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ným, dobročinným nebo obecně prospěšným
(§3), které by původním neb tímto novým
nařízením byly na svém trvání ohroženy, při
měřenou náhradu.
žádosti podány buďtež příslušné berní
správě ve Ihůtě jednoho měsíce ode dne účin
nosti tohoto nařízení.
O žádostech takových rozhoduje minister
stvo financí.
Rovněž zmocňuje se finanční správa, aby
výhody původního, jakož i tohoto nového na
řízení přiznala v případech zvláště pozoru
hodných podle volného uvážení na žádost oby
vatelům území v § 1 původního nařízení uve
dených, kteří svých hotovostí dle stavu
z 1. srpna 1920 hodnověrně prokázaných ne
mohli ze závažných důvodů podle nařízení
z 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n., vyměniti.
žádosti tyto podati jest v téže lhůtě berní
správě v Třeboni pro Vitoraz a v Mikulově
pro Yalčicko.
O případných stížnostech do rozhodnutí
těchto úřadů rozhoduje konečně příslušné
zemské finanční ředitelství.

§ 8.
Kdo vědomě, aby získal pro sebe nebo pro
jiného výhody tímto nařízením a nařízením
ze dne 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n.,
stanovené, použije jakékoliv nesprávnosti co
do skutečností zde rozhodných, dopouští se,
pokud není tu činu trestného podle všeobec
ných zákonů trestních, přečinu a bude po
trestán vězením do 6 měsíců a kromě toho
pokutou do 50.000 Kč dle článku III., § 5, cis.
nařízení ze dne 16. března 1917, č. 124 ř. z.
Za osoby právnické stíhají se zákonní zá
stupci i zřízenci jejich.
§ 9.
Nařízení toto, kterým se doplňuje původní
nařízení z 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n.,
o měně na Vitorazsku a Valčicku, nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.
Provésti je ukládá se ministru financí.
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16.
Vyhláška
vlády republiky Československé
ze dne 27. ledna 1922
o zastavení veřejného zásobování moukou va
řivou a o způsobu vymílání a přidělovacích
cenách obilí.
Podle §§ 2, 3 a 11 nařízení vlády republiky
Československé ze dne 11. srpna 1921, č. 270
Sb. z. a n., se vyhlašuje:
1. Vzhledem k poklesu cen mouky zastavuje
se dnem 29. ledna 1922 až na další výdej va
řivé mouky na spotřební dávku osobám, kte
rým přiznán byl nárok na veřejné zásobo
vání. Počínaje tímto dnem bude se vydávat!
na spotřební dávku pouze mouka chlebová,
a to 1 kg mouŘy chlebové na hlavu a týden.
2. V důsledku toho mění se, týmž dnem po
čínaje, způsob vymílání a přidělovací ceny
pšenice a ječmene, stanovené vyhláškou vlá
dy republiky československé ze dne 25. srpna
1921, č. 285 Sb. z. a n., takto:
a) Způsob vymílání:
pšenice ..... 80 % mouky chlebové,
175% otrub;
ječmen . . . . . 70 % mouky chlebové,
27 % otrub.
b) Přidělovací ceny okresním rozdělovrfám
a zásobovacím organisacím, které vydávají
na spotřební dávku mlýnské výrobky, obná
šejí za 100 kg ječmene 110 Kč 40 hal. franko
stanice mlýna určeného k semletí obilí.
Přidělovací cenu pšenice ustanoví od pří
padu k případu ministerstvo pro zásobování
lidu.
Způsob vymílání a přidělovací ceny žita,
pak přidělovací ceny v bodě II./2. cit. vy
hlášky se nemění.
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