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Cis. 91.

Cis. 90.

Naíízení vlády republiky československé Nařízení vlády republiky československé
ze dne 19. února 1919
ze dne 19. února 1919,
jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv o dopravě semene, podsevků a odpadků červeného
obhospodařovaných komisí pro strojená hnojivá, i
jetele ve vnitrozemí.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
§

1.

.

Pro strojená hnojivá, obhospodařovaná komisí
pro strojená hnojivá, stanoví se tyto přejímací
ceny:
a) pro síran čpavkový za 1 kg dusíku . K 6'25,
b) pro dusíkaté vápno (vápnodusík) za
1 kg dusíku............................................ K 4'50,
c) pro superfosfát za 1 kg kyseliny
fosforečné ve vodě rozpustné . . . K 3-—, i
!
d> pro rozložené kostní moučky za 1 kg
I
kyseliny fosforečné ve vodě roz
pustné ..................................................K 3'20,
j
a 1 kg dusíku ........................................ K 6'—,
e) pro Thomasovu moučku za 1 kg ky
seliny fosforečné nerozpustné . . . K 0'78.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Železnice a paroplavební podniky smějí přijímati zásilky semene, podsevků a odpadků červe
ného jetele k dopravě ve vnitrozemí jen tehdy,
je-li k zasílacím listinám pro každou zásilku při
pojeno dopravná osvědčení dle připojeného vzorce.
Vydáváním osvědčení pověřují se český a ně
mecký odbor rady zemědělské v Praze pro Ce
chy, český a německý odbor rady zemědělské
v Brně pro Moravu, Ústřední hospodářská společ
nost pro české kraje v Opavě a slezská zemědělsko-lesnická společnost v Opavě (Schlesische
Land- und Forstwirtschaftsgesellschaft in Troppau) pro Slezsko; opatření pro Slovensko učiní
zmocněnec československé republiky.
Pro zásilky vojenské správy, jakož i pro zásilky z cizozemska, není třeba dopravních osvěd
čení.

§ 2.

Přestupky tohoto nařízení a předpisů podle
něho vydaných, jakož i každé spolupůsobení při
Při stanovení ceny kyseliny fosforečné ve zmaru povinností v tomto nařízení stanovených,
vodě rozpustné v odst. c) a d) vzata za základ pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu, trestá po
cena dosud platná 55 hal. za % kyseliny fosforeč litický okresní úřad peněžitými pokutami do
né ve vyklíženém kostním šrotu neb moučce. Při 20.000 korun, nebo tresty vězením až do 6 měsíců.
zvýšení nebo snížení ceny této zvýší nebo sníží
Spáchá-li přestupek živnostník, lze kromě
se cena kyseliny fosforečné ve vodě rozpustné toho, pokud jsou tu předpoklady § 133 b, odst. 1.,
o stejný obnos. Směrné ceny platí do 30. dubna lit. a) živnost, řádu, naříditi odnětí živnostenského
1919.
oprávnění.
§3.
Ceny vyrozumívají se za zboží obvyklé ja
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlákosti, franko, vagon železniční, odesílací stanice
j šení.
továrny.
Zároveň zrušují se nařízení ministra zeměděl! ství ze dne 20. prosince 1918, č. 97 Sb. z. a n., o do§2.
, 7/
"
| pravě semene, podsevků a odpadků červeného
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá jetele, dále nařízení ministra orby ve shodě se
šeni.
i súčastněnými ministry ze dne 25. února 1916, z. ř.
Dřívější uzávěrky se ruší, nepřizpůsobí-li se č. 54, o dopravním osvědčení pro jetelové semeno
a ze dne 11. prosince 1917, z. ř. č. 478, o obchodu
cenám tohoto nařízení.
semenem červeného jetele.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kloíáč v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Soukup v. r.

Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v.
Dr. Zahradník v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v.
Dr. Hruban v. r.

