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263.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 19. července 1921,

kterou se opravují chyby ve vyhlášce téhož 
ministerstva ze dne 26. února 1921, č. 86 
Sb. z. a n., jíž se stanoví pohraniční pásmo 
na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní 

silnice.

/
V popisu vnitřní celní hranice (I) a v se

znamu obcí (II) ad b) budiž místo „Kosníky" 
uvedeno „Kostníky“.

V seznamu obcí ležících v pohraničním 
pásmu (II) buďtež provedeny tyto opravy: |

ad b):

• místo „Radostice“ budiž uvedeno „Rado- 
tice“;

ad c) budiž uvedeno:

místo „čížkov“ „čížov“;

místo „Vel. Dyjákovičky" „Dyjákovičky“;

místo „Lančov" „Lanžov“;

místo „Sedlešovice“ „Sedlešoviee (mimo 
osadu Louku) “.

Obec St. šaldorf tamtéž budiž škrtnuta.

Za ministra financí:
Dr. Gruber v. r.

264.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 28. července 1921

o nových ríředních blanketech směnečných a 
o výměně starých úředních blanketů směneč

ných.

Na základě §u 14 zákona ze dne 8. břez
na 1876, čís. 26 ř. z., o změně některých usta
novení zákonů a nařízení o kolcích a pří
mých poplatcích, §u 2 zák. článku LNUL 
z r. 1871 o prodloužení platnosti předpisů
0 kolcích, poplatcích a taxách, a §u 2 článku
I. zákona ze dne 7. dubna 1920, čís. 249 Sb. 
z. a n., kterým se mění dosavadní zákonná 
ustanovení o kolku směnečném, nařizuje se 
toto:

§ 1.

Nové úřední blankety 
směnečné.

Dne 1. května 1919 byly dány do prodeje 
nové úřední blankety směnečné, na nichž hod
nota kolku označena jest v měně korunové.

Jednotlivé druhy blanketů jsou v těchto 
hodnotách kolkových:

A. 10 h, 20 h, 40 h, 60 h, 80 h.

B. 1 K, 1 K 20 h, 1 K 40 h, 1 K 60 h,
1 K 80 h, 2 K, 4 K, 6 K, 8 K, 10 K, 12 K,
14 K, 16 K, 18 K, 20 K, 22 K, 24 K, 26 K,
28 K, 30 K, 32 K, 34 K, 36 K, 38 K, 40 K,

j 42 K, 44 K, 46 K, 48 K, 50 K.
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