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Nevyhoví-Ii společnost ve lhůtě uložené jí
státní správou této povinnosti v odst. 1. sta
novené, smí státní správa příslušné šetření
dáti vykonati na účet a nebezpečenství spo
lečnosti a zjistiti na základě těchto šetření
výkupní cenu.
§ 8.
Státní správa může učiniti výplatu ceny
výkupní závislou na podmínce, že společnost
vydá státní správě československé veškeré
doklady, spisy a pomůcky, týkající se správy
a provozu vykoupeného podniku železničního,
nebo že jí poskytne možnost nahlédnouti do
oněch spisů, jež týkají se pouze správy spole
čenské, a že státní správě, požádá-li o to, vydá
opisy těchto spisů.
§ 9.
Veškeré s výkupem této železnice souvise
jící právní úkony, majetkové převody, po
dání, zápisy, vyhotovení a jiné listiny jsou
prosty kolků a poplatků.
§ 10.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provésti jej ukládá se ministrům želez
nic a financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r,,
za ministra Šrámka.

14.

n., nabývá, pokud jde o pozemkové knihy obcí
Kuchelné, Rohová, Sudic, Strahovic a Tře
boně, účinnosti dnem 29. prosince 1921.
Dr. Dolanský v. r.

15.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. listopadu 1921
o měně na Vitorazi a Valčicku, jímž doplňuje
se nařízení ze dne 27. čei’vence 1920, č. 453
Sb. z. a n.
Po rozumu § 4 opatření Stálého výboru
podle § 54 ústavní listiny československé re
publiky ze dne 23. července 1920, č. 450 Sb.
z. a n., o inkorporaci Vitorazska a Valčicka,
nařizuje se:
§ IOsobám fysickým i jiným (s výhradou § 3
tohoto nařízení), kterým byly podle nařízení
ze dne 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n.
(původní nařízení), za koruny československé
vyměněny nebo k výměně sepsány hotovosti
v korunách rakouských, neb právním nástup
cům jejich povolují se, pokud v den účin
nosti tohoto (nového) nařízení mají bydliště
nebo sídlo na území republiky českosloven
ské, k výplatám, které stanoveny jsou v § 1
původního nařízení, tyto doplatky:
1. za prvé 3000 korun rakouských doplatek
73 Kč za každých 100 korun rakouských;

2. za další obnosy v celku až do 10.000 ko
run rakouských doplatek 23 Kč za každých
100 korun rakouských.
kterou se rozšiřuje na některé obce na HluPři tom sečítají se hotovosti všech členů
čínsku účinnost nařízení vlády republiky če společné domácnosti (§ 157 zákona o přímých
skoslovenské ze dne 15. ledna 1921, č. 18 j daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220
ř. z., a novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z.)
Sb. z. a n.
dle nařízení z 27. července 1920, č. 453 Sb. z.
Podle § 5 nařízení vlády republiky česko a n., vyměněné neb k výměně sepsané a po
slovenské ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. suzují se jako peníz jediné osoby.
a n., jímž se rozšiřuje působnost knihovního
§ 2.
zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z.,
a zákonů a nařízení s ním souvisících na HluOsoby, které na doplatky (§1) činí nárok,
čínsko, vyhlašuji:
prokáží včas u příslušné výplatný, že splnily
Nařízení shora uvedené, jehož účinnost byla předepsané podmínky (§ 1).
čas a místo výplaty stanoveny budou ber
pro některé obce na Hlučínsku odsunuta vy
hláškou ze dne 19. února 1921, č. 77 Sb. z. a ními správami v Třeboni pro Vitoraz a v Mi

Vyhláška ministra spravedlnosti
ze dne 16. ledna 1922,

