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Nejvyšší ceny, které zahrnují výlohy do
vozu až do stanice přádelny, rozumějí se za su
rovou přízi bez obalu,, při placení během 30 dnů 
se 3% hotovostného.

Za příze zušlechtěné povoluje se příplatek 
obvyklým mzdám zušlechťovacím přiměřený,

§ 3.

Nejvyšší ceny v ■§ 2 stanovené, platí pro 
Příze zhotovené z tuzemské lněné žně roku 1917 
se zpětnou platností od 1. ledna 1918.

Š 4.

Za příze, které byly prokázané vyrobeny 
ze suroviny dovezené z celního cizozemska, může 
ministr obchodu po vyslechnutí Inářského odboru 
československé textilní komise v Praze povoliti 
výjimečně vyšší ceny.

■' § 5.

Prodej příze v § 2 uvedené za vyšší cenu 
nežli stanovené ceny nejvyšší je zakázán. Kdo 
by jednal proti tomuto zákazu, kdo by obchody, 
které by za vyšší cenu uzavřeny býti měly,' zpro
středkoval neb jiným způsobem při jich uzávěrce 
spolupůsobil, trestá se politickým úřadem první 
instance vězením jednoho týdne až šesti měsíců, 
pokud jednání takové nepodléhá trestu přísněj
šímu. Vedle trestu na svobodě může býti uložena 
peněžitá pokuta do 10.000 korun.

Kdo jiným způsobem proti tomuto nařízení 
jedná, trestá se politickým úřadem první instance 
peněžitou pokutou do 20.000 korun, nebo vězením 
do šesti měsíců, pokud jednání takové přísnějšímu 
trestu nepodléhá. Tyto tresty mohou též vedle 
sebe býti uloženy.

Mimo to může býti prohlášeno za propadlé 
ono množství, na něž se trestný čin vztahuje a 
když takové překročení nastalo ve vykonávání 
živnosti, též ztráta živnosti.

§ 6.

Kdo by jiného k trestnímu činu proti tomuto 
nařízení nabádal, nebo při takovém výkonu 
spolupůsobil, podléhá stejným trestám jako 
pachatel.

vi 7.V /.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Kramář v. r. 
Habermann v. r. 
Dr. Hrubaii v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Rašín v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Stříbrný v, r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r.

Čís. 21.

Nařízeni ministerstva pro zásobování lidu 
ze dne 7, ledna 1919

o všeobecné úprav© spotřeby obilí a mlýnských 
výrobků, kterým se mění resp. doplňuje nařízení 
jeho ze dne 22. listopadu 1918, č. 42 sbírky zá

konů a nařízení státu československého.
Na základě zákona ze dne 24. červenec 1917, 

z. ř. č. 307, se nařizuje toto:

ČI. I.

Spor ř e b n í d á v k a p r o s a m o- 
z á s o b i t e 1 e,

Pro podnikatele zemědělských podniků 
i k vlastní jich, výživě, dále k výživě ve společné 

domácnosti s nimi bydlících rodinných přísluš
níků jakož i k výživě příslušníků jich domác
ností (hospodářství), pokud tyto osoby *■ jsou 
činný při zpracování ■ půdy, jako'zemědělští děl
níci nebo stálí dozorčí orgánové, počítaje v to 
i dělníky a osoby k výměnku oprávněné, i zří- 

i ženci, jimž za výměnek nebo mzdu přísluší volná 
| strava, mlýnské výrobky neb obilí na chléb, sta

noví se bez rozdílu spotřební dávka 16 kg obilí 
. měsíčně.

§ 2.

S p o t ř e b n i d á v k a pro u e s a m o- 
z á s o b i t e 1 e.

Pro ostatní obyvatele (nesamozásobitele) 
stanoví se vzhledem k změněným předpisům 
vymílacím přípustná spotřební dávka počínajíc 
dnem 26. ledna 1919 pro osobu takto:

a) všeobecně 1950 g mouky týdně, z toho 
1200 g mouky na chléb a 750 g moučných vý
robků ;

b) pro těžce pracující 2800 g mouky týdně, 
z toho 1800 g mouky na chléb a 1000 g mouč
ných výrobků.

Odebéře-li se chléb, počítá se za 5 g mouky 
7 g chleba. Jak při všeobecné dávce (sub a), tak 

j i při dávce těžce pracujících (sub b), budiž dle 
i možnosti na dávku moučných výrobků, vydáváno 
i po 500 g na osobu v mouce vařivé (pšeničné, 
í ječné), zbytek (250 g resp. 500 g) v jiných mlýn- 
i ských výrobcích, jako v kroupách, krupici, ovesné 

rýži, pravé rýži, ovesných vločkách.
Dávka těžce pracujících přiznává se těliot- 

ným ženám od 3. měsíce těhotenství, jakož i čin
nému vojsku, požívajícímu erárního stravování.

Pro děti až do dovršení 3. roku věku lze 
k žádosti přednosty domácnosti, matky neb 
osoby, jíž náleží o děti pečovati, odebrat! pří
slušné množství zcela nebo z části v krupici, 
ovesných vločkách neb ovesné' krupici.

