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Cis. 248.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 15. května 1918,

• o nejvyšších cenách cihlářského zboží.

^ Na základě zákona ze dne 24. července 191.7, 
z. ř. č. 307, a uherského zákona čl. LXIII z roku 
1912 a L z roku 1914 nařizuje se:

1.
Přo prodej cihlářského zboží stanoví se tyto 

nej vyšší ceny:

Druh cihlářského zboží
Nej vyšší cena v Kč na 1COO 
kusů odebraných v ^iheb 

ně v měsíci:

Cihly o rozměrech 29 X 14 X 6'5 cm

obyčejné ruční . . . 
obyčejné strojní .... 
ostře pálené kanálky ruční 
ostře pálené kanálky strojní 
fagonové (patky a p.) . ,
tříslovky...........................
duté.............................
Pilířovky lisované . . . 
Pilířovky přelisované . .

Pftdní dlaždice o rozmě
rech 18 X 18 cm . . . .

Tašky
'obyčejné......................  . 337-_
francouzské lisované . . 800- — 
francouz. lisov. a dehtované 850'—
francouzské tažené . . . 700'_
prejze................................ 470- 
háky........................... 625 —

květnu 1919 červnu 1919

'5 cm:
215 — 230'—,
225 — 235'—,
225-— 240'—,
235'— 245'—,
235'— 245'—,
285'— 305'—,
375'— 390'—,
450'— 470'—,
525'— 546'—r-,

215- ??5-.

352-—, 
800-, 
850"—, 
700—, 
470-, 
625’—,

Š 2.
V nejvyšších cenách, v § 1. uvedených, za

hrnuty jsou také veškeré přirážky obchodní.
Ceny uzávěrek, učiněných před vyhlášením 

tonoto nařízení, nejsou ustanovením nejvyšších 
cen dotčeny.

§ 3.
Ministerstvo obchodu může, přihlížejíc k pro

kázaným výrobním nákladům, jednotlivým závo
dům nebo skupinám závodů povoliti vyšší pro
dejní ceny. Takováto povolení, pokud budou vše
obecnějšího rázu, vyhlásí se v „Pražských No
vinách".

§ 4.
Překročení nejvyšších cen (§ 1), jakož i cen 

dle § 3 tohoto nařízení povolených trestají, po
kud se nejedná o čin trestný podle přísnějších 
předpisů zákonných, politické úřady první stolice 
peněžitými pokutami do 20.000 lý, nebo vězením 
až do 6 měsíců.

§ 5.
, Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jest pověřen ministr pro 
správu průmyslu, obchodu a živností.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. jRašín v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Strásiský v. r. 
Staněk v. ř.

Dr. Winter v. r.
Dr. fíruban y. r.
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r.

Habrman v. r.

Státní tiskárna v Praze.


