Cis. 190.

2.

Čekanková mouka v pytlích, bednách nebo
llařízení vlády republiky Československé
!' sudech smí býti prodávána za nejvyšší cenu
ze dne 10 dubna 1319
245 K za 100 kg a řepná mouka téhož obalu za
nejvyšší cenu 301 K za 100 kg.
o zrušení komise pro železo.
Podle zákona ze dne 24. července 1917, z. ř.
č. 307, a zákonů čl. LXIII. z roku 1912 a L. z roku
1914, se ustanovuje:
§ 1.
Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živ
ností ze dne 22. listopadu 1918 o zhospodařování železa, č. 46 Sb. zák. a nař., se zrušuje.
§ 2.
Pokud komise pro železo nezavedla dosud
úplně volný obchod se železářskými výrobky,
zavádí se tento dnem, kdy nařízení vstupuje
v platnost.
§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministerstvo obchodu.
§ 4.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Kloíáč v. r.
Dr. Rašín v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habnnan v. r.
Dr. Winíer v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hruban v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.

Cis. 191.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. dubna 1919
o úpravě obchodu kávovými náhražkami.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, a uherského zákona čl. LXIII. z roku
1912 a L. z roku 1914, nařizuje se:
Nařízení úřadu pro výživu lidu ze dne 21.
května 1917, z. ř. 5. 230, a ze dne 14. března
1918, z. ř. č. 96, o úpravě obchodu kávovými
náhražkami mění, po případě doplňují se takto:
§ 1.
Cena kávových náhražek vyrobených z če
kanky a z cukrové řepy sklizně 1918 stanoví se
pro obchod v drobném za 1 kg váhy částkou
a) 4 K 40 h v dřevěných nebo lepenkových
krabicích a
b) 4 K 20 h v obalu papírovém.

§ 3.
Ceny kávových náhražek vyrobených z ji
ných surovin nežli z čekanky nebo z cukrové
řepy ustanoví ministerstvo pro zásobování lidu
na základě zvláštní žádosti výrobce doložené
podrobnou kalkulací ceny.
§ 4.
Provésti toto nařízení svěřuje se minister
stvu pro zásobování lidu.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Kloíáč v. r.
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. i\
Staněk v. r.
Dr. Winíer v. r.
Prášek v. r.
Dr. ffruban v. r.
Dr. Soukup v. r.

Cis. 192.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. dubna 1919,
jimž se mění nařízení bývalého úřadu pro výživu
lidu ze dne 3. června 1918, z. ř. č. 192, o úpravě
obchodu senem a slámou a č. 193, jimž se usta
novily přejímací ceny sena a slámy.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,.
z.. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Obchod slámou se uvolňuje a v důsledku
toho zrušují se veškerá omezení tuzemského
obchodu slámou, nařízeními úřadu pro výživu
lidu ze dne 3. června 1918, z. ř. č. .192 a čís. 193,
stanovená. Dotyčná ustanovení, pokud týkají se
slámy, pozbývají platnosti.
Ohledně sena zůstávají předpisy obou výše
citovaných nařízení i nadále v platnosti.
§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti 14 dní po
vyhlášení.
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