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Cis. 337.
Nařízení vlády republiky Československé

' ze dne 18. -června 1919 

o obchodu rannými brambory.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, a uherského zákona cl. LXÍ11. z roku 
1912 a čl. L. z roku 1914 se nařizuje:

§ 1.
Obchod brambory domácí i zahraniční 

sklizně roku 1919 jest až do 15. září 1919 v celé 
oblasti Československé republiky volný.

§ 2.
Ministerstvo pro zásobování lidu vyhrazuje 

si dle nařízení ze dne 24. března 1917, z. ř. č. 131, 
právo požadovací na tyto brambory k úhradě 
potřeby zásobovacích středisk neb jednotlivýélT 
okresu v případech, kde uzná toho potřebu 
v záirnu veřejném.

Dále stanoví ministerstvo pro zásobováni 
lidu směrné ceny pro drobný prodej ranných 
bramborů sklizně doma a za 1 kg takto:

1. až do 1. srpna 1919.......................r50 K,
2. od 2. srpna do 15. srpna 1919'. . I — K,
3. od 16. .srpna do 31. srpna 1919 . . . —‘80 K,
4. od 1. září do 15. září 1919 .... —‘60 K.

§ 3.
Vývoz ranných bramborů za hranice státu 

jest zakázán.
§ 4.

Nařízení úřadu pro výživu lidovou ze dne
22. června 1918, z. ř. č. 231, o úpravě obchodu 
brambory se zrušuje, pokud se nesrovnává 
s tímto nařízením.

§ 5.
Přemršťování- směrných cen bude trestáno 

soudem; přestupek § 3 stíhán bude okresními 
úřady politickými pokutou až do 20.000 K nebo 
vězením až do 6 měsíců.

Cis. 333.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 18. června 1919,

kterým se mění bod 2. § 15 nařízení ze dne
21. března 1919, č. 160 Sb. z. a n., o použiti 

cukrovky ze sklizně 1919.
*

§ 1.
Bod 2. § 15 nařízení vlády republiky Česko

slovenské ze dne 21. března 1919, čís. 160 Sb. z. 
a n., má zníti:

Ceny vyrozumívají se na základě 88% 
rendemeníu za 100 kg netto bez pytle ze sta
nice dodávajícího cukrovaru za surovinu proti 
hotovému zaplacení beze srážky při dodávce 
do 31. října 1920.

§2.
Nařízení toto nabývá . ihned účinnosti.

Švehla v. r., v zastoupení ministerského 
předsedy.

Dr, Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r. Dr. Kraban v. r.
Klofáč v. r. Habrtnnn v. r.
Dr, Stránský v. r. Staněk, v. r.
Dr. Zahradník v. r. Dr. Vrbě tisk v v. r.

Čís. 339.

Mařízení vlidy rspubli jy československé 
ze dne 13. června 1-319

k provedení zákona o platech profesorů vysoko
školských.

Na základě § 17 zákony ze dne 13. února 1919, 
č. 78 Sb z a n„ se nařizuje: ■ ^

.§ 1.

§ 6
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy

hlášení.
§ 7.

Provedením nařízení pověřuje se minister
stvo pro zásobování lidu a ministerstvo země
dělství.

SvehSa v. r., v zastoupení min. předsedy.
Prášek v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Soukup v. r. 
řfabrmah v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Hruban v. r.

Započtení služebních let dle § 6, odst. 2. zá
kona o platech může býti přiznáno i těm, kdož 
v době působnosti zákona jsou již řádnými pro
fesory.

Započtení to lze přiznati zejména v těch pří
padech, kde profesor činný podle svého učebního 
příkazu jako mimořádný profesor po více než 
čtyři roky splnil všechny podmínky, aby mohl 
býti jmenován profesorem řádným, jmenování 
však z důvodů mimo jeho osobu ležících nena
stalo. K časovému rozdílu kratšímu jědriohd roku 
nebudiž zpravidla přihlíženo.

Návrh sboru profesorského na započteni 
těchto let uvede a bedlivě uváží všechny okol
nosti, pro něž jmenovací návrh nebyl vyřízen 
anebo nebyl vůbec ani učiněn.


