. z. a n., jímž změněn byl mincovní zákon ze
dne 26. května 1S66. č. 75 ř. z., ponechaný na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi v platnosti zář
článkem XyíIJ:1868, nařizuje se:

Kontrolní poplatky zavedené v Š 44 zákona
puncovního zvyšují se dle zákona ze dne 19. břez
na 1920, eis. 184 Sb. z. a n.. pro zboží zlaté na
200 Kč a pro zboží stříbrné na 40 Kč za 1 kg
hrubé váhy.
g ?
Za každý samostatný kus zboží podle zákona
předložený k úřednímu označení vybírá se mani
pulační poplatek 10 Haléřů.

TotQ značkování' provésti jest nejdéle do
3 měsíců ode dne‘účinnosti této vyhlášky za do
zoru kontrolních úřadů a za součinnosti osob
značkovali, povinných, které také samy hradí
vzniklé 'výlohy. Po této Unitě neoznačené staré
zásoby posuzují^se jako zboží vůbec nepimcované.
Ministr financí:
Dr. Engliš v. r.
_______
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