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§ 3.
Výkonem tohoto nařízení pověřuje se mini

sterstvo pro zásobování lidu.

Švehía v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r Kloiáč v. r.
Dr. Stránský v. r. Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. Dr. Vrbcnský v. r.
Staněk v. r. Dr. Winter v. r.
Frášek v. r. Dr. Hruban v. r.

Dr. Soukup v. r.

Cis. 193.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. dubna 1919,
jímž doplňuje se nařízení téže vlády ze dne
7. března 1919, čís. 120 Sbírky zák. a nař. 
státu československého, o úpravě obchodil 

umělým medem a syrupem.

§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze 

■dne 7. března 1919, č. 120 Sbírky zák. a nař. státu 
československého, jímž upravuje se obchod umě
lým medem a syrupem a stanoví se nejvyšší 
ceny pro umělý med, doplňuje se takto:

§ 2.
Prodává-li cukrový syrup výrobce, stanoví 

se nejvyšší -cena za 100 kg cukrového syrupu na 
.stanici výrobny takto:

při prodeji v sudech, kbelících 
nebo vědrech (bez balení).................. !< 322"—,

při prodeji ve skleněných nádo
bách (bez balení)..................................K 347'_.

Jiná balení se nepřipouštějí.
§ 3.

Prodává-li se cukrový syrup v drobném, to 
jest při dodávce v množství pod 5 kg přímo spo
třebiteli, není dovoleno překročiti tyto ceny za 
1 kg:

Při volném prodeji ze sudů, kbe
líků nebo věder ...................................... Kj 4-07,

při prodeji ve skleněných nádo
bách ...................................................... K 4'18.

§ 4.
Pokud za zvláštních poměrů místních nepro

dává výrobce přímo maloobchodníkům, nýbrž 
prostřednictvím velkého obchodu, je dovoleno při 
prodeji ze skladiště velkoobchodníkova malo
obchodníku překročiti nejvyšší ceny v § 2 stano
vené nejvýše o 8%.

§5.
Ostatní ustanovení nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 7. března 1919, č. 120

| Sbírky zák. a nař. státu československého, o umě- 
: lém medu zůstávají v platnosti též pro cukrový 
i syrup.

§ 6.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministerstvo pro zásobování lidu.
i §7.

Nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Vrbenský v. 
Dr. Winter v. r.

| Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r. 

í Kiofáč v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Hruban v. r.

Čís. 194.

Vyhláška mi íistsrstva vnitra 
v doho ě s ministerstvem veřej týcíi prací 

ze dne 28. března 1319,

že se opravují chyby v nařízení ministerstva ve
řejných prací ze dne 20. listopadu 1918, č. 52 
Sb. z. a n. z roku 1918, o zřízení československého 

ústředního inspektorátu pro službu cejchovní.

V nařízení ministerstva veřejných prací ze 
dne 20. listopadu 1918, vyhlášeného v částce Vílí. 
Sbírky zákonů a nařízení z roku 1918 pod číslem 
52, má býti v odstavci druhém ad 2. v řádku 7. a
8. „kolkovány či poznamenány", místo „kolko
vány a poznamenány".

Za odstavcem 3. ad 5 následuj! tyto podpisy: 
Dr. Kramář v. r., Dr. Stránský v. r., Stříbrný 
v. r., Dr. Vrbenský v. r„ Dr. Zahradník v r„ 
Staněk v. r., Dr. Šrobár v. r.. Dr. Winter v. r., 
Kiofáč v. r., Dr. Rašín v. r., Prášek v. r.

! Švehla v. r. Staněk v. r.

Čís. 195.

Zákon ze dne 10. dubna 1919

o prodloužení platnosti zákona o podpoře neza
městnaných.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

Článek I.
Zákon ze dne 10. prosince 1918, čís. 63 Sb. 

z. a n„ jehož působnost byla prodloužena záko
nem ze dne 12. února 1919, čís. 63 Sb. z. a n„ a 
vládními nařízeními ze dne 13. března 1919, čís. 

| 127 Sb. z. a n. a ze dne 27. března 1919, čís.


