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dohodě se Státním obilním ústavem v Praze, jak
mile pohotově budou dostatečné zásoby bílé
mouky.
§4.
Nejvyšší cena v drobném prodeji činí pro su
chary vodové za 1 kg K 640, pro suchary dětské
za 1 kg K 7-50.
§ 5.

č. 423 ř. z., o zřízení válečného svazu průmyslu
osinkového, jakož i nařízení Národního výboru
československého ze dne 9. listopadu 1918, č. 34
Sb. z. a n., pokud se osinku (asbestu) týče, se
zrušují.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Přestupky tohoto nařízení trestá, pokud ne
nastává příslušnost trestního soudu, dle § 25 na
řízení vlády republiky Československé ze dne
17. července 1919, č. 394 Sb. z. a n., okresní úřad
politický pokutou až do 10.000 K, neb vězením do
tří měsíců, při přitěžujících okolnostech však po
kutou do 20.000 K neb vězením do šesti měsíců.
Při odsouzení možno uznati na ztrátu živnosten
ského oprávnění.
^ Podnikům, které se dopustily přestupku před
pisů tohoto nařízení, bude na čas neb trvale za
staven příděl mouky neb výrobků z ní získaných.

§ 3.
Provedením jeho pověřuje se ministr obcho
du v dohodě se súčastněnými ministry.

§6.
Toto nařízení nabývá působnosti dnem vy
hlášení.
Toutéž dobou pozbývá platnosti nařízení
zemské správy politické v Praze ze dne 5. února
1919, č. 9 z. z., o cenách mlýnských výrobků tu
zemského původu a chleba v drobném prodeji,
dále čl. II. a III, nařízení téhož úřadu ze dne 5.
března 1919, č. 12 z. z.
President zemské správy politické:
Kosina v. r.
Čís. 623.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. listopadu 1919
o obchodu s osinkem.

Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Dr. Winter v. rř
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
líampl v. r.
Houdek v. r.

Čís. 624.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. listopadu 1919,
jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 10. června 1919, č. 317 Sb. z. a
n„ o požadování automobilů v automobilních to
várnách na území domácím.
Na základě zákona ze dne 26. prosince 1912,
čís. 236 ř. z., se nařizuje:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé že
dne 10. června 1919, ě. 317 Sb. z. a n., o požadoyání automobilů v automobilních továrnách na
území domácím se zrušuje.

Dle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307
ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z r. 1912 a L
z r. 1914 se nařizuje takto:

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením jeho pověřuje se ministr Ná
rodní obrany,

§ 1.
Obchod s osinkem a s osinkovými odpadky
v území Československé republiky jest volný.
Veškerá dosavadní
obmezení
obchodu
s osinkem a s osinkovými odpadky, zejména na
řízení ministra obchodu v dorozumění se súčast
něnými ministry ze dne 31. října 1917, č. 422 ř. z.,
o obchodu s osinkem^a s osinkovými odpadky,
nařízení ministra obchodu v dorozumění se
súčastněnými ministry ze dne 31. října 1917,

Švehla v. r.
Sotintag v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.
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Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.
Houdek y. r.

