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Kakousko-uherske banky a o převzetí zaměstnanců této banky.

Čís. 244.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dna 12. května 1919
o zavedení nejvyšších cen pro droždí.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. f. č. 307, a uherského čl. zákona LXIII,
z r. 1912 a L. z r. 1914 nařizuje se:
§ 1.
Pro prodej droždí z továrny stanoví se tyto
nejvyšší ceny:
A. v Čechách, ua Moravě a ve Slezsku 4 K,
B. na Slovensku...........................
4 K
za 1 kilogram droždí.
V této ceně jso<u obsaženy všechny výdaje
spojené s dopravou do železniční nebo poštovní
stanice odesílací.
§ 2.
Při prodeji droždí v množství
kilogramu
a více nesmí býfi překročena nejvyšší cena:
A. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5 K,
B. na Slovensku..................................... 5
za 1 kilogram.
§ 3.
Pn prodeji droždí na dekagramy, tedy
v množství pod K kilogramu nesmí býti překro
čena nejvyšší cena:
A. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6 K,
B. na Slovensku ....
6 K
1 kilogram.
.................................... K

Vedle trestu vězení může býti vinník po
trestán peněžitou pokutou do 10.000 K.
§ 5.
Nařízení ze dne 7. března 1919, č. 121 Sb z.
a n., pozbývá platnosti.
§ 6.
Provésti toto nařízení ukládá se ministerstvu
pro zásobování lidu.

§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Habrman v. r.

Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Stříbrný v. r.

Čís. 245.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 12. května l^ig
o úpravě obchodu ovocem a zeleninou a Jich
výrobky.
Na zakladě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, a uherského zákona č. LXIII. z roku
1912 a č. L. z r. 1914 se nařizuje:

§ 4.
Kdo požaduje nebo dává sobě nebo někomu
Jinému poskytnout! nebo slíbiti při prodeji droždí
§ 1.
vyssi cenu, než jak stanovena jest v tomto naříObchod čerstvou a sušenou zeleninou, čer
6 trest^n Politickým úřadem vězením stvým a sušeným ovocem a ovocnými nebo zele
ímriL'*
6 měsíců> pokud ieh0 iednání ne
podléhá trestu přísnějšímu.
| ninovými výrobky uvnitř území Československé
republiky jest volným.

