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Nařízení správce zemské správy poli
tické na Moravě ze dne 23. ledna 1920

o nejvyšších cenách hovězího masa, jakož 
i vnitřností.

Na základě § 6 a 7 nařízení vlády Česko
slovenské republiky ze dne 2. ledna 1920, čís. 
22 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje obchod hovězím 
dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a tele
cího masa, jakož i se ustanovují nejvyšší ceny 
hovězího masa a zabitých telat, nařizuje se 
pro Moravu toto:

§ 1.

Pro drobný prodej masa hovězího, jakož 
i vnitřností stanoví se až na další tyto nejvyšší 
ceny;

a) Hovězí maso:

Nej vyšší cena hovězího masa za 1 kg nesmí 
obnášeti více než 15 K. Prodej masa bez při- 
važku se zakazuje. Přívažek k masu jest pří
pustný jen do výše 20"/o. Přivazovat! cizí kosti 
k masu hovězímu je zakázáno.

b) Hovězí vnitřnosti:

Za 1 kg hovězích vnitřností určuje se cena 
takto:

Cis. 56.

PIíce..............................................I< 2*40
mozek......................................... K 4'__
játra, sleziny a srdce ..... K 6'80
ledviny...................  ]< 7-20
vemeno ..........................................I< 3 —
drštky  K 3-—

§ 2.
Politické okresní správy se zmocňují, aby 

se zřetelem na místní poměry tyto nejvyšší 
ceny pro svůj obvod přiměřeně snížily.

§ 3.
Přestupky tohoto nařízení, jakož i předpisů 

na základě tohoto nařízení vydaných, trestají 
se na základě § 10 nařízení vlády republiky 
československé ze dne 2. ledna 1920, č. 22 
Sk- z. a n.

§ 4.

Nařízení toto vstupuje ihned v platnost.

Správce zemské správy politické:
Černý v. r.

Zákon ze dne 29. ledna 1920,

jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze 
dne 10. ledna 1917, č. 14 ř. z., o daňových a sazbo
vých opatřeních v železniční dopravě z podnětu 
zvláštních válkou způsobených poměrů, jakož 
1 I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o želez

niční válečné dani.

Cis. 57.

Platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 
1917, č. 14 ř. z., o daňových a sazbových opatře
ních v železniční dopravě z podnětu zvláštních 
válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu 
uherského zák. čl. VI. z roku 1917, o železniční 
válečné dani. prodlužuje se do dne 31. prosince

Zákon tento nabude účinnosti dnem 1. února 
1920. Ministru financí a ministru železnic se uklá
dá, aby jej provedli v dohodě se zúčastně
nými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Sonntág v. r. Dr. Franke v. r.

Cis. 58.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 30. ledna 1920,

jímž se prodlužuje platnost ministerských nařízení 
ze dne 20. ledna 1917, č. 21, 22 a 23 ř. z„ o daňo
vých a sazbových opatřeních v železniční do
pravě, a nařízení ze dne 16. března 1917, č. 28.100, 
k provedení I. oddílu VI. zák. čl. uher. z r. 1917 

o železniční válečné dani.

§ I.

Na základě zákona ze dne 29. ledna 1920, 
č. 57 Sb. a n., jímž prodlužuje se platnost císař
ského nařízení ze dne 10. ledna 1917, č. 14 ř, z., 
o daňových a sazbových opatřeních v železniční 
dopravě z podnětů zvláštních válkou způsobených 
poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 
1917, o železniční válečné dani, do dne 31. pro
since 1923, prodlužuje se na stejnou dobu platnost 
příslušných prováděcích nařízení, a to:

1. nařízení ministerstev financí a železnic ze 
dne 20. ledna 1917, č. 21 ř. z., kterým se prová- 

1 dějí dopravní daně se týkající ustanovení císař-


