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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
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policejní vrchností, vězením až do 6 měsíců, pokud
Jeho Jednání nepodléhá trestu přísnějšímu.
Vedle trestu vězení může býti vinník po
trestán peněžitou pokutou do 10.000 K.

dujících zvláštního zřetele, zvýšit! určitým kate
goriím osob spotřební dávku cukru, stanovenou
v § 1 tohoto nařízení o 1/4 kg.
§3.

§ 5.
Tímto nařízením pozbývá platnosti nařízení
vlády republiky Československé ze dne 12. května
1919, čís. 244 Sb. zák. a nař.
§ 6.

Nařízení toto nabývá právní účinnosti dnem
vyhlášení; provedením jeho se pověřuje minister
stvo pro zásobování lidu.

Politické okresní úřady, na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi hlavní slúžný, v městech
s právem municipálním a v městech s regulova
ným magistrátem magistrát, se zmocňují, povo*liti v pozoruhodných případech nemocným a lé
čícím se osobám, jichž výživa vyžaduje zvlášt
ních ohledů, případ k případu k odůvodněné,
úředním lékařem potvrzené žádosti, zvýšení
spotřebního množství zdaněného cukru ua dobu
jednoho měsíce na P/4 kg.
§4.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Klofáč 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.

Čís. 96.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 17. února 1920
o spotřební dávce cukru konsunmííto.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
ě. 307 ř. z„ a uherského zák. čl. LXIII. z r. 1912
a L. z r. 1914, nařizuje se toto:
§ 1.
Spotřební dávka zdaněného cukru, připada
jící na každou jednotlivou osobu v období jed
noho kalendářního měsíce, stanoví se stejno
měrně pro obyvatelstvo v městech, průmyslo
vých místech a venkovských obcích v obvodu
celé Československé republiky na 1 kg.

Lístky na cukr, na něž má býti vydáván
cukr spotřebitelům, vydávají se úředně, platí pro'
jednu osobu a na dobu jednoho kalendářního mě
síce 'na lístku uvedenou.
Vydávají se:
1. jako normální lístky na cukr,
2. jako výjimečně zvětšené lístky na cukr.
Normální lístek na cukr zní na 1 kg cukru a
má 4 ústřižky, každý na 1/4 kg.
Zvětšený lístek na cukr zní na l1^ kg cukru
a má 5 ústřižků, každý na 1/4 kg.
Lístky na cukr opravňují k odběru cukru
pouze v obci, ve které dotyčný spotřebitel má
své bydliště.
Komsumním spolkům jest však dovoleno vy
dávali cukr svým členům též na cukerní lístky
v jiné obci vydané.
Ztracené nebo zničené lístky na cukr se ne
nahrazují.
Lístky na cukr jsou veřejné listiny, jejichž
padělání se tresce dle zákona trestního.

Ohledně vydávání cukerních Lístků a odběr
ních listů na cukr konsumní zůstávají v platnosti
předpisy'§§ 4, 5 a 6 nařízení ministra obchodu
ze dne 4. března 1916, čís. 61 ř. z.

§ 6.
Pro horníky v Čechách, na Moravě a ve
Toho, kdo bude jednati proti předpisům to
Slezsku ponechává se spotřební dávka cukru I
hoto
nařízení, bude trestati, pokud čin není stí
tak, jak dosud, l1^ kg na hlavu a měsíc.
hán trestem přísnějším, politický úřad prvé sto
Ministerstvo pro zásobování lidu může v do- i lice, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi admihodě s ministerstvem financí v případech vyža- 1 nisfrativní policejní vrchnost, pokutou až do

