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2. pro dusíkaté vápno (vápnodusík)
za 1 kg dusíku . . . . . . . Kč 24'—,
3. pro superfosfát:
za 1 kg kyseliny fosforečné ve
vodě rozpustné ....... Kč 12-—,
4. pro rozložené kostní moučky:
a) za 1 kg kyseliny fosforečné ve
vodě rozpustné.................. Kč 12-—,
b) za 1 kg dusíku . . . . . .Kč 12-—,
5. pro Thomasovu moučku:
za 1 kg kyseliny fosforečné ne
rozpustné .................................... Kč 3’62.
Přejímací cena superfósfátu a rozložené
kostní moučky odpovídá přejímací ceně kostní
moučky vyklízené Kč 3-— za 1 kg kyseliny fosfo
rečné veškeré. Ministerstvo zemědělství a mini
sterstvo obchodu se zmocňuje,' aby v případě po
třeby nařídily výrobu a prodej kostních mouček
za cenu odpovídající výrobním nákladům.
Směrné ceny platí od 1. května 192Q do
30. září 1920.
Ceny vyrozumívají se za zboží obvyklé ja
kosti, franko vagon, železniční odesílací stanice
továrny.
Thomasova moučka musí míti nejméně 75%
jemnosti.
§2.
,
•
' '

§ 2.
Příloha v §ii 1 uvedená platí počínajíc 1. led
nem 1919, a to jen v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, poněvadž se působnost zákona ze dme
26. března 1919, čís. 170 Sb. z. a n., na Slovensko
a Podkarpatskou Rus nevztahuje.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem. vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
Švehía v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engliš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Dérer v. r.
Johanls v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r.

Čís. 462.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července 1920,
Jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv,

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřují se ministr
zemědělství a obchodu.
Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. EstgHš v. r.
Staněk v. r.
Dr. ííatowetz^v. r. Johanis v. r.
Sonntág v. r.,
ministr obchodu a správce ministerstva
zemědělství.
Dr. Winter v. r.
Dr. Dérer v. r.
Stříbrný v. t.
Dr. Markovič v. r.

ohospodařovaných komisí pro strojená hnojivá.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 337 Sb. z. a n., mění se nařízení republiky
Československé ze dne 13. února 1920, čís. 90 Sb.
z. a n., takto:
§ 1.
Pro strojená'hnojivá, ohospodařovaná komisí
pro strojená hnojivá, stanoví se tyto přejímací
ceny:

1. pro síran ammonný za 1 kg dusíku:
a) pro dodávky do 15. května 1920 Kč 15'13,
b) pro dodávky po 15. květnu 1920 Kč 17'50,
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Ze státní tiskárny v Prazč.

