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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 vystačiti 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.
Švehla v. r.
Dr. Kramář v. r.
Hajfermann v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kloíáč v. r.
Stříbrný v. n
Dr. Vrhenský v. r.
Dr. Rašín v. r.
. Dr. Winíer v. r.
Dt. Soukup v. r.

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. Soukup v. r.
Dr. Kramář v. r.
Dr. Stránský v. r.
říabermann v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Vrbenský v. r
Kloíáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Rašín 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
Čís. 22,
do 6 měsíců, případně odnětím živnostenského
oprávnění.
Trestu podléhá prodavač i kupující.
Naříaení ministerstva pro zásobování lidu
§ 4.
ve srozumění s ministerstvem zemědělství
ze dne 11. ledna 1919,
'Nařízení toho nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
kterým se stanoví nejvyšší ceny za telata
Dřívější uzávěrky se ruší, nepřizpůsobí-Ii se
a telecí maso.
cenám
tohoto nařízení.
§ 1.
Dr. Soukup v. r.
Pro prodej živých telat stanoví se nejvyšší Dr. Kramář v. r.
Dr. Stránský v. r.
Habermann v. r.
cena až do 4 K 70 h za kg.
Pro prodej telecího masa v drobném, t. j. Dr. Hruban v. r.
Stříbrný v. r.
prodává-Ii překupník spotřebiteli, určují se nej Klofáč v. r.
Dr. Vrbenský v. r
vyšší ceny až do 6 K za 1 kg předního masa a Dr. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.
až do 7 K za 1 kg masa zadního, v Praze a
Ze státní knihtiskárny v Praze.

