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5. Veškeré žaloby buďtež podávány u roz
hodčího soudu pro záležitosti řepařské (obchodní 
soud v Praze). Předseda tohoto soudu určí se zře
telem na místní přívod sporu místo jednání (od
stavec 1.).

6. Rozhodčí soud rozhoduje v senátech slo
žených z předsedy senátu a dvou členů, z nichž 
vždy po jednou ustanoví z kruhů pěstiletů cu
krovky a průmyslu cukerního předseda rozhod
čího soudu a ieho náměstkové.

7. Veškerá rozhodnutí rozhodčího soudů mají 
konečnou platnost.

8. Řízení před rozhodčím soudem řídí se 
ustanovením 4. odst., 6. části řádu pro spory 
civilní.

Předseda senátu může přibrati za použití 
předpisů pro řízení před řádnými soudy platných, 
svědky a znalce, které může stejně jako strany 
sporu vyslechnout! pod přísahou.

9. Výlohy jednotlivých sporů nese strana 
podlehnuvší. Urovnají-li strany před vynesením 
rozsudku svůj spor jakýmkoliv způsobem a ne- 
učiní-li o hrazení útrat sporu jiné úmluvy, nese 
každá strana polovici útrat sporu.

. § 17.
Zásobení cukrovarů uhlím.

L K zabezpečení řádného zásobení cukrovarů 
uhlím, ukládá se ministerstvu veřejných, prací a 
železnic, aby v měsících květnu až září t. r. uhra
dila pravidelným přídělem i dovozem uhlí 80% 
úhrnné potřeby uhelné pro cukrovary (surovárny, 
raffinerie), zbytek pak 20% aby ministerstva 
uhradila rovnoměrně v měsících říjnu a listopadu.

2. Dotyčnou službou pověřuje se Českoslo
venská komise cukerní.

§ 18.
Státní záruka.

1. Stát přejímá záruky za to, že provoz želez
niční a zásobování uhlím upraveno bude vzhle
dem k průmyslu cukernímu příští kampaně tak, 
aby bylo cukrovarům možno přijmouti a zpraco- 
vati veškerou cukrovku, jež jim pěstiteli cukrov
ky předem byla zaprodána a k dodávce nabíd
nuta.

2. Stát přejímá vůči těmto pěstitelům cu
krovky a případně i vůči cukrovarům zaplacení 
onoho množsví této cukrovky, jež by pro nedo
statky dopravy železniční anebo zásobování 
uhlím nemohlo býti cukrovary převzato a zpraco
váno.

3. Zásddy pro uplatnění těchto nároků a pro 
řízení formální o těchto nárocích stanoví mini
sterstvo spravedlnosti s ministerstvem financí a 
zemědělství na základě návrhů československé 
komise cukerní.

§ 19.
Ustanovení kontrolní.

1. Zásilky cukrovky a sice čerstvé, sušené a 
Pražené, skrojků a chrástu, mohou býti přijaty

i

k dopravě po železnici nebo po lodi. pokud zá
silka není adresována cukrovaru pouze tehdy, 
je-li připojeno k dopravním dokladům dopravní 
osvědčení, vystavené dle ustanovení tohoto na
řízení.

2. Vystavováním dopravních osvědčení pro 
cukrovku pověřen jest Výbor pro přidělování 
řepy průmyslu kávových náhražek, pro skrojky a 
chrást Československá jednota řepařň.

§ 20.

Přestupky a tresty.

Přestupky tohoto nařízení a jakákoliv spolu
účast při maření závazků stanovených v tomto 
nařízení, pokud jednání nepodléhá přísnější vý
měře trestů, budou trestati okresní politické 
úřady vězením až do 6 měsíců a pokutou až do
20.000 R. Při tom může býti též nalezeno na pro
padnutí předmětů, na něž se vztahuje trestný 
skutek.

Všechny tyto tresty mohou býti současně 
uloženy.

§ 21.

Smlouvy o prodeji cukrovky uzavřené dle 
tohoto nařízení osvobozeny jsou od kolků a po
platků.

§ 22.
Provádění nařízení.

Prováděním tohoto nařízení pověřuje se 
ministr zempcíělsťví, zásobování, financí, spra
vedlnosti,* veřejných prací a železnic.

§ 23.
Počátek platnosti.

Nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r. 
Habrman v. r, Klofáč v. r.
Staněk v. r. Stříbrný v. r.

Dr. Winter v. r.

Čís. 161.

Nařízení zemského politického správce 
v Fráze ze dne 17. hřezna 1919, 

čís. G3.82918-K
o obchodu sušeným ovocem a neslazenými 

povidly švestkovými v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro záso
bování lidu ze dne 20. února 1919, čís, 7873, naři
zuje se dle § 9. nařízění ze dne 24. března 1917, 
z. ř. č. 131, toto:
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§ 1.

