Cis. 264.

MaHzení vlády republiky Československé
ae dne 21. května Iš-lí
o uvolner,: obchodu olejnatými plodinami.
Na základu zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
Ministerské nařízení ze dne 8. února 1917,
z, ř. č. 49, týkající se pěstování olejnatých plodin,
ministerské nařízení ze dne 16. března 1918, z. ř.
č. 9S, týkající se úpravy obchodu řepkou, řepicí,
řepkovým olejem a řepkovými pokrutinami, mini
sterské nařízení ze dne 25. července 1918, z. ř.
č. 269, týkající se zabavení máku a nařízení vlády
republiky česko: lovenské ze dne 19. února 1919,
č. 93 Sb z. a n., o lněném semínku se zrušují.
§

2

.

Nařízení teto nabývá účinnosti ohledně mini
sterského nařízení ze dne 16. března 1918, z. ř.
č. 98 a ministerského nařízení ze dne 25. července
1918, z; ř. č. 269, dnem 1. července 1919, ohledně
■druhých dvou nařízení dnem vyhlášení.
§ 3.
Provésti toto nařízení ukládá se ministerstvu
pro zásobování lidu v dohodě s ministerstvem
zemědělství.
švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v.
Prášek v. r.

r.

Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbetiskv v. r,
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný

Staněk v. r.
Ďr. Winter v.

Hruban v.
Habrman v. r.
Dr. Zahradník

Dr.

r.
r.
v.

v. r.

Čís. 265.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dna 21. května 191©,
jímž zrušuje se nařízení místodržitele pro Čechy
ze dne 4. dubna Í917, č. 30 z. z., kterým se sta
noví nejvyšší ceny mléčných výrobků a vepřo
vého sádla.

§ 1.
Nejvyšší ceny mléčných výrobku a vepřo
vého sádla, pokud se stanoví nařízením výše cito
vaným, se zrušuji.
Předpisy o stíhání lichvy zůstávají :nedotčeny.
§ 2.
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.

| 3.
Provedení tohoto nařízení ukládá se mini
sterstvu pro zásobování lidu.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy

Rašín v. r.
Stránský v. r.
Habrman v. ř.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Dr.

Dr. Zahradník v. r.

Dr.

Dr.

Soukup

v. r.

Dr. Winter v. r.

Stříbrný v. r.
Vrbenský v. r.
Hruban v. r.
Dr.

Dr.

Čís. 266.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května I91S
o úpravě obchodu kávou.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Ministerské nařízení ze dne 24. listopadu
1916, z. ř. č. 394, o omezení prodeje -kávových
nápojů na určitou denní dobu 4r nařízení zem
ských politických úřadů na základě nařízení' to
hoto vydaná, se zrušují.
§ 2. ■
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.

Staněk v. r.

Frašek v. r.
Dr. Soukup v. r.

Dr. WDler v. r.
Dr. Eraban v. r.

Dr. Vrbenský y. r.

mbrfsian v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Zahradník v. r.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. ě. 307, nařizuje se:

Ze sffinf tiskárny v Praze,

Stříbrný v. r.

