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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1919
o cenách mouky amerického původu.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LXIII z roku
1912 a L z roku 1914 nařizuje se:
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 6. března 1919, č. 117 Sb. z. a n., se zrušuje
a na jeho místě nastupuje toto nařízení:
Přikazovací cena americké mouky chleb o v é bez rozdílu, zda se dopravila, resp. do
praví do zdejšího státu již co mouka, či se
vjoobí z dovezeného sem obilí, je totožná s ce
nou
tuzemské chlebové mouky a obnáší
za 1 kg . . . . ................................0-80 KPřikazovací cena americké mouky k v ař e n i neb pečení stejně, dopravila-li se, resp.
dopraví-li se do zdejšího státu již co mouka, či
se vyrobí z dovezeného obilí.
obnáší
za 1 kS • ■.......................................... .... 2 68 K,
a to franko přijímací stanice.
§2.
V drobném prodeji nesmí převyšovati cena
americké mouky chlebové všeobecně za 1 kg
obnos........................................ .... .
o-92 K,
dále cena americké mouky vařivé a k pe
čení za 1 kg obnos ....................... .... . 3-— I<.
'

§3.
Cena chleba vyrobeného z americké mouky
nesmí převyšovati dosavad platné ceny stano
vené pro chléb vyrobený z domácí mouky.
§ 4.
Pozdil mezi efektivní cenou a cenou při
kazovací hradí stát.

§ 5.
^ Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení v^dma předpisy o cenách americké mouky
k vaření, resp. pečení, jež nabývají zpětné účin
nosti dnem 18. května 1919.
§ 6.
Přestupky tohoto nařízení trestá, pokud ne
nastává příslušnost trestního soudu, politická
okresní správa pokutou až do 2000 K neb věze
ním do 3 měsíců, za přitěžujících okolností však
pokutou až do 5000 K nebo vězením až do
6 měsíců.
§ 7.
Ministerstvo pro zásobování lidu a minister
stvo financí se pověřuje tím, aljy nařízení to
provedlo.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. fíeidler v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
Prášek v. r.
ííampl v. r.
Čís. 384.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1919
o hospodaření benzolem a stanovení cen.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LXIII z roku
1912 a L z roku 1914, nařizuje se:
§ I.
Hospodaření benzolem podléhá bez ohledu
na uvolnění hospodaření dehtem a jeho deriváty
předpisům ministerského nařízení ze dne II.
ledna 1919, č. 25 Sb. z. a n., i ostatním platným
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