Čís. 104.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 26. února 1919
o zákazu výroby pivní náhražky.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se toto:
§ 1.
Nařízeni bývalého rakouského úřadu pro vý
živu lidu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy
ze dne 28. července 1917, z. ř. č. 320, o výrobě
pivní náhražky pozbývá platnosti dnem 15. března
1919.
Tímto dnem počínaje nesmí býti pivní ná
hražka více živnostensky vyráběna a v obchod
uváděna. Výjimku může při zvláště závažných
důvodech připustit! ministerstvo financí ve shodě
s ministerstvem pro zásobování lidu.

vatelstvu ve smyslu § 5. ministerského nařízeni
ze dne 15. ledna 1915, z. ř. č. 11.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Staněk v. r.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr.
Stránský v. r
Dr. Winter v. r.
Stříbrný
v. r.
Habrman v. r.
Prášek
v.
r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Čís. 106.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 28. února 1919
o mimořádných příplatcích k drahotním pří
davkům pro státní zřízence činné i ve výslužbě
a pro jejich pozůstalé.
§ 1.
§ 2.
Státním zřízencům, konajícím aktivní službu
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy a požívajícím přídavku na základě ministerského
nařízení ze dne 11. září 1918, z. ř. č. 333, povoluje
hlášení.
j se za podmínek uvedených v § 11 tohoto nařízení
^ k 1. květnu 1919 příplatek výměrami stanove
Švehla v. r„ v zastoup. min. předsedy.
nýma v § 1 nařízení ministerstva financí ze dne
Staněk v. r.
Dr. Rašín v. r.
19. listopadu 1917, z. ř. č. 449.
Klofáč v. r.
Dr. Vrbenský v.
§ 2'
....
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winter v. r.
i
Osobám,
jež
požívají
na
základě
mimsteiStříbrný v. r.
Habrman v. r.
ského nařízení ze dne 11 zán 1918, z. ř. č. 334,
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r
výpomoci, povoluje se k 1. květnu 1919 příplatek
Dr. Hruban v. r.
Dr. Zahradník v. r.
k vý pomoci výměrami stanovenými v nařízení mi
nisterstva financí ze dne 19. listopadu 1917, z. ř.
č. 450.
§ 3.
Čís. 105.
Pokud byla pro jiné kategorie zřízenců a jich
Nařízení vlády republiky československé pozůstalé ve smyslu § 11, odst. 6. nařízení ze dne
I 11. září 1918, z. ř. č. 333. pokud se týče § 7, odst. 3.
ze dne 26. února 1919
nařízení ze dne 11. září 1918, z. ř. č. 334, vydána
o cestování do území republiky československé. zvláštní nařízení o poskytnutí a výplatě těchto
příplatků, platí tato zvláštní nařízení i pro přípla
§ 1.
tek, kterýž jest poskytnout! k 1. květnu 1919.
Cizinci cestující do území československé
'§ 4.
republiky ze států, v jichž obvodu nejsou dosud
Tyto
příplatky
(§
1—3)
budtež vypláceny vý
zařízeny zastupitelské úřady československé re
jimečně
již
dne
15.
března
1919.
Předpoklady ná
publiky, potřebují k překročení hranic povolení
roku
a
výměry
řídí
se
dle
poměrů
dne 15. března
ministerstva vnitra, vydaného v dohodě s mini
sterstvem zahraničních věcí, financí, obchodu a 1919.
zásobování lidu.
Švehía v. r„ v zast. min. předsedy.
§ 2.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Nařízení toto nabývá účinnosti v den vyhlá Staněk v. r.
Dr. Hruban v. r.
šení a výkon jeho svěřuje se ministerstvu vnitra, Dr. Soukup v. r.
Dr. Šrabár v. r.
které v dohodě se zúčastněnými ministerstvy (§ 1)
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v, r.
upraví způsob, jak povolení vydávati.
Dr.
Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Nařízení toto nevztahuje se na úlevy, při
znané zemským náčelníkem pohraničnímu oby- l

