
Ročník í 919. 445

Sbírka zákonů a nařízení
sÉaiLÍ!! cesico&Ito-ven&icéJhši©.

částka LiXXS. Vydána dne 24. června 1919. * 841

Obsah s' (čís. 386.-342.) 335, Nařízení, kterým se omezuje výroba sekaného zboží uzenářského a stanoví se nej- 
vyšší ceny tohoto zboží. — 337. Nařízení o obchodu, rannými brambory. — 333. Nařízení, kterým se 
mění bod 2. § 15 nařízení ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z. a nař., o ponžití cukrovky ze sklizně 1919. — 
83:!. Nařízení k provedeni zákona o platech profesorů vysokoškolských. — 340. Nařízení, jímž se provádí 
ČI. VII. zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené. —
841. Nařízení o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích. — 342, Nařízení, 
kterým se povoluje podávání mléka a mléčných nápojů v živnostech hostinských a výčepnických.

Cis. 336.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 18. června 3L319

kterým se omezuje výroba sekaného zboží uze
nářského a stanoví se nejvyšší ceny tohoto zboží.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř, č. 307, omezuje se výroba sekaného zboží 
uzenářského na druhy níže uvedené a stanoví se 
pro toio zboží současně nejvyšší ceny.

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení trestají politické 
okresní úřady peněžitými tresty až do 20.000 K 
nebo vězením až do 6 měsíců. Tyto tresřy lze 
za přiíěžujících okolností též vedle sebe uložiti. 
Po případě může býíi vyslovena ztráta živno
stenského oprávněni, jakož i propadnutí zboží 
bez náhrady ve prospěch státu.

Propadlého zboží nebo výtěžku za nc po
užije se k zásobení obyvatelstva.

§ 1.
Dovolené druhy sekaného zboží uzenářského 

a nejvyšší ceny jeho:

Čís.

běž.
Druh zboží

- Cena 
ve velkém 
za 1 kp; 

K

Cena 
detailní 
za 1 k<r

i.
i

salám, uzenáče (vuřty) 
a párky z hovězího masa 9-60 IP—

2. salám, uzenáče (vuřtv)
. » párky z hovězího masi 

s přísadou nejméně ýj 
masa vepřového . . . 14-40 16-—

3. krevní uzčnáče a krevní 
tlačenky..................... . 8'— 4 —

Zboží uvedené pod čís. běž. 3. smi se pro
dávat! a požívat! též o bezmasých dnech.

§ 2.
Vyrábět! a prodávat! jiné druhy sekaného 

Eboží uzenářského jest zapovězeno.

§ 3.
Obce jsou povinny spolupůsobí ti při pro

vádění tohoto nařízení.

.b o.

Politické okresní' a policejní úřady mohou, 
aby se zajistilo propadnutí, učiniti potřebná za- 
ji.šíovací opatření, z nichž nelze sé odvolat!. 
Zajištěné předměty mohou býíi prodány, vznik- 
ncu-li jich uschováním náklady nebo je-li nebez
pečí zkázy, ještě před prohlášením propadnutí 
úřadem, k zajištění oprávněným. /

§ ,6.

Nařízení nabude platnosti dne 10. čer
vence t. r.

Výkonem tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr pro zásobování v dohodě s ministrem 
obchodu.
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