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Prodává-li se pivo v lokálech, zvyšují se ceny 
uvedené o 20 h za 1 1 piva.

§ 3.
Pro prodej piva lahvového stanoví se tyto. 

nejyyšší ceny:

Cis. 124.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. března 1 clS
o zkrácení přípravné služby soudcovské a přejí

mání soudců z Bosny a Hercegoviny.

Pivo obyčejné:
a) u stáčeče 1 1 za K 1\60 v láhvích litrových 

a K 1'80 v láhvích půllitrových,
b) v drobném prodeji v láhvích litrových 1 1 za 

K 2-10,
c) v drobném prodeji v láhvích půllitrových 1 1 

za K 2-30.

Pivo plzeňské:
a) u stáčečé 1 1 za K 2'20 v láhvích litrových 

a K 2'40 v láhvích půllitrových,
b) v drobném prodeji v láhvích • litrových 1 1 

za K 2-70,
c) v drobném prodeji v láhvích půllitrových 1 1 

za K 2-90.

§ 4.

Prodej piva za' cenu vyšší než stanovené nej- 
vyšši ceny je zakázán. Kdo proti tomu jedná, 
bude trestán politickým úřadem prvé instance vě-. 
zením od jednoho týdne až do šesti měsíců, pokud 
se nejedná o čin, trestný podle přísnějších před
pisů zákonných. Vedle trestů na svobodě může 
býti uložena peněžitá pokuta do 10.000 korun.

Kdo jiným způsobem jedná proti ustanovením 
tohoto nařízení, bude trestán politickým úřadem 
prvé instance peněžitou pokutou do 20.000 K neb 
vězením do- šesti měsíců, pokud se nejedná o čin, 
trestný podle přísnějších předpisů. Tresty 'ohou 
býti uloženy vedle sebe.

Byl-li spáchán přestupek při provo-zování živ
nosti, může býti vyslovena též ztráta živnosti.

§ 5.

Kdo pobádá jiného k přestupkům trestným po
dle tohoto nařízení, anebo spolupůsobí při jich 
provádění, podléhá stejnému trestu jako pachatel.

§ 6.
Dosud stanovené — tomuto nařízení odporu

jící — směrné ceny piva se zrušují.
§ 7.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem .vy
hlášení a platí v celém území republiky českoslo
venské mimo Slovensko.

Podle zákona ze dne 13. února 1919, č. 77 Sb. 
z. a n„ se nařizuje:

V celém obvodu Československé republiky 
mohou až do konce roku 1920 připuštěni býti 
k soudcovské zkoušce (§§ 4, 12, 13. zák. o soud. 
org., min. nař. z 1. listopadu 1900, z. ř. č. 182) nebo 
ku praktické zkoušce pro soudce a advokáty 
(zák. čl. VII: 1912 a Lili: 1913) kandidáti po pří
pravné službě na dvě léta zkrácené.

§ 2.
Po této zkrácené přípravné službě smějí jen 

řádní a pilní kandidáti ke zkoušce býti připuštěni, 
o nichž lze podle vysvědčení o státních zkouš
kách a o zaměstnání po dobu přípravné služby 
předpokládati, že ve všech oborech soudcovské 
služby, jakož i služby u státního zastupitelství 
jsou dokonale vycvičeni.

§ 3.
Kandidátům, kteří takto ke zkoušce budou při

puštěni, promíjí se podati domácí písemní práci 
z právní vědy. Jinak musí vyhověti při soudcov
ské (soudcovské- a advokátní) zkoušce všem po
žadavkům, jako dle předpisů v § 1 uvedených.

Nesmí se nikterak při zkoušce a posudku o je 
jím výsledku na to hleděti, že jest zapotřebí ža
datelů pro uprázdněná místa.

§ 4.
Toto nařízení vztahuje se i na soudcovské 

kandidáty, kteří nyní již v přípravné službě jsou.
§ 5.

Přípravná služba a soudcovská zkouška, vy
konané dle nařízení zemské vlády pro Bosnu a 
Hercegovinu ze dne 14. dubna 1886, č. 34 „Sbor
níku'* a pozdějších nařízení, nahrazují přípravnou 
službu a soudcovskou zkoušku dle § 4 zák. o soud. 
oťg. a uher. zák. čl. VII: 1912 a LHI: 1913 požado
vané. O převzetí a započtení dosavadní služby 
do služebních let převzatého rozhodne v jednot
livém případě ministr spravedlnosti.

§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením.
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