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článek III.

V 1. odst. §u 37 vládního nařízení ze 16. 
prosince 1919, č. 666 Sb. Z/ a n., se slova „vy
jmenovaných v § 1, č. 1. 'až 5. zák.“ zrušují 
a nahrazují novým zněním „vyjmenovaných 
v § 1, č. 1. až 6„ zák.“.

článek IV.

října 1919, č. 568 Sb. z. a n„ o trestání vá
lečné lichvy, stíhají se dle § 2 zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.

Dr. Dolanský v. r. 

Staněk v. r.

Dr. Dérer v. r. 

černý v. r.

Dr. Mičura v. r. 

A. Novák v. r. 

Šrámek v. r.

Dr. Vrbenský v. r 

Dr. šrobár v. r.

L. Novák v. r. 

Habrman v. r.

Tučný v. r. 

Srba v. r.

432.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921 

o zrušení nejvyšších cen piva.

§ 5.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, 
aby nařízení toto provedl v dohodě s ministry 
vnitra, financí, obchodu, spravedlnosti a ze
mědělství.

Dr.

Udržal v. r. 

černý v. r.

A. Novák v. r. 

Dr. šrobár v. r. 

Dr. Dolanský v. 

L. Novák v. r. 

Šrámek v. r.

Beneš v. r.

Tučný v. r.

Staněk v. r. 

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

r. Srba v>r.

Dr. Dérer v. r. 

Dr. Mičura v. r.

433.

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

§ 1.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 11. února 1921, č. 63 Sb. z. a n„ o nej
vyšších cenách piva, se zrušuje.

Kdo by žádal za pivo ceny zřejmě pře
mrštěné, bude stíhán podle zákona ze dne
17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n„ o trestání 
válečné lichvy.

• § 2.
V každé místnosti, ve které se pivo čepuje 

nebo prodává, musí býti zjevně označeny 
ceny piva dle původu a druhu jeho.

Na nádobách s pivem (sudech, lahvích, 
bednách atd.) buďtež označeny trvanlivě a 
zřetelně druh piva (výčepní, ležák, specielní) 
a značka pivovaru, po případě stáčeče.

Na pípách nebo výčepních kohoutcích bu
diž způsobem pro kupujícího zřetelným vy
značen druh piva, jež se právě čepuje.

Přestupky tohoto nařízení, pQkud se ne
trestají dle ustanovení zákona ze dne 17.

Vyhláška ministra financí 

ze dne 30. listopadu 1921 

o směrnicích stanovených Reparační komisí 

pro označení předválečných rent dle článku 
203., al. 2., mírové smlouvy St.-Germainské.

Na základě zákona ze dne 18. března 1921, 
č. 124 Sb. z. a n„ provedeno bylo nařízením 
vlády republiky Československé ze dne 7. dub

na 1921, č. 151 Sb. z. a n„ zjištění a sezname- 
nání dluhopisů předválečného nezajišteneho 
státního dluhu, rakouského a společného stát
ního dluhu rakousko-uherského, ve smyslu 
článku 203., al. 2„ a jeho přílohy mírové 

smlouvy St.-Germainské.
Reparační komise ustanovila rozhodnutím 

ze dne 31. srpna 1921, čís. 1502:

„1. Rakouskou republikou nebudou ozna
čeny dluhopisy, náležející příslušníkům P 
ných států než republiky Rakouské, ktm^ 
v době, kdy mírová smlouva St.-Germainska 
nabyla působnosti, byly na území republiky 
Rakouské podle velícího ustanoveni zákono
dárství bývalého mocnářství Rakousko-uher
ského nebo republiky Rakouské, nebo ktere 
byly přeneseny na území Rakouské republiky


