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okresní, správa politická bez ohledu na to, zdali
je proti určité osobě zavedeno trestní řízení, vyřknouti propadnutí bramborů, anebo výrobků
z nich.
§ 52.
Politické okresní a státní policejní úřady mo
hou k zajištění propadlých předmětů (výrobků
nebo výtěžků z nich) učiniti potřebná zajišfovad
opatření.
§ 53.
_ Zajištěné brambory (výrobky z nich), vzniikají-li jejich uschováním náklady, anebo je-li tu
nebezpečí zkázy, mohou úřadem k zajištění
oprávněným býti zcizeny ještě před prohlášením
propadnutí.
§' 54.
Z rozhodnutí a opatření vydaných okresním
úřadem politickým nebo okresním (župním) obil
ním úřadem, nebo státním policejním úřadem
podle § 51, odst. 2., '§ 52 a § 53 nelze se od volatí.
Pouze v případech zvláštního zřetele- hodných
může ministerstvo pro zásobování lidu prominout}
propadnutí zásob.

Vládní nařízení ze dne 15. září 1919, č. 504
Sb. z. a n., o obchodu brambory, dále vládní na
řízení ze dne 29. července 1919, č. 435 Sb. z. a n.,
o nejvyšších cenách bramborů, potom vládní na
řízení ze dne 30. března 1920, č. 200 Sb. z. a n.,
o příplatku k přejímacím cenám bramborů při
dodávce nad předepsaný kontingent, konečně
vládní nařízení ze dine 7. května 1920, č. 339 Sb.
z. a n., o příplatku k přejímacím cenám bram
borů při dodávce jich nad předepsaný kontin
gent, jakož i nařízení na základě jich vydaná
oním dnem pozbudou platnosti.

Tusar
Habrman v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 521.'

Vyhláška
ministerstva pro zásobování lilu
ze dne 17. září 1920

§ 55.
Pokud se v tomto nařízení mluví o politic
kých úřadech, rozumí se tím na území dříve uher
ském adiministrativní vrchnosti, pokud jde o vý
kon pravomoci trestní, administrativní policejní
vrchnosti.
Ustanovení tohoto nařízení o statutárních
městech (obcích) platí i o městech s právem mu
nicipálním a s regulovaným magistrátem.

o spotřební dávce moučné pro nesamozásobitele.
Na základě ustanovení § 4 nařízení vlády
republiky Československé ze dne 2. září 1920,
č. 499 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí, mlýn
ských výrobků, luštěnin a máku, se nařizuje toto:
»

§ 56.
Propadlých bramborů, bramborových výrob
ků a výtěžků z nich použije stát k zásobení oby
vatelstva.
Závěrečná ustanovení.
§ 57.
Provádět! toto nařízení ukládá se ministru
pro zásobování lidu.
§ 58.

1

§ 1.

Pro nesamožásobitele, jakož i samozásobitele, na něž nevztahují se ustanovení §§ 2 a 3
nařízení vlády republiky Československé ze dne
2. září 1920, č. 499 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby
obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku, sta
noví se, počínajíc dnem 12. září 1920, spotřební
dávka ve výši 2 kg mlýnských výrobků na osobu
týdně.
Z této dávky připadá zpravidla P/4 ~kg na
mouku chlebovou a 3U kg na mouku vařivou.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlá
šení.
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v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Johanís v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Engíiš v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.

Průša v. r.
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