
Š 6.
Přejímací ceny jsou splatný, jakmile se plo

diny skutečně dodají do nakládací stanice neb do 
mlýna, po případě skladiště obilním ústavem, pří
padně jeho zmocněncem Určeného. V přejímací 
ceně jsou zahrnuty výlohy nakládací a dopravné 
až do nejbližší železniční stanice neb přístaviště, 
mlýna neb skladiště.

Dodávka budiž prokázána duplikátem náklad
ního listu neb potvrzením dopravního podniku 
— mlýna neb skladiště.

Jinak připlácí se producentům za dovoz: 

do vzdálenosti od 2 km do 5 km za 1 q 1 K,
do vzdálenosti od 5 km do 10 km za 1 q 2 K,
do vzdálenosti od 10 km do 15 km za 1 q 3 K,
do vzdálenosti od 15 km do 20 km za 1 q 4 K,
a při vzdálenosti větší než 20 km za 1 q 5 K.

Při počítání těchto vzdáleností nutno vychá
zet! ze středu zemědělského podniku (dvora), 
z kterého brambory byly přivezeny.

§ 7.
Přestupky tohoto nařízení trestají se dle 

ustanovení §§ 34—38 nařízení vlády republiky Če
skoslovenské o úpravě obchodu obilím a mlýn
skými výrobky ze dne 27. června 1919, č. 354 
Sb. z. a n.

§ 8.
Toto nařízení, kterým se ruší nařízení Úřadu 

pro lidovou výživu ze dne 27. června 1918, č. 235 
ř. z. a nařízeni ministerstva pro zásobování lidu 
v dohodě s ministerstvem zemědělství a financí 
ze dne 27. prosince 1918, č. 6 Sb. z. a n. z r. 1919, 
nabývá platnosti dnem vyhlášení. Ministerstvo 
pro zásobování lidu se zmocňuje toto nařízení 
provésti v dohodě s ministerstvem zemědělství a 
financí.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.

Stříbrný

ílampl v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habřman v. r. 
Prášek v. r. 
Klofáč v. r. 

v. r.

Nejvyšší ceny rozumí se bez pytlů a při ho
tovém zaplacení.

§ 2.

Za brambory, jež budou převzaty teprve po
1. březnu 1920 poskytne se producentům přípla
tek za přezimování v obnosu K 4'— za I q.

§ 3.

Ceny bramborů v drobném prodeji ustanoví 
ministerstvo pro zásobování lidu.

§ 4.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vy
hlášení.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. ííeuller v. r.

Dr. Horáček v, 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Klofáč v. r. 
Stříbrný v. r. 

Hámpl v. r.

r.

Čís. 435.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 29. července 1919

o nejvyšších cenách bramborů.

Čís, 436.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 29. července " CO

o služebních poměrech obchodních pomocníků, 
nastoupivších k výzvě vojenskou službu.

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

§ 1.

Cena zdravých, přiměřeně suchých, země a 
klíčků prostých bramborů domácí sklizně roku 
1919 nesmí přesahovali n producenta obnos 28 K 
za 1 metrický cent.

V této ceně obsaženo jest již i dovozné na že
lezniční neb lodní stanici nebo na jiné místa, jest
liže místo určení od místa nakládání tření vzdá
lenější než 2 km.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 
ř. z., se nařizuje:

Článek 1.

Předpisy § 8, odst. 4. zákona o obchodních 
pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a 
nařízení vlády republiky Československé ze dne
9. ledr^i 1919, č. 14 a 15, ze dne 28. února 1919, 
ě. 108, a ze dne 27. června 1919. č. 350 Sb. z. 
a nař., o zaměstnancích povolaných k vojenské 
službě, vztahují se i na ty zaměstnance, kteří při 
mobilisaci tělocvičných jednot nastoupili vojen- 
skpu službu v Československé republice.


