
Cis. 151.xylol, natrium sulfit, aceton a rtuť sc uvolňují a 
mohou v tuzemsku býti dopravovány bez doprav 
nich osvědčení.

§ 2.
Veškerá nařízení, jimiž byly lučebniny v § 1 

uvedené zabaveny a přikázány veřejnému hospo
daření, se zrušují.

§ 3.
Předřazování a zatajování zásob lučebnin 

trestá se podlé cis. nař. ze dne 24. března 1917, 
z. ř, čís. 131.

§4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r. Prášek v. r.
Staněk v. r. Stříbrný v. r.
Rloíáč v. r. Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r. 

Dr. Winter v. r.

Čís. 150.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. března 1919 

o obnově klidu nedělního a svátečního.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. března 1919

o provádění věcné demobilisace.

Článek I.
Nařízení Národního výboru ze dne 5. listopadu 

1918, č. 24. Sb. z. a n., o utvoření komise pro 
věcnou demobilisaci se zrušuje.

Článek II.

Zároveň zřizuje se za předsednictví zástupce 
ministerstva obchodu meziministerská komise, 
která bude věcnou demobilisaci prováděti.

Článek III.

Provedením nařízení pověřuje se ministr 
průmyslu, obchodu a živnosti.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení.

Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy. 

Dr. Rašín v. r. Prášek v. r.
Staněk v. r. Stříbrný v. r.
Klofáč v. r. Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r.

Dr. Winter v. r.

§ 1.
Ministerské nařízeni ze dne 31. července 1914, 

z. ř. č. 184, jímž byla zastavena působnost zákonů 
o úpravě nedělního a svátečního klidu v živno
stech, částečně zrušené'ministerskými nařízeními 
z 28. prosince 1915, z. ř. č. 403, a z 22. října 1918, 
z. ř. č. 376 a 377. se zrn uje úplně.

Tím nabývají zase účinnosti zákony ze dríe 
16. ledna 1895, z. ř. č. 21. a ze dne 18. července 
1905, z. ř. č. 125,'jakož i všecka podle těchto zá
konů vydaná nařízení ministerstev a zemských 
vlád.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje sc mi

nistr sociální péče v dohodě s ministrem obchodu.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy. 
Dr. Stránský .v. r. Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r. Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r. Prášek v. r.
Stříbrný v. r. Klofáč v. r.

Dr. Winter v. r.

Čís. 152.

Zákon ze dne 20. března 1319
o nejvyšší emisi dluhopisů „Zemědělské banky 

markrabství Moravského*1 v Brně.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.
Ministr financí se zmocňuje, aby zvýšil nej

vyšší sumu dlužních úpisů „Zemědělské banky 
markrabství Moravského11 nad hranici určenou 
§ 3 stanov této banky.

§ 2.

Tím se mění odst. 4. a 5., § 3 stanov „Země- 
' dělské banky markrabství Moravského".

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášky. Provést} jej ukládá se ministru financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.


