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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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véni případě ministerstvem obchodu potvrzeno 
budiž — na pí\: podniky opatřující suroviny z ci
ziny, lze založiti také ve formě společenstev dle 
zákona ze dne 9. dubna 1873, z. ř. č. 70, na Sloven
sku dle zák. čl. XXXVII z roku 1875, anebo zák. 
čl. XXI11 z roku 1898.

§, 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 3.

Provedení tohoto nařízení ukládá se minister
stvu obchodu a spravedlnosti.

Švehla v. r„ v zastoupení ministerského 
předsedy.

Dr. Stránský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Soukup v. r, 
Dr. Rašín v. r.

Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hruban v. r. 
Habrnian v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 288.
Zákon ze die 27. května 1919, 

kterým se doplňuje zemské zřízení moravské.

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:

§ 1.
Za členy a náhradníky zemského výboru pro 

markrabství moravské, kteří se vzdali, neb 
vzdají, jmenuje vláda nové členy a nové náhrad
níky. Totéž nastane při úmrtí, nebo jinaké ztrátě 
ieiich členství.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem pro

hlášení.
§3.

Výkonem tohoto zákona pověřuje se vláda.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„

v zastoupení minist. předsedy a jako minis.tr vnitra 
a v zastoupení ministra železnic.

Dr. Vrbenský v. r.,
jako ministr pro zásobování a v zastoupení 
ministra veřejného zdravotnictví a tělesné 'vý

chovy.
Dr. Hruban v. r. Habrnian v. r.

Dr. Stránský v. r.
Staněk v. r.,

jako ministr veřejných prací a v zastoupení 
ministra zemědělství.
Dr. Soukup v. r.,

jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ministra 
sociální péče.

Stříbrný v. r. Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.

Zákon ze dne 27. května 1919
o započtení služebních let soudních kancelářských 

úředníků se středoškolským vzděláním.

Podle usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje:

§ 1.

Soudním kancelářským úředníkům vedoucím, 
' výkonným, a kancelářským asistentům skupiny C 

vpočítá se do Ihůt postupu časového i platového 
posud nevpočtehá ona doba služební, kterou ztrá- 
vili ve službě praktikantské, oficiantské nebo po- 
mocnickě, při čemž oněm, kteří nastoupili do 
kancelářské služby soudní roku 1898, počítá se 
oraktikantská doba jedním rokem, ostatním třemi 
roky, při celkovém výpočtu podle ustanovení 
služební pragmatiky.

§2.

Toto započtení služební doby jest úěinno 
dnem 1. května 3919.

Cis. 289.

§ 3.

Provésti tento zákon se ukládá ministru 
spravedlnosti a financí. ,

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.

Cis. 290.

Zákon ze dne 27. května 1919
o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek

na fakultách věd právních a státních.
Podle usnesení Národního shromáždění s,e 

nařizuie:
§ 1.

Zákon ze dne 2G. dubna 1893, z. ř. č. 68, o prá- 
vovědeckých a státovědeckých studiích a státních' 
zkouškách zůstává prozatím v platnosti s těmito 
změnami:

§ 2.
§ 2, odst. 1. uvedeného zákona bude zníti:
Doba studijní trvá nejméně osm semestrů. 

Tři z nich buďtež absolvovány před historicko- 
právni zkouškou, ostatních pět po této zkoušce.

§3.
V § 4 uvedeného zákona nastanou tyto 

změny:
C. I. lit. c) bude zníti: dějiny práea veřej

ného, a soukromého v střední Evropě.
Č. í. lit. d) bude zníti: dějiny práva v území 

republiky Československé.
Pod č. IT. lit, a) až d). í) a h). na místě slova 

„rakouské11 bude stati slovo „československé".


