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C1) Výhody podle tohoto zákona přiznávají 
se jen k žádosti. Nařízení určí, do které doby 
nutno žádosti pod ztrátou nároku podati.

(2) Jest na žadateli, aby prokázal rozhodné 
okolnosti.

§ 22.

Tento zákon, jehož provedením pověřují 
se veškerá ministerstva, nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Habrman v. r.
Hamfll v. r.
Švehla v. r„

Jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomných 
ministrů pošt a telegrafů a zemědělství.

Dr. Heidler v. r.,
jako ministr obchodu a v zastoupení nepřítom

ného ministra železnic.

Sonniág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva pro 

zásobování lidu.
Dr. Winter v. r.,

jako ministr sociální péče a v zastoupení ne
přítomného ministra spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.,
jako ministr zahraničních věcí a v zastoupení ne

přítomného ministra národní obrany.

Dr. Hodža v. r.,
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a. orga- 
nisaci správy a v zastoupení nepřítomného ^ 
ministra veřejného zdravotnictví a tělesné 

výchovy.

§ 21.

Čís. 231.
Nařízení viáflT repub iky Československé 

ze dne 27. úno a 1920 

o Prodloužení platnosti příplatku k přejímacím 
cenám obilnin sklizně 1919.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 
P z-, a uherského zák. čl. LXII1. z r. 1912 a čl. L. 
2 n 19H, a §u 6 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 27. června 1919, č. 354 Sb. z. 
a n-> se nařizuje toto:

§ 1.
Platnost ustanovení posledního odstavce § 1 

nařízení ze dne 29. července 1919, č. 434 Sb. z.

a n., o přejímacích cenách obilnin sklizně 1919, 
se prodlužuje do konce měsíce března 1920. Proto 
za obilí, které se skutečně před i. dubnem dodá, 
neb jako k dodávee pohotové ohlásí a úředně 
zjistí, poskytne se k přejímacím cenám příplatek 
v obnosu Kč 20'— za 1 q.

§ 2.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášky se 
zpětnou platnosti ode dne 1. března 1920. Prove
dením jeho pověřuje se ministerstvo pro zásobo
vání lidu.

Dr. Veselý v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Beneš y. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Prášek v. r.
Staněk v. r.

Hampl

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

Čís. 232.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze ine 3 dubna 1920

o zrušení nejvyšších cen hovězích a telecích 
drobů pro Čechy.

Na základě § 6 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 2. ledna 1920, č. 22 Sb. z. 
a n., nařizuje se pro Čechy toto:

§ 1.
Ustanovení § 1 nařízení presidenta zemské 

správy politické v Praze ze dne 22. ledna 1920, 
č. 46 Sb. z. a n., pokud jimi stanoveny byly nej- 
vyšší ceny za hovězí a telecí droby, se zrušují.

§ 2.

Předchozí ustanovení nemění ničeho na trest
nosti prodeje drobů zmíněných za přemrštěné, 
skutečné jich hodnotě neodpovídající ceny.

§3.

Ostatní předpisy uvedeného nařízení presi
denta zemské správy politické v Praze zůstávají 
v platnosti.

Toto nařízení vstupuje ihned v platnost.

President zemské správy politické:

Kosioa v. r.


