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Cis. 157. Čís. 158.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. března 1919
o prodloužení platnosti zákona o podpoře ne

zaměstnaných.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 
24. července 1917, z. ř. č. 307, vydává se toto na
řízení:

článek I.
Zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 63 Sb. z. 

a n., ve znění zákona ze dne 12. února 1919, ě. 63 
Sb. z. a n., prodloužený vládním nařízením ze dne 
13. března 1919, č. 127 Sb. z. a n., ponechává se 
do 15. dubna 1919 v platnosti se změnami níže uve
denými.

článek II.
K ustanovením § 1 připojují se odstavce:
Nároku na podporu nemají osoby, které bý

valy zaměstnány pracemi v zemědělství a les
nictví anebo službami v domácnosti.

Ministr sociální péče může zastaviti vyplácení 
podpor v nezaměstnanosti jak vůbec, tak i pro 
jednotlivá odvětví výrobní, nebo pro jednotlivé 
obvody územní, když pracovní příležitost vše
obecně, nebo v tom kterém odvětví, nebo v ob
vodě, dostatečnou měrou vzrostla.

Článek III.
Ministři sociální péče, vnitra, financí, obchodu> 

dopravy, veřejných prací a zemědělství jsou po
věřeni, by toto vládní nařízení provedli.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Winter v. r. 
íiabrman v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Hruban v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 27. března 1919,

kterým se až na další zastavuje působnost nařízení 
ministerstva pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 
1919, čís. 39 Sb. z. a n., o úpravě obchodu mlékem, 

mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.

§ 1.

Působnost ministerského nařízení ze dne 
20. ledna 1919, čís. 39 Sb. z. a n., o úpravě obchodu 
mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým 
sádlem se až na další zastavuje.

§ 2.

Ministr pro zásobování lidu se zmocňuje, aby, 
uzná-li toho potřebu, opětně v právní platnost 
uvedl cestou nařizovací ona nařízení, jichž plat
nost tímto nařízením zastavena byla.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. dubna
1919.

§ 4.

Výkonem tohoto nařízení pověřuje se mini
sterstvo pro zásobování lidu.

j
Švehla v. r. v,zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Staněk v. r. 
Habrman v. r.

Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r.

Dr. Hruban v. r.
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