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Cis. 285.

Nařízení vlády republi ty Československé 
ze d ie ‘i-, ce v^a

jímž mění se čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, 
č. 110 Sb. z. a n., o výplatě vkladů a podílů.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 25, 
února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Č i á n e k 1.
Ve smyslu nařízení ze dne 4. března 1919, 

č. 110 Sb. z. a n., řádně přihlášené vklady a po
díly mohou býti v případě, že soupisový úřad při
hlášku dotyčným peněžním ústavům oznámil 
(čl. 6.), vyplaceny do 70% stavu dne 1. března 
1919. Tím se mění článek 11. zmíněného nařízení. 

Článek 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením pověřuje se ministr financí.

Svehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Habrman v. r.
Staněk v. r.

Dr. flruban

Prášek v. r.

Dr. Soukup v. v. 

Stříbrný v. v. 

Klofáč v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

čl. LXIII z r, 1912 a čl. L z r. 1914, nařizuje se 
toto:

§ 1.
Nařízení ministra tinancí v dohodě s mini

strem vnitra a ministrem obchodu ze dne 18. květ
na 1916, z. ř. č. 145, jimž bylo zakázáno používat! 
ku výrobě piva cukru označeného v § 1, č. 1. zá
kona o dani z cukru. Se zrušuje.

« os 2.
Ministr financí jest zmocněn, by při proká

zané potřebě ve shodě s ministrem pro zásobo
vání lidu na žádost a po návrhu pivovarské ko
mise uvolnil ku výrobě piva přiměřené množství 
zdanitelného cukru z přebytků cukerní výroby.

1. § 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti pro celé státní 

území Československé republiky dnem vyhlášení 
a provedením jeho pověřuje se ministr financí a 
ministr pro zásobováni lidu.

Švehla v. r. 

Dr. Rašín v, r. 
ílabrmau v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. 
Staněk v. r.

v zast. mih. předsedy. 

Klofáč v. r.
Dr. Zahradník v. 
Prášek v. r.

. Dr. Soukup v. r. 
Dr. Vrbenský v.

r.

Dr. ííriiban v. r.

Čís. 286.
Nařízení vlády repablťxy Československé 

ae dne 4k června 1513, 
jímž se zrušuje zákaz používat! cukru ku výrobě 

piva.
Na základě rakouského zákona zc dne 24. čer- 

Srence 1917, z. ř. ě. 307, a uherského zákona

Čís. 287.
Nařízení vlády repub iky Československé 

ze dne 2. č^rva 1919 
o formě podniků sloužících účelům přechodného 

hospodářství.
§ i-

Podniky společenstevní sloužící účelům pře
chodního hospodářství — což v každém jeduotli-
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