§ 3.
Zemské politické správy určí modality, za 

jakých možno přiznati v předchozím paragrafu
5*
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uvedené výhody těhotným a dětem do dovrše
ného 3. roku, dáti pak modality a předpoklady, 
za jakých lze poskytnout! těžce nemocným výhod 
při 0'dběru mlýnských výrobků.

Zemské politické správy vydají dále bližší 
předpisy o výrobě, prodeji a ceně chleba, při 
čemž budiž vzata za základ normální jednotná 
váha bochníku chleba vyrobeného z 1200 g chle
bové mouky, t. j. 1680 g chleba, jehož cena ne
smí* při ceně chlebové mouky 80 h za 1 kg 
převyšovali 1'56 K (1 kg chleba 92 h), resp. 
v místech s potravní daní l-60 K (chleba za;94 h 
1 kg), jakož i předpisy o úpravě a používání 
úředních výkazních lístků o spotřebě chleba a 
/mouky.

§ 7 nařízení ministerstva obchodu v dohodě 
s ministerstvy vnitra, orby a financí ze dne 20. 
prosince 1915, z. ř. č. 379, o povinnosti prodavačů 
chleba prodávati skrojky, dále $ 3 nařízení mini
sterstva vnitra ze dne 15. ledna 1916, z. ř. č. 15, 
o zvláštních výkazech pro osoby, které se stra
vují v hostinských podnicích, lidových kuchyních 
a pod. se zrušuje.

Cl. n.
Politické zemské správy se zmocňují, po

volili výdej mlecích výkazů v případech zvlášt
ního zřetele hodných, osobám, nabyvším, obilí 
i po 31. prosinci 1918, vzdají-li se moučenek, pří
padně chlebenek, na dobu, po kterou mají vy- 
stačiti s množstvím získaných mlýnských .vý
robků dle přípustné spotřební dávky, stanovené 
v § 2 tohoto nařízení.

■' Ostatní předpisy čl. II. nařízení ze dne 
22. listopadu 1918, č. 42, zůstávají v platnosti.

Cl. TU.
Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.

Dr. Kramář v. r. 
Hajfermann v. r. 

Kloíáč v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Dt. Soukup v. r.

Švehla v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Stříbrný v. n 
Dr. Vrhenský v. r. 

. Dr. Winíer v. r.

Čís. 22,

Naříaení ministerstva pro zásobování lidu 
ve srozumění s ministerstvem zemědělství 

ze dne 11. ledna 1919,
kterým se stanoví nejvyšší ceny za telata 

a telecí maso.
§ 1.

Pro prodej živých telat stanoví se nejvyšší 
cena až do 4 K 70 h za kg.

Pro prodej telecího masa v drobném, t. j. 
prodává-Ii překupník spotřebiteli, určují se nej
vyšší ceny až do 6 K za 1 kg předního masa a 
až do 7 K za 1 kg masa zadního, v Praze a

n Brně až do 6 K 80 h za 1 kg masa předního 
a až do 7 K 80 h za 1 kg masa zadního.

§ 2.
Přestupky tohoto nařízení, nepodléhají-li 

treštům přísnějším, trestají politické úřady první 
instance pokutou do 5000 K nebo vězením do 
6 měsíců, případně odnětím živnostenského 
oprávnění. Trestu podléhá prodavač i kupující.

§ 3.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy

hlášení.
Dřívější uzávěrky se ruší, nepřizpůsobí-Ii se 

cenám tohoto nařízení.
Nařízení zemských politických úřadů, pokud 

odporují nařízení tomuto, pozbývají platnosti.

Dr. Kramář v. r. 
říabermann v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Kloíáč v. r.
Dr. Rašín v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r 
Dr. Winter v. r.

Cis. 23.
Nařízení ministerstva pro zásobování lidu 
ve srozumění s ministerstvem zemědělství 

ze dne 11. ledna 1919,
kterým se stanoví nejvyšší ceny za skopee 

a skopové maso.
§ 1.

Pro prodej živých skopců stanoví se nej
vyšší cena až do 5 K za 1 kg.

Pro prodej poražených skopců v celku 
určuje se nejvyšší cena až do K 9'20, v Praze 
a v Brně až do K 10'— za 1 kg.

§ 2.
V drobném prodeji, t. j. prodává-li překupník 

spotřebiteli, povoluje se k těmto cenám příplatek 
K 2-— při 1 kg.

§ 3.
Přestupky tohoto nařízení, pokud nepodlé

hají trestům přísnějším, trestají politické úřady 
první instance pokutou do 5000 K nebo vězením 
do 6 měsíců, případně odnětím živnostenského 
oprávnění. Trestu podléhá prodavač i kupující.

§ 4.
'Nařízení toho nabývá platnosti dnem vy

hlášení.
Dřívější uzávěrky se ruší, nepřizpůsobí-Ii se 

cenám tohoto nařízení.
Dr. Kramář v. r. 
Habermann v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Rašín v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r 
Dr. Winter v. r.

Ze státní knihtiskárny v Praze.


