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Cis. 120. j Při prodeji v papírových obalech
Nařízení vlády republiky Československé (ka!tomi).................................................K 4'52.

ze dne 7. Masna 1919, § 5

jímž se mění a doplňme nařízení hvvalélm úřadu I 
pro výživu lidu ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 62, 
o úpravě obchodu umělým medem a syrobem.

§ 1.

Nařízeni úřadu pro výživu lidu ze dne 16. 
února 1918, z. ř. č. 62, jímž, upravuje se obchod 
umělým medem a syrobem a stanoví se nejvyšší 
ceny, mění se a doplňuje takto:

§ 2.

Umělý med nesmí býtí tekutý a musí vyká- . 
zovati konsistenci másla.

§ 3.

Prodáva-li umělý ii^ed výrobce, stanoví se - 
nejvyšší cena za 100 kg umělého medu na stanici
výrobny takto:

Při prodeji v sudech,' kbelících, 
nebo věd rach (bez balení)..................K 330-—.

Při prodeji ve skleněných nádobách 
(bez balení)  ...................... K 355—.

Při prodeji v papírových obalech 
(včetně balení)................................... i< 375'—.

§ 4.

Prodává-li se umělý med v drobném, t. i. při , 
dodávce v množstvích pod 5 kg přímo spotře
biteli. není dovoleno překročiti tyto ceny umělého 
rnedu za 1 kg:

Pokud za zvláštních poměru místních nepro
dává výrobce • přímo maloobchodníkům, nýbrž 
prostřednictvím velkého obchodu, je dovoleno při 
prodeji ze skladiště velkoobchodníkova malo
obchodníku překročiti nejvyšší ceny v $ 3 stano
vené nejvýše o 8 procent.

6.

Při prodeji umělého medu smějí výrobci, 
velkoobchodníci a maloobchodníci — poslední 
pouze pokud dodávají v kbelících, vědrech nebo 
ve sklenicích — účtovati obal jen za prokazatel
nou cenu, za niž obal si sami opatřili.

Je-li umělý med balen v papíru nebo kartonu, 
nesmí býtrobal účtován.n

Obchodníci a továrny jsou povinni, převzít! 
za tuto cenu obal, který jim kupec navrátí vy
placeně do 45 dnů od obdržení zboží nepoškozený, 
při čemž mohou si sraziti 10%. u sudů nebo dře
věných nádob. 15% u kbelíku a věder.

Výrobci i ibchodníči umělým'medem jsou po-' 
vinni se podrobiti kontrolním předpisům, stano
veným ministerstvem pro výživu lidu.

§8.

1 restu, ustanovenému v § 11 zmíněného na
řízení podléhá také kupec, překroču.iící nejvyšší 
ceny a každý, kdo jedná tak, aby ustanovení to
hoto nařízení a ustanovení kontrolní, ohledně vý
roby a obchodu byla porušena.

Při volném prodeji (výpich) ze sudů. 
kbelíků nebo věder . . . . . . . . K 415.

Při prodeji ve skleněných nádobách K 4’26.

? 9.

loto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Nařízen úřadu pro výživu lidu ze dne 16.
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února 1918, z. ř. č. 62, zůstává v platnosti, pokud 
nebylo změněno.

Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. Staněk v. r.
Habrman v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r. Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r.

Dr. Winter v. r.

Cis. 121.
Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 7. března 1919
o zavedeni nejvyšších cen pro droždí.

Na základě ustanovení § 17 cis. nařízení ze 
cíne 24. března 1917, z. ř. č. 131, nařizuje se toto:

Při prodeji droždí z továrny nesmí bytí pře
kročena cena 4 K za 1 kilogram droždí.

V této ceně jsou zahrnuty všechny výdaje 
za dopravu zboží do železniční nebo poštovní 
stanice přijímací.

§2.
Při prodeji droždí v množství 14 kilogramu a 

více nesmí býti překročena cena 4'60 K za 1 kilo
gram droždí.

§ 3.
Při prodeji droždí na dekagramy t. j. v množ

ství pod 14 kilogramu nesmí býti překročena 
cena 5'50 K za 1 kilogram droždí.

§4.
Kdo požaduje nebo dává sobě nebo někomu 

jinému poskytnouti nebo slíbiti při prodeji droždí 
vyšší cenu, než jak stanovena v tomto nařízení, 
bude trestán politickým úřadem vězením od 
1 týdne do 6 měsíců, pokud jeho jednánu ne
podléhá trestu přísnějšímu.

Vedle trestu vězení může býti vinník potre
stán peněžitou pokutoii do 10.000 K.

§ 5.
Tímto nařízením pozbývají platnosti dřívější 

ustanovení o cenách droždí.
§ 6.

, Nařízení toto nabývá .právní účinnosti dnem 
vyhlášení.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r. Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r, Dr. Soukup v. r. 

Dr. Winter v. r.

Cis. 122.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. března 1919
o státních zkouškách judicielních a státo- 

yědeckých.

§ 1.
Státní zkoušky oboru judicielního a státo- 

vědeckého při státní zkušební komisi v Praze ko
nají se jazykem českým. Kandidáti, kteří nejsou 
české národnosti, mohou dle svého přání konati 
tyto zkoušky jazykem německým nebo jazykem 
českým a německým.

§2.

Zkoušky judicielní a státovědecké, vykonané 
počínajíc dnem 28. října 1919 při státní zkušební 
komisi v Praze výhradně jazykem českým, jsou 
platné.

§3.
Nařízení toto nabývá působnosti dnem vy

hlášení; starší ustanovení o zkouškách tomuto na
řízení neodporující platí dále. „

§4.
Výkonem tohoto nařízení se pověřuje ministr 

školství a národní osvěty.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r. Dr. Vrbenský v. r. 
Stříbrný v. r. Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r, Dr. Soukup v. r.

Dr. Winter v. r.

Cis. 123.
Nařízení vlády republiky Českos’ovenské 

zs dne 7. března 1919,
kterým se stanoví itejvyšší ceny piva.

§ l.
Nejvyšší cena požadovaná za pivo obyčejné 

nesmí přesahovat! K 94 — za 1 hl, za pivo plzeňské 
K 10S'— za 1 hl, obojí loco pivovar.

§ 2.
Pro prodej piva ve sklenicích v drobném pro

deji stanoví se tyto nejvyšší ceny:
P i v-o obyčejné:

a) ve městech, místech lázeňských a průmyslo
vých 1 1 za K T60,

b) v místech ostatních 1 1 za K T40.
Pivo plzeňské:

a) ve městech, místech lázeňských a průmyslo
vých mimo Plzeň 1 1 za K 2'20,

b) v městě Plzni 1 1 za K T76,
c) v obcích politického okresu plzeňského 1 1 

za K 2'—.
I


