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Čís, Síln*

Haií-ení presidenta zemské správy 
poličské v i^raae ze dne 1®. října 101®, 

čís. 308.432-13/1,,
Gl-Gdnó nejvyšších cen spotřebního cukru ve 

velkoobchodě v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro záso
bování kdú ze dne 5. října 1919, čís. 83.054 ai 1919, 
Zrušují se nařízení presidenta zemské správy 
politické v Praze ze dne 9. července 1919, čís. 
206.537/L, čís. 418 Sb. z. a n., jakož i nařízení 
aviístodržitelsKé ze dne 22. října 1918, č. 365.562/L, 
čís. 80 z. z., o néjvyšších cenách spotřebního í 
cukru ve velkoobchodě v Čechách.

Toto nařízení nabývá platnosti zpětně od 
H. října 1919.

President zemské správy politické:
Koslna v. r.

Čís, 566.

Hařízeni presidenta zemské správy 
politieké v Prase ze dne 32. řií&a 191S, 

čis. 18/K-2850, 6. z. sp. p. 32013®, 
o úpravě spotřeby bramédrů v Čechách.

t

V základě § 22 vládního nařízení ze dne 15. 
Mří 1919, č. 504 Sb. z. a n., • nařizuje se, jak ná
sleduje:

§ 1. ' \
. Brambory určené k lidské spotřebě smějí sc 

jv okresech pasivních vydávat! bezprostředně 
;3 nsumentovi jediné na spotřební výkazy zvané 
V lístky na brambory11 vyjma v případech v § 10 
lichoto nařízení uvedených.

Za okresy pasivní byly v Čechách prohlá
šeny politické okresy: Aš, Mladá Boleslav, Brou
mov, Budějovice, Děčín. Duclicov, Králové Dvůr 
£.. L., Falkuov, Frýdkurd, Hořovice, Králové

Hradec, Cheb, Chomutov, Jablonec n. N„ Sv. 
Jáchymov, Jilemnice,' Karlín, Karl. Vary, Kladno, 
Kolín, Kralupy n/Vlt„ Kraslice, Mariánské Lázně, 
Liberec (okres), Česká Lípa, Litoměřice, Loket, 
Louny, Most, Náchod, Nýdek, Nová Paka, Pardu
bice, Plzeň, Příbram, Přísečnice. Roudnice, Rum
burk, Semily, Slaný, Smíchov, Šlukoov, Teplice- 
Šanov, Trutnov, Ostí n/L:, Varnsdorf, Král. Vino
hrady, Vrchlabí, Zatec, Zižkov, pak obvod poli
tických expositur: Bílina, Hořice, Česká Kame
nice, Výprty a města Praha a Liberec.

' . § 2-
Lístky na brambory vydávají se úředně, platí 

pro jednu osobu, na dobu v nich uvedenou, jsou 
listinami veřejnými a jsou nepřevoditelné. Ná
hrada za ztracené nebo zničené lístky se nepo
skytuje. Paděláni jich stihá se dle trestního zá
kona.

§ 3.
Odcbírati lístky na brambory nebo jich 

ústřižky, aniž by se vydaly brambory,,jest zaká
záno.

§ 4,
Lístky na brambory platí jenom pro obec 

■hebcí část obce, pro kterou byly vydány.

§ 5.
Lístky na brambory vydávají se jenom pří

slušnou obecní výdejnou pro výkazní lístky o spo
třebě chleba a mouky, po případě'k tomu uřeč

enými místy a jen těm osobám, v jichž domácnosti 
, není více než 10 kg bramborů pro každou v ní. 

stravovanou osobu. 1
Kdo činí nárok,na lístek na brambory, musí 

u příslušné obecní výdejny odevzdali písemné 
vlastnoručně podepsané prohlášení, jež musí ob
sahovat! počet osob v domácnosti stravovaných 
a jejich povolání, jakož i prohlášení;, že v den pro
hlášení není v domácnosti více než 10 kg bram
borů pro každou v ní stravovanou osobu a že 
poukázku ku přímému náknmi bramborů u pě
stitele neb povolení ku zaopatření tak zvaných 
příbuzenských bramborů neobdržel. Podnájem-

126


