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Cis. 93.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 13. února 1920,
kterým se mění hranice okresu Fridlandského
a Libereckého.
§ 1.
Na základě § 23 zákona ze dne 7. února 1919,
ě. 76 Sb. z. a n., a zákona ze dne 19. prosince
1919, ě. 8 Sb. z. a n. z r. 1920, vylučují se
místní obec Buscbullersdorf, skládající se z osad
Boschuílersdotrfu a Phillipsgnrndu, a místní obec
Einsledel se zastupitelského, soudního a politického
okresu Fridlandského a přidělují se k zastupitel
skému, soudnímu a politickému okresu Libere
ckému.
§

Za takovéto dobře přebrané a hlíny prosté
brambory při použiti k sadbě stanoví se pro do
dávajícího hospodáře příplatek až do K 8'— za
100 kg.
§ 2.

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, pověřuje se ministr země
dělství v dohodě s ministrem pro zásobování lidů*.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r,
Habrman v. r.
Kiofáč v. r.
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

2.

Zastupitelský okres Liberecký zaplatí, pokud
se týká převezme, část dluhů zastupitelského
okresu Fridlandského dle ujednání, které se mezí
těmito okresy stalo.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
1920. Provésti jej ukládá se ministru vnitra a mi
nistru spravedlnosti.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Kiofáč v. r.
Staněk v. r.

J

Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

Cis. 95.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. února 1920
o nejvyšších cenách pro droždí.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
čís. 307. ř. z., a zák. čl. LXIII. z r. 1912 a L. z r.
1914, nařizuje se toto:
§ 1.
Při prodeji droždí z továrny nesmí býti pře
kročena cena 5'50 K za 1 kg droždí.
V této ceně jsou zahrnuty všechny výdaje za
dopravu zboží do železniční nebo poštovní sta
nice přijímací.
§ 2.

Při prodeji droždí v množství kg a více ne.
smí býti překročena cena 7 K za 1 kg droždí.
Cis. 94.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. února 1920,
kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne
10. října 1919, č. 543 Sb. z. a n., o obchodu s bram
bory k sázeni.
§ 1.
Druhý odstavec § 9 vládního nařízení ze dne
10. října 1919, Č. 643 Šb. z. a n., o obchodu s bram
bory k sázen! se ztněňuje a má zníti následovně:

'§ 3.
Při prodeji droždí v množství na dekágtamy,
i. j. v množství pod 14 kg (v maloobchodě) ne
smí býti překročena cena 8 K za 1 kg droždí.
§ 4.
Kdo požaduje nebo dává sobě nebo někomu
jinému poskytnout! nebo slíbili při prodeji droždí
vyšší cenu, než jak stanovena v tomto nařízení,
bude trestán politickým úřadem první stolice, na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi administrativní

