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§ 3.
| Sbírky zák. a nař. státu československého, o uměVýkonem tohoto nařízení pověřuje se mini : lém medu zůstávají v platnosti též pro cukrový
i syrup.
sterstvo pro zásobování lidu.
Švehía v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r
Kloiáč v. r.
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbcnský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Frášek v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Soukup v. r.

§ 6.

Provedením tohoto nařízení
ministerstvo pro zásobování lidu.
i
§7.

pověřuje

se

Nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
| Dr. Rašín v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
í Kiofáč v. r.
Dr. Soukup v. r.
Cis. 193.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v.
Prášek
v.
r.
Dr. Winter v. r.
Nařízení vlády republiky Československé
Dr.
Hruban
v.
r.
ze dne 10. dubna 1919,
jímž doplňuje se nařízení téže vlády ze dne
7. března 1919, čís. 120 Sbírky zák. a nař.
Čís. 194.
státu československého, o úpravě obchodil
umělým medem a syrupem.
Vyhláška mi íistsrstva vnitra
v doho ě s ministerstvem veřej týcíi prací
§ 1.
ze dne 28. března 1319,
Nařízení vlády republiky Československé ze
■dne 7. března 1919, č. 120 Sbírky zák. a nař. státu že se opravují chyby v nařízení ministerstva ve
československého, jímž upravuje se obchod umě řejných prací ze dne 20. listopadu 1918, č. 52
lým medem a syrupem a stanoví se nejvyšší Sb. z. a n. z roku 1918, o zřízení československého
ceny pro umělý med, doplňuje se takto:
ústředního inspektorátu pro službu cejchovní.
§ 2.
V nařízení ministerstva veřejných prací ze
Prodává-li cukrový syrup výrobce, stanoví dne 20. listopadu 1918, vyhlášeného v částce Vílí.
se nejvyšší -cena za 100 kg cukrového syrupu na Sbírky zákonů a nařízení z roku 1918 pod číslem
.stanici výrobny takto:
52, má býti v odstavci druhém ad 2. v řádku 7. a
při prodeji v sudech, kbelících
8. „kolkovány či poznamenány", místo „kolko
nebo vědrech (bez balení).................. !< 322"—,
vány a poznamenány".
při prodeji ve skleněných nádo
Za odstavcem 3. ad 5 následuj! tyto podpisy:
bách (bez balení)..................................K 347'_. Dr. Kramář v. r., Dr. Stránský v. r., Stříbrný
Jiná balení se nepřipouštějí.
v. r., Dr. Vrbenský v. r„ Dr. Zahradník v r„
Staněk v. r., Dr. Šrobár v. r.. Dr. Winter v. r.,
§ 3.
Kiofáč
v. r., Dr. Rašín v. r., Prášek v. r.
Prodává-li se cukrový syrup v drobném, to
jest při dodávce v množství pod 5 kg přímo spo ! Švehla v. r.
Staněk v. r.
třebiteli, není dovoleno překročiti tyto ceny za
1 kg:
Při volném prodeji ze sudů, kbe
Čís. 195.
líků nebo věder ...................................... Kj 4-07,
při prodeji ve skleněných nádo
Zákon ze dne 10. dubna 1919
bách
...................................................... K 4'18.
o prodloužení platnosti zákona o podpoře neza
§ 4.
městnaných.
Pokud za zvláštních poměrů místních nepro
dává výrobce přímo maloobchodníkům, nýbrž
Na základě usnesení Národního shromáždění
prostřednictvím velkého obchodu, je dovoleno při se nařizuje:
prodeji ze skladiště velkoobchodníkova malo
Článek I.
obchodníku překročiti nejvyšší ceny v § 2 stano
Zákon
ze
dne
10. prosince 1918, čís. 63 Sb.
vené nejvýše o 8%.
z. a n„ jehož působnost byla prodloužena záko
§5.
nem ze dne 12. února 1919, čís. 63 Sb. z. a n„ a
Ostatní ustanovení nařízení vlády republiky vládními nařízeními ze dne 13. března 1919, čís.
Československé ze dne 7. března 1919, č. 120 | 127 Sb. z. a n. a ze dne 27. března 1919, čís.
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157 Sb. z. a n., ponechává se ve znění naří
zení ze dne 27. března 1919, čís. 157 Sb. z. a n„
nadále v platnosti.
Článek II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16.
dubna 1919.
Článek III.
Ministři sociální péče, vnitra, financí, obcho
du, dopravy, veřejných prací a zemědělství jsou
pověřeni, aby tento zákon provedli.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
v zastoupení min. předsedy a jako ministr
.vnitra.
Dr. Winíer v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.

Čís. 196. ,
Zákon ze dne 8. dubna 1919
o způsobilosti k notářskému úřadu (veřejných
notářů) na Slovensku.

Dle usnesení Národního
nařizuje:
§ 1.

shromáždění

Zákon ze dne 8. dubna 1919,

jímž se zřizuje Husova československá evange
lická fakulta bohoslovecká v Praze.
Dle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:
§ 1.
V Praze zřizuje se od 1. října r. 1919 česko
slovenská Husova evangelická fakulta bohoslo
vecká.
§ 2.
Tato fakulta tvoří samostatný, autonomní
ústav se všemi právy a výsadami vysoké školy,
§ 3.
Stanovy tohoto ústavu, studijní a zkušební
řád určí ministerstvo školství.
§4.
Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.
§ 5.
Provésti tento zákon ukládá se ministerstvu
školství a národní osvěty.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Habrman v. r.

se

Pro úřad notáře v území Československé
republiky na Slovensku, pokud není způsobilých
žadatelů, vykazujících podmínky podle § 2 zák.,
čl. XXXV. z r. 1874, jsou způsobilí také žadatelé,
kteří jsou příslušníky Československé republiky,
vyhověli podmínkám § 6 notářského řádu ze dne
25. července 1871, z. ř. č. 75, a vykonali zkoušku
■notářskou, soudcovskou neb advokátní, před
některou zkušební komisí v obvodu, ve kterém
tento zákon platil, do 28. října 1918 a po tomto
dnu před zkušební komisí u vrchního zemského
soudu v Praze nebo Brně.
§ 2.

Provésti tento zákon ukládá se ministru spra
vedlnosti.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem prohlá
šení.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Soukup v. r.

Čís. 197.

Čís. 198.
Zákon ze dne 8 dubna 1919

o remuneracích asistentů a konstruktérů vysoko
školských.
Dle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:
§ 1.
Asistenti a konstruktéři vysokoškolští usta
novení s plnou kvalifikací dle § 1 ministerského
nařízení ze dne 1. ledna 1897, z. ř. č. 9, mají remuneraci rovnající se nejnižšímu platovému
stupni státních úředníků X. hodu. třídy s aktivitním přídavkem. Po druhém a čtvrtém roce slu
žebním zvyšuje se tato remunerace vždy o 400 K,
po šestém a osmém roce služebním vždy o 600 K.
Remunerace asistentů a konstruktérů s kvalifi
kací praktickou nebo zvláštní vědeckou může
býti na návrh sboru profesorského zvýšena
o osobní přídavek.
§ 2.
Asistenti nemající plné kvalifikace ustano
vení podle § 2 min. nařízení ze dne 1. ledna 1897,
z. ř. č. 9. mají nezměnitelnou remuneraci rovnající
se nejnižšímu stupni platů státních úředníků XI.
hodnostní třídy s aktivním přídavkem.

