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žebním poměru bez přerušení aspoň dva roky, 
nutno zachovati Ihíitu dvouměsíční.

§ 3.
Ustanovení předchozí platí i pro služební 

poměry osob, jež jsou zaměstnány v zařízeních 
válečného hospodářství, na příklad v ústřednách 
a svazech válečných a obstarávají tam práce 
kupecké aneb vyšší práce nekupecké.

§ 4.
Nařízení toto neplatí pro zaměstnance, pro 

něž vydáno nařízení ze dne 9. ledna 1919, čís. 14, 
sbírky zákonů a nařízení, jež zachovává poměry 
služební obchodních pomocníků povolaných :o 
služeb válečných.

Neplatí dále pro služební poměry, které sou
hlasnou vůlí stran byly před dnem vyhlášení 
tohoto nařízení rozvázány.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a pozbývá platnosti dnem 1. května 1919.

vezený, drobný, jatečný dobytek tu- i cizo
zemský (telata, vepři, skopci a jiné), jakož i ve
škeré maso, tedy i hovězí, jest odevzdati jedině 
Úřední sběrně dobytka a masa v Praze-Holešo- 
vicích, ústřední pražské jatky.

§ 2.
Úřední sběrna drobného jatečného dobytka 

a masa provede dle pohotového množství pokud 
možno kvalitou a kvantitou stejný, poměrný 
příděl jednotlivým spotřebním místům.

§ 3.
Úřední sběrna drobného, jatečného dobytka 

a masa určuje ceny dobytka a masa při předání 
jednotlivým spotřebním místům v rámci plat
ných nejvyšších cen neb na základě zvláštního 
zmocnění ministerstva pro zásobování lidu.

§ 4.
Působnost Úřední sběrny drobného jatečného 

dobytka a masa může býíi rozšířena také na 
dobytek hovězí a jatečně koně.

§ 6.
Ministru spravedlnosti se ukládá, aby toto 

nařízení provedl.

Dr. Kramář v. r. 
Dr. Winter v. r.
V. Klofáč v. r. 
Stříbrný v. r. 
Ant. Švehla v. r.

Dr. Soukup v. r. í 
G. Habermann v. r. | 

Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 

Dr. Hruban v. r.
Prášek v. r.

§ 5.
Vývoz veškerého drobného jatečného do

bytka a masa z míst policejního obvodu praž
ského a z Vysočan se připouští jedině s povo
lením ministerstva pro zásobování lidu.

§ 6.
'Přestupky tohoto nařízení stíhají se peně

žitou pokutou do 5000 korun neb vězením do 
6 měsíců, případně odnětím živnosti. Zabavené 
zboží propadá bez jakékoli náhrady ve pro
spěch státu.

Cis. 16.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu 
ze - ne 3. ledna 1919, 

kterým se zřizuje Úřední sběrna drobného 
jatečného dobytka a masa pro policejní obvod 

pražský a obec Vysočany.

§ 1.
Veškerý, pro spotřebu v policejním obvodě 

pražském a ve Vysočanech určený, a sem do-.

§ 7.
Nařízení toto nabývá 

vyhlášení.

Dr. Kramář v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Rašín v. r,
Švehla v. r.
Stříbrný v. r.

platnosti 10 dnů pa

Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 

Habermann v. r. 
Prášek v. r. 
Staněk v. r.
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Ze státní knihtiskárny v Praze.


