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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

IVO
2000 K, nebo vězením až do 3 měsíců; za přitěžujících okolností pokutou až do 5000 K, nebo
vězením až do 6 měsíců.
Při odsouzení může býti vyřčena také ztráta
živnostenského oprávnění.
§ 7.
nabývá

Toto nařízení
účinnosti dnem
1. března 1920.
Provedením jeho pověřuje se ministerstvo
pro zásobování lidu a ministerstvo financí.
§ 8.
Současně pozbývá platnosti nařízelní mijnásterstva pro zásobování lidu ze dne 23. prosince
1918, čís. 98 Sb. z. a n., o zvýšení spotřební
dávky cukru.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidler v. r.
Klofáč v. r.
Houdek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.

Cis. 97.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě
s ministerstvy pro zásobování lidu
a financí ze dne 12. února 1920,
že se opravuje tisková chyba y nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 20. ledna 1920,
č. 41 Sb. z. a n., o ceně cukru určeného k spotřebě.
V .nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. ledna 1920 o ceně cukru určeného
k spotřebě, vyhlášeném v částce VIII. Sb. z. a n.
pod č. 41, v §u 2 řádek druhý má býti správně
„S 14 a n a ř í z e n í“ a' nikoli „§ 14 nařízení".
Švehla v. r.
Houdek v. r.
Sonntág v. r.
Čís. 98.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. února 1920
o kontingentní odměně.
z

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., uherského zák. čl. LXIII. z roku
1912 a čl. L. z roku 1914, a §§ 6 a 7 nařízeuí vlády
republiky československé ze dne 27. června
1919, č. 354 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím
a mlýnskými výrobky, se nařižhje toto:

§ 1.
Pro obilí (pšenici, špaldu, žito, ječmen, souržicá, oves) sklizně roku 1919, které se skutečné
dodá nad normální kontingent zemědělcům přede
psaný (§ 7 nařízení ze dne 27. června 1919,
č. 354 Sb. z. a n.) zaplatí příslušný zemský obilní
ústav zemědělci kontingentní odměnu za 1 q do
daného obilí bez rozdílu druhu a to:
do 29. února 1920 .................. X 80‘—
do 31. března 1920 ..... K 70-—
po 31. březnu 1920 .................. K 60 —
Tato kontingentní odměna se připojuje k ce
nám (s případným příplatkem) určeným naříze
ním ze dne 29. července 1919, č. 434 Sb. z. a n.,
o přejímacích cenách obilnin sklizně 1919 a tvoří
$ nimi plnou přejímací cenu.
Ustanovení §§ 3—6 onoho nařízení o přejí
macích cenách platí i pro tuto zvýšenou cenu.
Nárok na vyplácení premie vzniká, jakmile
zemědělec u některého výše vytčeného druhu
obilí překročí kontingent v tomto druhu obilí mu
předepsaný. Byl-li na kontingent pšenice a žita
dodán ječmen, budiž při zjišťovaní, zda kontin
gent jest splněn, počítáno 125 kg ječmene za
100 kg pšenice neb žita. Byla-li odvedena na
kontingent směska, jejíž některá součástka jest
obilí, počítá se pouze na kontingent toho obilí,
které ve směsce jest obsaženo, a jen tím procen
tem, kterým toto obilí jest ve směsce zastoupeno.
Luštěniny ve směsce obsažené počítají se na
kontingent ovsa a to 100 kg luštěnin na 100 kg
ovsa.
Zevrubnější ustanovení výpočtu, zda kontin
gent jest splněn, vydá zemská správa politická
(Zemský hospodářský úřad y Bratislavě).
§ 2.

Přestupky tohoto nařízení trestají se podle
ustanovení §§ 34—38 nařízení ze dne 27. června
1919, č. 354 Sb. z. a n.
§ 3.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení. Kontingentní odměna se zaplatí i pro
obilí, dodané před platností tohoto nařízení.
Ministerstvo pro zásobování lidu se zmoc
ňuje toto nařízení provésti.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Hodža v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.

Ze státní tisk&rwy v Praze.

Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Sonntág v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

