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Dny právS uvedené budou oznámeny vládní
vyhláškou, uveřejněnou ve Sbírce zákonů a na
řízení.
§ 21.
Provést! tento zákon ukládá se ministru
vnitra.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švebla v. r.

o upotřebení obilí a mlýnských výrobků
ke krmení.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII. z r. 1912 a čl. L.
z r. 1914 nařizuje se toto;

Čís. 237.
Kařízení vlády republiky Československé
kg dne 14. dubna 1920

článek I.
Ustanovení § 4, odstavec 2. a 3., nařízení
vlády republiky Československé ze dne 15. čer
vence 1919, č, 386 Sb. z. a n., se zrušují.
Odstavec 1. pozměňuje a doplňuje se takto;

o příplatcích k cenám obilnin sklizně 1919.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
ě. 307 ř. z., § 6 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 27. června 1919, č. 354 Sb. z. a n.,
a uher. zák. čl. LXIII. z roku 1912 i čl. L. z r. 1914
nařizuje se toto;
§ 1.
Ministr pro zásobování lidu se zmocňuje, aby
za obilí, které bude odváděno na sníženou spo
třební dávku samozásobitelů nebo sníženou dávku
krmnou, povolil k základním přejímacím cenám
nyní Platným pro obilí sklizně 1919, a to pro pše
nici a špaldu, žito, ječmen a oves (§ 1 nař. ze dne
29. července 1919. č. 434 Sb. z. a n.) až do výše
100 Kč příplatek.
§ 2.
Podrobnější ustanovení o tom, kteří země
dělci na příplatek ten mají nárok, jakož i o po
měru tohoto příplatku ku prémii poskytované na
obilí, dodávané nad předepsaný kontingent, vydá
věřuje se ministr pro zásobování lidu.
§ 3.
Nařízení toto, jímž se doplňuje nařízení ze
dne 29. července 1919, č. 434 Sb. z. a n„ nabývá
účinnosti dnem vyhlášení a provedením ieho po
věřuje se ministr pro zásobování lidu.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r..
Jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Ifabrman v. r.
Dr. Wínter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Kloíáč v. r.
Hampl v. r.

Čís. 238.
fff&řizení vlády republiky československé
ze dne 14. dubna 1920

§ 4.
Z ječmene ve vlastním podniku sklizeného
smějí zemědělci zkrmiti svým vlastním dobytkem
nejvýše 35% toho množství, jež zbude z celkové
výroby po srážce osevní potřeby. Do tohoto
množství čítá se i zadána při mlácení a čištění ječ
mene získaná.
Ministr pro zásobování lidu se však zmoc
ňuje, aby tuto dávku ječmene ke krmení dle po
třeby snížil.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Článek III.
Provésti toto nařízení přísluší ministerstvu
pro zásobování lidu.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a iako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Habrtnan v. r.
Dr. Wínter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Kloíáč v. r.
Hamp! v. r.
Čís. 239.

Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 14. dubna 1920
o povinném hlášení chřipky.
Podle druhého odstavce §u 1 zákona ze dne
14. dubna 1913,'čís. 67 ř. z., a podle §u 80 uher.
zák. čl. XIV. z r. 1876 nařizuje se toto:
§ 1.
Chřipka řadí se až do odvoláni mezi cho
roby, které jest nutno všeobecně ohlašovali.

