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(356.—358.) 356. Nařízení, jímž se opět uvolňuje výroba a prodej sladké smetany, zvláště
šlehavky, jakož i jogurtu ve Velké Praze. — 357. Nařízení, kterým se uvolňuje obchod se stro
jenými hnojivý. — 358. Nařízení, týkající se úpravy obchodu cukrem a použití řepy cukrovky.

350.
Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 29. září 1921,

jímž se opět uvolňuje výroba a prodej sladké
smetany, zvláště šlehavky, jakož i jogurtu
ve Velké Praze.
Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu ustanovuje se toto:
§ INařízení presidenta zemské správy poli
tické ze dne 13. srpna 1921, č. 284 Sb. z.
a n., jímž byla zakázána výroba a prodej
sladké smetany, zejména šlehavky, jakož i jo
gurtu, se zrušuje.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti ihned.
President zemské správy politické:

Kosina v. r.

řízení vlády republiky československé ze dne
23. března 1921, č. 111 Sb. z. a n., zaniká.
§ 2.
Nařízení ministra orby ve shodě sministrem
obchodu ze dne 26. dubna 1918, č. 153 ř. z.,
o úpravě rozvrhu umělých hnojiv a veškeré
ostatní předpisy, odporující ustanovení § 1
tohoto nařízení, se zrušují.
Nařízením tímto nemění se práva a povin
nosti, příslušející Fondu pro opatření stroje
ných hnojiv dle zákona ze dne 22. prosince
1920, č. 683 Sb. z. a n.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1.1 is t o p a d u 1921. Provedením jeho pověřují
se ministři zemědělství a průmyslu, obchodu
a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Kovařík v. r.,
též za ministra Dra Hotowtze.

357.
Nařízení viády republiky Československé
ze dne 9. září 1921,
kterým se uvolňuje obchod se strojenými
hnojivý.
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ IObchod se strojenými hnojivý jest volný.
Působnost Fondu pro opatření strojených
hnojiv, upravená prvním odstavcem §u 1 na

Dr. Mičura . r.
Dr. Procházka v. r.
Qr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

358.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 26. září 1921,

týkající se úpravy obchodu cukrem a použití
řepy cukrovky.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
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nařízení, č. 358.

§ 1.

do ujednání dodávky, pozbývají však účin
Účinnost nařízení vlády republiky českoslo nosti co do ceny řepy a podmínek dodacích,
venské ze dne 23. října 1920, č. 581 Sb. z. které se nahrazují běžnou cenou řepy a běž
a n., o úpravě obchodu řepovým cukrem ve nými dodacími podmínkami; rovněž pozbývají
výrobním období 1920/1921, prodlužuje se, | účinnosti, pokud jde o množství cukrovky,
pokud jde o cukr vyrobený ve výrobním ob ! připadající poměrně na plochu použitou k úče| lům pozemkové reformy.
dobí 1920/1921, do 31. října 1921.
Působnost československé komise cukerní
prodlužuje se do konce října 1921 a vstoupí
tato dnem 1. listopadu 1921 v likvidaci.
§ 2.
Nařízení vlády ze dne 23. října 1920, č. 582
Sb. z. a n., o spotřební dávce cukru konsumního, pak nařízení vlády ze dne 26. března
1920, č. 168 Sb. z. a n., o použití cukrovky ze
sklizně 1920, a nařízení vlády ze dne 30.
března 1921, č. 139 Sb. z. a n., o použití řepy
cukrovky ze sklizně 1921, se dnem 1. října
1921 zrušují.
§ 3.
Smlouvy o dodávání cukrovky, uzavřené
před 1. zářím 1915, zůstávají v platnosti co

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyj hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr
financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.

Ze Státní tiskárny v Praze.