Sušené ovoce, a to: sušená jablka, jablkové 
řezy (křížaly, kotouče), jablka v celku, sušené 
hrušky všeho druhu a sušené švestky dávají se 
pod závěru s tím účinkem, že je smějí pěstitelé, 
sadaři a obchodníci prodávat! výhradně jen úřed
ně oprávněné nákupně, případně jejím řádně legi
timovaným nákupcům.

Vykoupená množství sušeného ovoce budou 
se rozdělovati dle pokynů ministerstva pro zá
sobování lidu.

1 2.

Za nákupnu sušeného ovoce uvedeného v § 1 
tohoto nařízení ustanovuje se Odúčtovací kance
lář úřadovny pro zeleninu a ovoce státu Česko
slovenského se sídlem v Praze, Panská ulice 10, 
která jest pomocnou organisací úřadovny pro ze
leninu a ovoce státu Československého v Praze a 
podléhá jejímu neobmezenému dohledu.

§ 3.

Odúčtovací kancelář úřadovny pro zeleninu 
a ovoce Československého státu je zmocněna 
vstoupiti do stávajících kupních a dodacích smluv 
veškerých druhů sušeného ovoce uvedených v § 1 
tohoto nařízení, při čemž dlužno šetřili stanove
ných nejvyšších cen.

Rozdělení vykoupeného sušeného ovoce pro
vede úřadovna pro zeleninu a ovoce státu Česko
slovenského.

,§ 4.

Zasílati sušené ovoce jmenované v § 1. tohoto 
nařízení, jakož i neslazená švestková povidla po 
železnici, po vodě, vozmo, automobilem, po silnici 
nebo poštou, jest nadále ve smyslu § 9. minister- 
skéhe nařízení ze dne í. září 1917, z. ř. č. 368, pří- 
pustno jen na základě dopravního osvědčení (po
volení) vydaného pro každou zásilku úřadovnou 
pro zeleninu a ovoce státu Československého v 
Praze. K vývozu sušeného ovoce 'za hranice jest 
potřeba kromě toho ještě zvláštního povolení vý
vozního, jež vydává Československá komise pro 
vývoz a dovoz v Praze.

§5.

Při nákupu (přejímání) sušeného ovoce uve
deného v § 1. tohoto nařízení nesmějí se překro
čit} tyto nej vyšší ceny:

3. sušené švestky a to:
a) původní zboží, t. j. nepoško

zené plody.................. .... . . K 375'—,
b) zboží brakové.......................K 225'—•.
Tyto nejvyšší ceny platí za 100 kg netto váhy 

za dobře sušené, trvanlivé zboží bez obalu.
Zahrnují v sobě náklady dovozu až k nejbližší 

dosažitelné stanici, k nejblíže dosažitelnému po
štovnímu úřadu, nebo byla-li by doprava drahou, 
lodí nebo poštou vyloučena, k jinému místu určení, 
a dále útraty nákladu vztažmo podání na poštu, 
nebo dodává-li se zboží přímo do místa určení, 
útraty složení.

Přípustné přirážky pro rozdělovny určí Úřa
dovna pro zeleninu a ovoce v Praze v dohodě se 
zemskou správou politickou.

§6.
Pro drobný obchod, t. j. při bezprostředním 

prodeji Spotřebiteli, nesmějí se překročit! tyto nej
vyšší-ceny:

1. sušené hrušky a to:
a) velké, celé nebo krájené . . . K 7'60,
b) prostřední, celé neb krájené . . K 6'60,
c) malé, celé plody ....... K 4'90,
d> lesní (pláňky)........................... K 2'90;

2. sušenájablka (křížaly, kotouče) K 8'—;
3. s u š e n é š v e s t k y, zboží původní.

t. j. nepoškozené plody.................. K 5'60.
Zboží brakové při sušených švestkách do 

drobného prodeje nepřijde a použije se ho toliko 
k výrobě marmelády.

§ 7.

Výrobci, majitelé, jakož i ti, kdož mají v 
uschování sušené ovoce uvedené v § 1. tohoto na
řízení, jsou povinni Odúčtovací kanceláři Úřadov
ny pro zeleninu a ovoce v Praze, Panská ulice 10, 
nejdéle do 15. dubna 1919 oznámiti veškeré ho
tové výrobky v množství přes 50 kg, nabídnouti 
je a prodali zmíněné Odúčtovací kanceláři.

Oznámení a nabídky buďte provedeny -za
psaným dopisem.

§ 8.
Kdo jedná proti ustanovení tohoto nařízení, 

; bude potrestán politickým okresním úřadem pe
něžitou pokutou do 20.000 K nebo vězením až do 
6 neděl, pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu. 
Tyto tresty lze za přitěžujících okolnosti též vedle 
sebe uložiti.

