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Cis. 163.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 27. března 1919
o vývozu cukru.
§ 1.
v Vývoz přebytků výroby cukerní po zajištění
veškeré spotřeby domácí podléhá pravomoci mi
nisterstva financí, které provádí jej prostřed
nictvím Československé komise cukerní. Pravidla
tohoto provádění musí býti ministerstvem financí
schválena.
§ 2.

Právo vydávati vývozní povolení pro cukr
ministerstvem financí k vývozu uvolněný, má vý
hradně československá komise cukerní.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a výkon ukládá se ministru financí.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winíer v. r.
Dr. firuban v. r.
Dr. Rašín v. r.

Článek II.
§§ 4 a 5 nařízeni úřadu pro zásobování lidu zo
dne 22. listopadu 1918, č. 41 Sb. a. a n., se zrušují
a nastupují na jejich místo:
§ 4.
Při prodeji ryb nesmějí býti překročeny tyto
nejvyšší ceny:
A. při prodeji ryb na hrázi:
za 100 kg kaprů, línu nebo štik . . 350-— K,
„ 100 „ drobných bílých ryb . . 200— K,
,,
1 „ vzácných ryb (pstruhů,
candátů, marén a úhořů)..................
9-- K.
B. Ze sádek:
za 100 kg kaprů, línů nebo štik . . 380— K.
C. Při prodeji ryb obchodníky v místě
spotřebním nesmí býti překročena cena:
u kaprů, línů a štik za 1 kg . . .
6-30 K,
u bílé ryby za 1 kg . . .
3-60 K,
u vzácné ryby za 1 kg . . . . 11-60 K.
§ 5.

Čís. 164.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. března 1919
o obchodu rybami sladkovodními, kterým se na
řízení úřadu pro zásobování lidu ze dne 22. listo
padu 1918, č. 41 Sb. z. a n., částečně mění, pokud
se týče, doplňuje:
článek I.
§§ 1, 2 a 3 nařízení úřadu pro zásobováni lidu
ze dne 22. listopadu 1918, č. 41 Sb. z. a n., zůstá
vají nezměněně v platnosti.

Za násadu smí býti použito ryby do 3/4 ks
váhy. Cena násady stanoví se:
za 100 kg kaprů, štik a línů loco
sádky dle stávajících usancí .... 650‘— K-

§ 6.
Producenti jsou povinni dodat! ryby na dráhu
dle dosavadních obchodních zvyklostí, se zapo
čtením nej vyšších výloh 25 K za každých
100 kg ryb.
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§ 9.

S 7.

Přestupky tohoto nařízení — nepodléhají-li
přísnějším trestům — trestají okresní politické
úřady peněžitými pokutami až do 20.000 K nebo
vězením až do 6 měsíců.
Odvolání, pokud se peněžitého trestu týče,
nemá odkládacího účinku. Zboží zabavené pro
padá bez náhrady ve prospěch státu.
§

8.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

Ministerstvo pro zásobování lidu se pověřuje
provedením tohoto nařízení.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Dr. Rašit! v. r.
Dr. Soukup v. r.
Staněk y. r.
Dr. ZaSiradník v. r.
Dr.
Winter v. r.
Dr. Vrbensky v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Hruban v. r.
Habrman v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.

