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Sbírka zákonů a nařízení
síáLÍu. če&lco&lcrveiiislcélno..

Částka XXIV. Vydána dne 9. března 1919.

Obsah: (Čís. 115.—118.) 115. Nařízení, kterým pozměňují se některá ustanovení nařízení ministra vnitra 
ze dne 21. března 1873, z. ř. č. 37. o fysikátní zkoušce zvěrolékařské. — 116. Nařízení, jímž se stanoví 
nejvyšší ceny selat. — 117. Nařízení o ceně mouky amerického původu. —• 118. Nařízení o uvolnění 
zadržených vkladů při okolkování bankovek.

Cis. 115.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne @. března 1919,
kterým pozměňují se některá ustanovení nařízení 
ministra vnitra ze dne 21. března 1873, z. ř. č. 37, 

o fysikátní zkoušce zvěrolékařské.

§ 1.
Provádět! nařízení ministra vnitra ze dne 

21. března 1873, z. ř. č. 37, pokud se týká fysi- 
kátních zkoušek zvěroiékařských, přináleží mini
sterstvu zemědělství.

§ 2.
§ 18 uvedeného nařízení se změňuje a má 

příště zníti:
Zkušební komisi pro zkoušky zvěrolékařské 

tvoří předseda ministrem zemědělství jmenovaný 
a dva ve veřejné službě se nalézající zvěrolékaři.

§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Švehía v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Klofáč v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

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

Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 116.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne ©. března 1919

jímž se stanoví nejvyšší ceny selat.
s is 1-

Pro prodej selat do váhy 10 kg stanoví se 
nejvyšší cena na K 30’— za 1 kg živé váhy.

§ 2.

Přestupky tohoto nařízení nepodléhají-h íre- 
stúm přísnějším, trestají politické úřady první 
instance pokutou do K 5.000'—, nebo vězením do- 
6 měsíců. Trestu podléhá prodavač i kupující:

§ 3.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy

hlášení.
Na dřívější uzávěrky se nařízení toto ne

vztahuje.
Současně zrušují se eventuelní nařízení poli

tických úřadu prvé i druhé instance a okresních 
cenových komisí, pokud tato odporují tomuto 
nařízení.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r 
Klofáč v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

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

Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 117.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 6. března 1919, 

o ceně mouky amerického původu.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, se nařizuje toto;,

§1.
Pro mouku k pečení amerického původu sta

noví se přikazovací cena za 1 kg K 4-68.
V drobném prodeji nesmí cena této mouky 

převyšovati K 5-— za 1 kg.

§ 2.'
Pro nejnemajetnější budiž vydávána mouka 

ta za cenu v drobném prodeji K 3-—, při čemž
' d5


