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(210.—212.J 210. Nařízení, kterým se zrušuje § 3 vládního nařízení ze dne 26. září 1921,
čís. 358 Sb.z. a n., týkající se úpravy obchodu cukrem a použiti řepy cukrovky. —- 211. Vyhláška
o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů dle zákona ze dne 13. července 1922,
čís 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1923/24. — 21 2. Vyhláška o schválení silničního roz
počtu pro rok 1923 župy berežské a užhorodské na Podkarpatské Rusi a o stanovení župních
přirážek silničních pro rok 1923.

210.

^ 211. ?

Vládní nařízení
ze dne 18. října 1923,

Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 6. listopadu 1923

kterým se zrušuje § 3 vládního nařízení ze
dne 26. září 1921, čís. 358 Sb. z. a n., týkající
se úpravy obchodu cukrem a použití řepy
cukrovky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337
Sb. z. a n., kterým se zmocňuje činiti opatření
k úpravě mimořádných poměrů způsobených
válkou:
Článek 1.
§ 3 vládního nařízení ze dne 26. září 1921,
čís. 358 Sb. z. a n., o úpravě obchodu cukrem
a použití řepy cukrovky, se zrušuje.
článek 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1924 a jeho provedením se pověřuje
ministr financí v dohodě s ministry zeměděl
ství a obchodu.
švehSa v. r.
Dr. Hodža v. r.
Bečka v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Dolánský v. r. Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Káílay v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r
Dr. Markovič v. r.

o nejvyšším pachtovném u drobných země
dělských pachtů dle zákona ze dne 13. července
1922, čís. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce
1923/24.
Podle čl. IV. zákona ze dne 13. července
1922, čís. 218 Sb. z. a n,, kterým se doplňuje
a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921,
čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných země
dělských pachtů, vyhlašuje ministerstvo
zemědělství, že průměr cen žita, v měsících
srpnu, září a říjnu 1923 na pražské plodinové
burse znamenaných, činí za 100 kg 109-88 Kč.
Podle toho tedy činí, pokud nepřij de v úvahu
ustanovení posledního odstavce zmíněného
čl. IV., při pachtech, na které se vztahují
ustanovení zákona ze dne 13. července 1922,
čís. 213 Sb. z. a n., nej vyšší pachtovné v pach
tovním roce 1923/24:
Ve výrobní oblasti

z 1 ha zlkat.jit.j
zemědělské pudy
Kč

a) pastvinářskó (na Slovensku
a v Podkarpatsko Rusi
v oblasti E)......................
b) bramborářské(naSlovensku
a v Podkarpatské Rusi
v oblasti D)......................
c) obilnářské II. (na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi
v oblasti 0)......................
d) obilnářské I. (na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi
v oblasti B).......................
e) řepařské (na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi v obla
sti A) ..................................

Kč

164-83

94-85

197-79

113-82

219-77

126-47

274-71

158-09

329-65

189-70 |

Dr. Hodža v. r.
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