
Vyhláška miaisterstva vnitra v doholě 
a ministerstvem financí ze dne

26. května 1920,
že se opravuje chyba tisku v nařízení vlády re
publiky Československé ze dne i. března 1920, 
č. 154 Sb. z. a n., obsahující prováděcí předpisy 
k některým ustanovením zákona ze tíne 7. října 
1919, č. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dne 18. Pro
since 1919, č. 25 Sb. z. a n. z r. 1920 (novele).

V nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 4. března 1920, č. 154 Sb. z. a n., vyhláše
ném v částce XXXII. dne 19. března 1920, v ta
bulce místních přídavků na str. 350, c) pro sluhy, 
v třetí řádce (k služnému 2508 K) v rubrice I.—II. 
90% má býti částka místního přídavku ročně v ko
runách „1128“ a nikoliv „1228“.

Švehla v. r. Dr. Engliš v. r.

Cis. 369.

Čís. 370.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 6. května 1920,

kterou se opravuje chyba ve vyhlášce téhož mi
nisterstva ze dne 26. února 1920, č. fio Sb. z. a n., 
o celních úřadech v obvodu zemského finančního 

ředitelství v Brně a jich pravomoci.

Ve vyhlášce ministerstva financí ze dne
26. února 1920, uveřejněné v částce XXXI. Sb. z. 
a n. z roku 1920 pod ě. 149, v oddílu I., č. 3., má 
býti správně „Š a r o v na silnici, vedlejší celní úřad 
II. tř.“, nikoliv „Šatov na silnici, vedlejší celní 
úřad II. tř.“

Ministr financí:
Sonntág v. r.

Čís. 371.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 31. května 1920

o obchodu ranými bratiibory.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n„ jakož i § 17 cis. nařízeni ze dne
24. března 1917, č. 131 ř. z., se nařizuje:

§ 1.

Obchod ranými brambory domácí i zahra
niční sklizně roku 1920 jest až do 1. září 1920 
v celé oblasti Československé republiky volný.

Ministerstvo pro zásobování lidu vyhrazuje si 
dle nařízení ze dne 24. března 1917, č. 131 ř. z., 
právo požadovací na tyto brambory k úhradě po
třeby zásobovacích středisk nebo jednotlivých 
okresů v případech, kde uzná toho potřebu v zá
jmu veřejném.

§ 3.

Pro prodej raných bramborů domácí sklizně 
roku 1920 u producentů stanoví se následující nej- 
vyšši ceny za 1 kg, jež nesmějí býti překročeny:

1. do konce června 1920 . . . . K 1-40,
2. od 1. července do 31.července 1920 K 1'25,
3. od 1. srpna do 15. Srpna 1920 , . K 1‘—,
4. od 16. srpna do 1. září 1920 . . K --80.

V těchto cenách obsaženo jest již i dovozné 
na železniční nebo lodní stanici nebo na jiné místo, 
jestliže místo určení od místa nakládání není 
vzdálenější než 2 km.

Jinak připlácí se producentům za dovoz: 
do vzdálenosti od 2 km do 5 km za 1 q K 1'—,
do vzdálenosti od 5 km do 10 km za 1 q K 2‘—,
do vzdálenosti od 10 km do 15 krn za 1 q K S—,
do vzdálenosti od 15 km do 20 km za 1 q K 4-—,
a při vzdálenosti větší árež 20 km za 
Iq.................................... .......................K 5—.

Při počítání těchto vzdáleností nutno vychá
zeli ze středu zemědělského podniku (dvora), ze 
kterého brambory byly převezeny.

Tyto nejvyšší ceny rozumí se bez pytlů a při 
hotovém zaplacení.

§ 4.

Pro prodej ranýdr bramborů domácí sklizně 
roku 1920 v drobném prodeji stanoví se následu
jící nejvyšší ceny za 1 kg, jež nesmějí býti pře
kročeny :

1. do 5. července 1920 .......................K 1'75,

2. od 6. července do 5. srpna 1920 K
3. od 6. srpna do 20. srpna 1920 . . K 1'35,
4. od 21. srpna do 5. září 1920 . . . K 1T5,

§ 5.

Překročení nejvyšších cen v §§ 3 a 4 stano
vených jest trestné jako přestupek správní dle 
§ 6 zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. 
a n., o trestání válečné lichvy, bez újmy P0^ 
trestání bro čin jinak soudně trestný, spáchaný 
tímto překročením (§ 6, odst. 3., téhož zákona).

§ 2.


