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. Čís. 343.
Nařízení vláčky republiky Československé 

ze dne 21. června 1919,
kterým prodlužuje se platnost předpisů o zvýšení 
znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení 

trestním a nesporném.

§ 1.
Mimořádné zvýšení znaleckých poplatků 

soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním 
a nesporném povolené nařízeními ze dne 28. pro
since 1918, čís. 103 Sb. zák. a nař., a ze dne
5. února 1919, č. 60. Sb. zák. a nař., platí i na 
dobu od 1. července 1919 do 31. prosince 1919.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. čer

vence 194-9; provedením jeho pověřuje se ministr 
spravedlnosti.

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

Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Čís. 344.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 21. června 1919,

Jímž zakazuje se demonstrativní chování na ve
řejných místech a užívání odznaků s provoka

tivním rázem.

§ 1.
ZÍkladě ^ ^ lit. d, zákona ze dne 5. května 

ooy, č. 66 ř. z., a vzhledem k vládnímu nařízení 
ze dne 6. června 1919, č. 296 Sb. z. a n„ jímž su

spendovány byly čl. 8, 9, 10, 12 a 13 stát. zákl 
zák. ze dne 21. prosince 1867, č. 142 ř. z., zakazuje 
se s platností pro celý obvod Čech, Moravy a 
Slezska, jakékoliv demonstrativní chování na ve
řejných místech a užívání odznaků s provokativ- 

' ním rázem.
§2.

Přestupky nařízení tohoto trestají se dle § 9 
zákona ze dne 5. května 1869, č. 66 ř. z.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a výkon jeho přísluší ministru vnitra.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r. Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r. 
Habrman v. r. Klofáč v. r.
Staněk v. r. - Dr. Vrbenský v. r.

Čís. 345.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. června 1919,
jímž se zrušují nařízení bývalého úřadu pro vý
živu lidu ze dne 3. června 1918, č. 192 ř. z., 
o úpravě obchodu senem a slámou, a č. 193, jímž 

se ustanovily přejímací ceny sena a slámy.
V

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

§ 1.
Seno a sláma ze sklizně r. 1919 jsou volné.

§ 2.
Nařízení úřadu pro výživu lidu ze dne

3. června 1918, č. 192 a 193 ř. z., poklid jeho 
ustanovení nebyla již zrušena nařízením vlády
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