.64
určení musí býti v Čechách, na Moravě nebo
ve Slezsku.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Kramář v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
G. Habermann v. r.
Stránský v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r.
Dr. Hruban v. r.
Prášek v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
A. Švehfa v. r.
Dr. Winter v. r.

14 dnů oznámili určité a přesné případy, ve kter
rých jim bylo vyhrožováno se strany úřadů
újmami na majetku,, svobodě, v postupu v úřadě,
kdyby válečných půjček vůbec neupsali, nebo
pro ně agitaci neprováděli. Při těchto oznáme
ních buďtež uvedeni svědkové a předloženy
listiny, kterými se vede důkaz pravdy.
§ 3.
Ministerstvo financí se zmocňuje, aby pro
střednictvím soudu dalo provésti svědecké dů
kazy v oznámeních navrhované.

Čís. 80.
Nařízení ministerstva financi
ve srozumění s ministerstvem železnic
ze dne 14. prosinca 1913
o zapravení poplatků z nákladních listů kolko
vými známkami.
Používání nákladních nebo dopravních listů
dle š 12 ministerského nařízení ze dne 27. září
1916, z. ř. č. 338, a dle ministerského nařízení ze
dne 12. prosince 1917, z. ř. č. 477, dodatečně
kolkovaných dovoluje se až do 30. dubna 1919.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení
Dr. AI. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r.
A. Švehía v. r.
Stránský v. r.

Dr. Kramář v.
Dr. Hruban v.
Prášek v.
Jiří Stříbrný v.
V. Klofáč v.

r.
r.
r.
r.
r.

§ 4.
Výkon tohoto nařízení ukládá se ministru
financí.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r
Dr. Winter v. r.
Dr. Hruban v. r.
F. Staněk v. r.

Dr. Kramář v.
Dr. AI. Rašín v.
Stříbrný v.
Dr. Stránský v.
A. Švehla v.

r.
r.
r.
r.
r.

Čís. 82.
Zákon ze 17. prosince 1918

Čís. 81.

o prozatinmé ochraně lesů.

Nařízení ministerstva financí
ze dne 17. prosince 1918
o postupu c. k. rakouské vlády při upisování
válečných půjček.
§ 1.
Všem státním i samosprávným úřadům, ob
chodním a živnostenským komorám, organisacím
bankovním, spořitelním, záloženským i druž
stevním se nařizuje, aby do 14 dnů oznámily ne
kolkovaným
podáním ministerstvu
financí
v Praze všechny rozkazy, které byly c. k. ra
kouskou vládou, jejími orgány, úřady vojenskými
a nadřízenými soudy vydávány při upisování
válečných půjček.
Všechny úřady zbavují se úředního tajem
ství, pokud se týče písemních reservátních roz
kazů, i pokud jde o ústní nebo telefonické příkazy
pro tato oznámení v ministerstvu financí učiněná.

§ IMajitelé lesů, hospodařící na lesích dle pev
ných hospodářských plánů, jsou povinni dále
hospodařili dle těchto plánů, pokud se nepříčí
ustanovením § 2 a 3.
Majitelé lesů, kteří nehospodaří dle pevných
hospodářských plánů, jsou povinni každé mýcení
ohlašovali měsíc předem příslušnému politickému
úřadu. Nedojde-li do měsíce zákaz mýcení, je
majitel k mýcení oprávněn.

§ 2.
Všem úřadům v § 1 uvedeným se nařizuje
a jednotliví občané se vyzývají, aby v téže Ihůtě

§ 2.

V lesích tvaru vysokého nesmí býti vše
obecně prováděna mýtná těžba v porostech pod
60 let, v lesích tvaru středního a nízkého v po
rostech pod 20 let starých. Pouze při loupenictví
dubovém možno těžiti i v porostech přes 15 let
starých.
§ 3.
Za základ pasečně plochy se bére:
a) V lesích tvaru vysokého při rozloze lesa
do 50 ha 60., při rozloze lesa přes 50 ha 80. díl

