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Obsah: (Čís. 414.—416.) 414. Nařízení, jímž se mění některá ustanovení nařízení vlády že dne 24. října 1919,
5. 564 Sb. z, a n.. o obmezent výroby piva a o přípustné nejnižší stupňovitosti pivní mladinky, 
a ze dne 26. dubna 1920, č. 301 Sb. z. a n., o nej vyšších cenách piva. — 415. Nařízení, kterým sc 
stanoví nejvj šší ceny jatečného skotu včetně telat a upravuji se nejvyšší ceny hovězího a telecího 
masa. — 416. Nařízení o vymezení působnosti československého plavebního úřadu.

Čís. 414. Článek lil.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 25. června 1920,

jímž se mění některá ustanovení nařízení vlády 

ze dne 24, října 1919, čís. 564 Sb. z. a u., 
o obmezení výroby piva a o přípustné nejnižší 

stupňovitosti pivní mladinky, a ze dne 26. dubna 

1920, č. 301 Sb. z. an., o nejvyšších cenách piva.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
"f. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Článek I.

Paragraf 6 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 24. října 1919, č. 564 Sb. z. a n., 
o omezení výroby piva a o přípustné nejnižší 
stupňovitosti pivní mladinky, se zrušuje a na 
místě jeho nastupuje tento:

§ 6.

Výroba pivní mladinky slabší než 5 cukro- 
měrných stupňů jest zakázána.

Tomuto zákazu jest vyhověno, zjistí-li se 
při úředním vyšetření mladinky na chladiči, že 
má alespoň 5 cukroměmých stupňů výtažku, 
a při úředním zjištění kontrolním měřidlem ikeho 
v pánvi, že mladinka má aspoň 4'5 cukroměmých 
stupňů výtažku.

Č1 á n e k II.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 26. dubna 1920, č. 301 Sb. z. a n., o nejvyšších 
cenách piva, se mění potud, že nejvyšší ceny sta
novené pro pivo nejméně 6stupňovč (výčepní) 
platí pro pivo aspoň Sstupňové, .nejvyšší ceny 
'stanovené pro pivo nejméně Sstupňové (ležák) platí 
pro pivo nejméně Tstupňové (ležák) a nejvyšší 
ceny stanovené pro pivo plzeňské nejméně Sstup- 
Itevé platí pro pivo plzeňské nejméně 7stupňové.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřují se ministři 
financí a pro zásobování lidu.
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Čís. 415.
*

Nařízení vlády republiky Československé
ze .íne 25. června 7,920,

kterým se stanoví nejvyšší ceny jatečného skotu 
včetně telat a upravují se nejvyšší ceny hovězího 

a telecího masa.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., doplňují sc a částečně mění 
předpisy vládního nařízení ze dne 2. ledna 1920, 
čís. 22 Sb. z. a n. (uvolnění obchodu hovězím 
dobytkem, úprava spotřeby hovězího a telecího 
masa, jakož i určení nejvyšších cen hovězího 
masa a zabitých telat), takto:

§ 1.

Při prodeji jatečného skotu (čítajíc v to te
lata) nesmí býti požadovány nebo nabízeny 
vyšší ceny než tuto uvedené:

za‘jatečný skot všeho druhu

a) III. jakosti........................... až Kč 7‘40,
b) II. „ ........................... až Kč 8'90,
c) I. .................................... až Kč 10 50,
za jaječná telata dle kvality . . až Kč ll-50.
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