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Nařízení úřadu pru zásobování lidu ze dne
22. listopadu 1918
o obchodu rybami sladkovodními.
§ 1.
Dosavadní ustanovení zákonná o rybách
sladkovodních zůstávají v platnosti s těmito změ
nami a doplňky

Tyto stanovené ceny se v pozdějších mě
sících nijak nezvyšují.
§ 5.
Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.
Ministr:
Dr. Vrbenský v. r.

§ 2.

Čís. 42.

Vývoz ryb z území československé republiky
jest zakázán. Výjimky z tohoto ustanovení po
voluje v případech zvláště pozoruhodných úřad
pro zásobování lidu.

Nařízení úřadu pro zásobování lidu
ze dne 22. listopadu 1918
o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských
výrobků.

§3.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
Ke každé zásilce ryb dopravovaných, uvnitř
z.
ř.
č. 307, nařizuje se toto:
hranic československé republiky po železnici,
parníku nebo po nápravě musí připojeno býti
článek I.
dopravní osvědčení dle vzorce předepsaného |
v dodatku k nařízení ze dne 4. září 1918, z. ř. |
Nařízení úřadu pro výživu obyvatelstva ze
č. 326. Osvědčení takové vyhotoví okresní správa dne 16. ledna 1918, z. ř. č. 16, o „Všeobecné úpravě
spotřeby obilí a mlýnských výrobků" se zrušuje
politická toho' okresu, z něhož se ryba vyváží.
a na jeho místo nastupuje dále uvedené usta
novení :
§4.
§ 1.
Pří prodeji ryb nesmějí býti překročeny tyto
Pokud
nebude
ustanoveno
jinak, ustanovuje
nejvyšší ceny:
se pro podnikatele zemědělských podniků k vlastní
A. Na hrázi:
výživě a k výživě příslušníků jeho domácnosti
Za 100 kg kaprů neb línů..................
300 K, | (hospodářství), pokud tyto osoby jsou činný při
za 100 kg štik....................................... 330 K. zpracování půdy, jako zemědělští dělníci, nebo
B. Ze sádek:
stálí dozorčí orgánové, počítajíc v to i dělníky a
osoby
k výměnku oprávněné, i zřízence, jimž za
a) při prodeji ve váze přes 50 kg:
výměnek,
nebo mzdu přísluší volná strava, mlýn
za 100 kg kaprů neb línů....................... 330 K, 1
za 100 kg štik....................................... 360 K; ské výrobky, neb obilí na chléb, 16 kg obilí mě
síčně.
b) při prodeji drobném do 50 kg:
§ 2.
za 1 kg kaprů neb línů.......................3 K 60 h,
Pro ostatní obyvatele činí přípustně množ
za 1 kg štik........................................ 3 K 90 h.
ství spotřeby od 18. listopadu 1918 pro osobu:
C. Prodávají-li ryby obchodníci rybami |
a) Všeobecně 1400 g mouky týdně, z toho
v místě spotřebním, smí k cenám ryb na hrázi 900 g mouky na chléb a 500 g moučných vý
připočtena býti jednotná přirážka 2 K za 1 kg.
; robků ;
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