1. sušené hrušky a to:
a) velké, celé neb rozkrájené . . K 550'—,
b) prostřední, celé neb rozkrájené K 475'—,
c) malé, celé plody.......................K 350'—,
d) lesní (pláňky).......................K 225'—;

2. sušenájablka (křížaly, kotouče) K 600'—;

Stejným trestům jako pachatel podléhá, kdo 
jiného k některému z těchto činů nabádá neb při 
jičh/ spáchání spolupůsobí.

§ 9.

Když se ukládá trest, lze dále, byl-Ii přestu
pek spáchán při provozování živnosti, vyřknout!
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ztrátu živnostenského oprávnění na vždy, nebo 
na určitý čas, nebo naříditi trvalé nebo dočasné 
uzavření živnostenských provozoven. Rovněž lze 
z podnětu trestního řízení vysloviti, že propadají 
předměty, na něž se trestní čin vztahuje, nebo 
výtěžek z nich ve prospěch státu.

Nelze-li stíhání nebo potrestání určité osoby 
provésti, lže propadnutí předmětu nebo výtěžku 
za ně samostatně vyřknouti.

Propadlých předmětů nebo výtěžků z nich 
použije se k zásobení obyvatelstva.

§ 10.

Politické okresní a policejní úřady státní mo
hou učiniti potřebná opatření, aby se zajistilo pro
padlé zboží, proti čemuž nelze se odvolati.

Zajištěné předměty mohou, když by jejich 
uschováním vzešly výlohy nebo je-li nebezpečí, 
že by se zkazily, ještě před vyřknutím přepadnuti 
úřadem ku zajištění oprávněným býti prodány.

§ 11.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

Současně zrušuje se nařízení ze dne 10. ledna 
1918, čís. 3 z. z., kterým stanoveny byly nej vyšší 
ceny pro maloobchod sušeným ovocem a švest
kovými povidly.

Zemský politický správce:
Kosina v. r.

Cis. 162.

Nařízení zemského politického správce 
v Praze za dne IsJ. března 1919, 

čís. 8905 pres.,

o zastavení oprávnění míti nebo nosíti 
zbraně V Čechách.

V základě § 42 zbrojního patentu ze dne 24. 
října 1852, z. ř. č. 223, zastavují se z důvodů ve
řejné bezpečnosti až na další v Cechách povolení 
míti a nositi zbraně, udělené podle uvedeného 
zbrojního patentu..

§ 1.
Míti a nositi zbraně každého druhu jest za

kázáno; všechna v tom směru udělená povolení 
pozbývají platnosti.

Všichni držitelé zbraní jsou povinni odeyzdati 
tyto zbraně dle ministerského nařízení ze dne
20. srpna 1857, z. ř. č. 159, k uschování na dobu 
platnosti tohoto nařízení na potvrzení u politi
ckého úřadu I. stolice (státního policejního úřadu), 
v jehož obvodu držitel zbraně se zdržuje. Stejnou 
povinnost mají živnostníci oprávnění ke zhotovení 
a prodeji zbraní. § 2. ''

Z ustanovení § 1 vyňaty jsou tyto osoby:
a) Veřejní úředníci a zřízenci oprávnění no- 

siti zbraně, avšak jen ohledně oněch zbraní, které 
patří dle předpisu k jejich výzbroji nebo úřednímu 
stejnokroji;

b) službu vykonávající přísežný lesní, lovecký 
a rybářský personál, jakož i dozorčí personál ko
nající stejnou službu, dále jiný veřejný strážní 
Personál ohledně oněch zbraní, jichž používati jest 
oprávněn;

c) osoby, jichž ozbrojení bylo výjimečně po
voleno ministerstvem Národní obrany, aby pomá
haly při obraně země.

§ 3.

Toto nařízení netýká se zbraní, jež patří do 
souboru veřejných uměleckých a historických 
sbírek.

§ 4.
Výjimky z těchto opatření povoluje zemská 

politická správa ve zvláště ohleduhodných přípa
dech, kde toho nezbytně vyžaduje bezpečnost 
osoby nebo majetku, pro jednotlivce, pro určitý 
okruh osob nebo jednotlivé části správního okrsku, 
dále pro živnostníky oprávněné ku výrobě a pro
deji zbraní a pro majitele soukromých sbírek 
zbraní.

Výjimky, povolené ve smyslu prvého od
stavce mohou býti kdykoliv dle potřeby opět 
zrušeny.

§ 5.
Přestupky tohoto nařízení trestají se dle 

čtvrté částky uvedeného zbrojního patentu.

§ 6.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy

hlášení.

Zemský politický správce:
Kosina v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


