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Dodá-li se:
v dubnu 1919: 
v květnu 1919: 
po 30. květnu 1919: 

za Jeden metrický cent.

C. Pícniny:

Dodá-li se: zadina
picni
hrách

pěstovaná
vikev

v dubnu 1919: 45 I< 55 K 65 K
v květnu 1919: 40 K 50 K 60 K
po 30. květnu 1919: 35 K 45 K 55 K

Dodá-li se:

sbíraná, nikoliv 
ve mlýnech získaná 

plevová vika peluška
vlěí
bob

v dubnu 1919: 45 K 65 K 65 K
v květnu 1919: 40 K 60 K 60 K
po 30. květnu 1919: 35 K 55 K 55 K
za Jeden metrický cent.

koňské boby 

85 K 
80 K 
75 K

3.
Ostatní ustanovení citovaného nařízeni zů

stávají v platnosti.

Dr. Kramář v. r. 
J. Stříbrný v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. Soukup v. r. 

Švehla v. r„ 
Dr. Zahradník v. r.

kající výdaje, pokud pro ně v rozpočtu býv alého 
Rakonska na rok 1918/1919 opatření učiněno bylo, 
v rámci úvěrů, stanovených v tomto rakouském 
rozpočtu.

K hrazení vydání, pro které nebylo ve zmí
něném rakouském rozpočtu opatření učiněno, 
budou jednotlivým ministerstvům a ústředním 
úřadům státním vymezeny ve shodě s minister
stvem financí zvláštní úvěry.

' § 3.
Pro státní účetní uzávěrku za dobu od 1. čer

vence do 31. prosince 1918, kterou dlužno před
ložití nejpozději do 30. června 1919, budiž vzat 
vzhledem k ustanovením § 1 zákona ze dne
30. července 1918, z. ř. čís. 285, za základ ra
kouský státní rozpočet pro správní rok 1918/19 
a kromě toho všechna vydání, jež vznikla na zá
kladě zákona ze dne 28. října 1918 o zřízení samo
statného státu československého, čís. 11 sb. zá
konů a nařízení státu československého (jako vy
dání na nové úřady, vojsko, zahraniční zastou
pení, na Slovensko a podob.).

Tato uzávěrka budiž sestavena tak, aby po
skytovala obraz státního hospodaření v Cechách, 
na Moravě a\ve Slezsku od 1. června do 27. října 
1918 za vlády rakouské a od 28. října do 31.. pro
since 1918 za vlády státu československého.

Klofáč v. r. 
Dr. Rašín v. r.

Dr. Stránský v. r. 
Prášek v. r.

Cis. 7.

§4.
Státní účetní uzávěrku za správní rok 1917/18 

jest sestavili podle nařízení veškerého minister
stva ze dne 30. července 1918, z. ř. č 286, a před
ložití nejpozději do konce dubna 1919.

Nařízení ministra financí 
ze dne 27. prosince 1918

o změně správního období pro státní hospoda
řeni, o hrazení vydání až do uzákonění řádného 
rozpočtu, jakož i o státní účetní uzávěrce za dobu 
od 1. července do 31. prosince 1918 a za správní 

rok 1917/18.

§ 5.
Joto nařízení nabývá ihned účinnosti. 

Dr. Rašín v. r.

Čís. 8.

§ 1.
Zákonem ze dne 20. prosince 1918, čís. 95 sb. 

z. a n., byl schválen zatímní rozpočet na dobu od 
1. ledna do 30. června 1919 až do předložení řád
ného rozpočtu za celý kalendářní rok 1919.

Jím se mění dosavadní správní období (od 
1. července do konce června), zavedené pro státní 
hospodaření v roce 1914, a uvádí se rok roz
počtový 1. lednem 1919 počínaje zase v soulad 
s rokem kalendářním.

Vzhledem k tomu jest výdeje splatné, dne 
í. ledna 1919, vyplácené však díle dosavadních 
zvyklostí již dnem 31. prosinceT918 u státních po
kladen a účtáren súčtovati již k tíži zatímního roz
počtu republiky československé pro první polo
letí 1919.

§ 2.
Až do uzákonění řádného rozpočtu republiky 

československé pro rok 1919 dlužno hradili vzni-

Nařízení ministra pro zásobování lidu 
ze dne 30. prosince 1918,

jímž doplňuje se nařízení ze dne 30. listopadu 1918, 
č, 57 sbírky zákonů a nařízení státu českosloven
ského, o zřízení československé komise k hospo

daření suchými kořeny čekankovýmí.

§1.
Veškeré disposice, vydané bývalou rozdělo

vači úřadovnou pro sušené čekankové kořeny 
v Praze V., Mikulášská třída čís. 14, pozbývají 
platnosti, pokud zboži nebylo již expedováno.

§2.
Veškerá dopravní osvědčení na sušené kořeny 

čekankové,. vydaná od bývalé rozdělovači úřa
dovny pro sušené čekankové kořeny v Praze 
pozbývají platnosti a zavádějí se dopravní osvěd
čení nová dle tohoto vzorce:


