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Haíízení vlády republiky československé 
za dne 1B. června 1319,

Jimž se provádí či. VIJ, zákona ze dne 23. května 
1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky 

válkou poškozené.

Cis. 340.

Ku provedení čl. VII. zákona ze dne 23. 
května 1919, č. 276 Sb. z. a n., se nařizuje:

Soudcovské příročí, poskytnuté nařízením 
veškerého ministerstva ze dne 28. prosince 1918, 
č. 3 Sb. z. a n. z roku 1919 (§§ 1 až 5, 10, 11, 
12), rozšiřuje se na soukromoprávní peněžité po
hledávky u živnostníků, uvedených v čl. II. zá
kona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., 
vzniklé až do 31. prosince 1918 (včetně) a ihůta 
ke splnění (§ 1 cit. nař. z 28. prosince 1918, č. 3 
Sb. z. a n. z r. 1919) může býti soudem prodlou
žena a exekuce (§■ 5 téhož nařízeni) odložena až 
do 31. prosince 1919.

Exekuce pro takové pohledávky, odložená 
dle §- 5. cit. nařízení z 28. prosince 1918, č. 3 
Sb. z. a n. z roku 1919, může býti odložena až 
do 31. prosince 1919, jsou-li tu podmínky § 1, 
očist. 1., cit. nařízení, pokud neprošla již před 
30. červnem 1919 lhůta, na kterou byla odložena.

, Jinak i pro tyto pohledávky zůstávají ^ plat
nosti všecka ustanovení min. nařízení ze dne 
28. prosince 1918, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1919.

Svefrla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. 
Prášek v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Hruban v. r.
Habr man v. r. 
Staněk, v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Cks. 341.
fíařízení vlády republiky Československá 

se dne 18. června 1819
o zabezpečení řádného hospodaření na hospo

dářských a lesních statcích.

§ 1.
Na základě ustanovení zákona ze dne 24. 

července 1917, z. ř. č. 307, zmocňuje se ministr 
zemědělství, aby po dobu mimořádných, válkou 
vyvolaných poměrů na podporu a znovuzřízení

hospodářského života, k zamezení hospodářských 
škod a k zásobování obyvatelstva potravinami 
a jinými předměty potřeby zavedl vnucenou 
správu nebo učinil jiná vhodná opatření za úče
lem zabezpečení řádného hospodaření na hospo
dářských a lesních statcích, na kterých se pro
kázané z jakýchkoliv důvodu řádně nehospodaří 
nebo vc příčině jichž jest důvodná obava, že na 
nich z jakýchkoliv důvodů řádně hospodařeno 
nebude nebo na nichž lže zavedením vnucené 
správy docíliti lepších hospodářských výsledků,

§ 2.
Náklady spojené se zavedením vnucené 

správy nebo s předmětnými opatřeními jdou na 
účet statků, na nichž vnucená správa zavedena, 
nebo předmětná opatření učiněná byla.

§ 3.
Zmocnění toto vztahuje se též na vnucené 

správy, které byly ministerstvem zemědělství 
zavedeny již od 28. října 1918.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
fiabrtnan v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Staněk v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Vrbenský v. r, 
Dr. firuban v. r.

Čís. 342.

Nařízení presidenta ssemské správy 
politické v Fráze ae dna 20. Č3rv.ia 1913, 

č. 184.S52-18/L pro Čechy, 
kterým se povoluje podávání mléka a mléčných 
nápojů v živnostech hostinských á výčepnlckých.

§ 1.
Místodržitelské nařízení ze dne 4. ledna 1918, 

č. 379.476-L, č. 2 z. z., kterým bylo zakázáno 
podávali mléko a mléčné nápoje v živnostech 
hostinských a výčepnických, se zrušuje.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

President zemské správy politické:
Kosina v. r.

\

Zp státní tiskárny v Praze.


