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v oblasti Slovenska, jakož i příslušné všeobecné j 20. srpna 1917, tak i ve znění pozdějším podle
nařízení ministerstva obrany v býv. Rakousku- usnesení ze dne 28. října 1918,
c) poslední věta posledního odstavce § 23
Lihersku ze dne 12. července 1872, z. ř. č. 98,
organisačního statutu podle usnesení sboru obec
po případě č. 13.566-IV. z r. 1873, se zrušují.
ních starších ze dne 20. srpna 1917.
§ 2.
3. Dodatky k § 24. organisačního statutu služební
Práv a výhod již nabytých se zákon tento pragmatiky podle usnesení sboru obecních star
netýče.
ších zc dne 28. října 1918, a to odst. 2.: „Bei
§ 3.
Pensionierung... až ... zugestanden", odst. 3.
Zákon tento nabude platnosti dnem svého poslední věta: „Die Witwenpcnsion ... až ... angeíiihrt wurde“, odst. 4. poslední věta „Bei Pen
vyhlášení.
§ 4.
sionierung ... až ... Anwendung“.
4. Poslední odstavec čl. 14. normálu pro kance
Provedením zákona pověřují se veškerá
lářský personál ve znění starším („Solíte... až
ministerstva.
... werden"), pak odstavec 3. („Ebenso ... až
... treten“), 5. („Diese ... až ... erfolgťO a
T. O. Masaryk v. r.
13. („Solíte... až ... werdciD).
Švehla v. r.,
§ 2.
v zastoupení- ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Winter v. r.,
§ 3.
jako ministr sociální péče a v zastoupení
ministra spravedlnosti.
Ministru vnitra se ukládá, aby tento zákon
provedl.
Stříbrný v. r.,
jako ministr pošt a v zastoupení
T. G. Masaryk v. r.
ministra Národní obrany.
Švehla v. r.,
Dr. Zahradník v. r.
Habrman v. r.
v
zastoupení
min.
předsedy a jako ministr
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r.
vnitra.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Hruban v. r.
Staněk v. r.
Cis. 252.
Zákon ze dne 13. května 1919
o definitivním ustanovení výpomocných sluhů.
Cis. 251.
Zákon ze dne 13. května 1919,

jímž se zrušuji se zpětnou působností některá
ustanovení služební pragmatiky pro úředníky,
učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský
personál města Olomouce.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
§ 1.
Tato ustanovení služební pragmatiky pro
úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro
kancelářský personál města Olomouce se zru
šují se zpětnou působností:
1. §..58 a poslední věta § 61 služební prag
matiky ve znění původním z roku 1914, jakož
i ve znění usneseném sborem obecních starších
ze dne 28. října 1918.
. . 2. Pokud týkají se ustanovení § 58 služební
pragmatiky:
a) dodatek k ní podle usnesení sboru obec
ních starších ze dne 20. srpna 1917,
b) dodatky k § 21 organisačního statutu
služební pragmatiky, a to jak ve znění starším
podle usnesení sboru obecních starších ze dne

Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
§ 1.
Trvale ustanovení a plně zaměstnaní vý
pomocní sluhové nebo provisorně přijatí vý
pomocní sluhové a jim na roven postavení zří
zenci státních úřadů, ústavů a podniků, jejichž
nepřetržitá služební doba začala se před 1. led
nem 1914, jmenují se definitivními úředními sluhy
nebo zřízenci,' jestliže splnili všeobecné pod
mínky stanovené zákonem ze dpe 25. ledna 1914,
z. ř. č. 15.
Smluvní poměr výpomocných berních vyko
navatelů sc účinkem 1. odstavce za stejných
podmínek ruší. Přísežní berní vykonavatelé
budou za podmínek uvedených v odstavci 1.
jmenováni podúředníky finanční správy.
Služební doba. ztrávená pro válku ve vojšte,
nebo nastoupení aktivní služby vojenské (vyjma
povinnou presenční službu) nepokládá se za
přerušení služební doby.
§ 2.
Podle tohoto zákona jmenovaní definitivní
úřední sluhové a zřízenci zařaďují se do onoho
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stupně (platové stupnice), který vyplyne ze za
počítání služebních let, a to: do 12. služebního
roku včetně polovinou, při další době přes
12 let služebních plnou ve výpomocné službě
státní ztrávenou a do výslužby započítatelnou
dobou, jakož i ze započtení poloviny oné,
v aktivní službě vojenské (četnické) ztrávené
doby, jež převyšuje 3 roky.
Do pense započítá se plný počet ve vý
pomocné službě ztrávených let.

§ 1.
Lučebniny: kyselina sírová, kyselina siřičitá,
octová, kyselina karbolová, kyselina
chlorsulfonovaná, amoniak, amoniaková voda, salmiak, chlorečňany, chlorid cinatý, chromové soli,
dvojchroman draselný a sodný, alkohol methy
lový, toluol, xylol a natrium sulfit se uvolňují a
mohou v tuzemsku býti dopravovány Lez do
pravních osvědčení.

5 3.
Působnost tohoto zákona vztahuje se i na
ony státní zaměstnance, kteří neslouží pod
titulem výpomocných sluhu, pro něž však platí
ustanovení nařízení veškerého ministerstva
z 15. října 1902, z. ř. č. 200.

§ 2.
Veškeré předpisy, jimiž byly lučebniny v § 1
uvedené zabaveny a přikázány veřejnému hospo
daření, se zrušuji.
Předřazování a zatajování zásob lučebnin
ti está se podle císařského nařízení ze dne
24. března 1917, z. ř. č. 131.

Zákon
tento
1. února 1919.

§4.
nabývá

š 5.
Veškerému ministerstvu
zákon tento provedlo.

V -i

s o.

účinnosti

se

ukládá,

dnem

aby

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„
v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.
Stříbrný v. r.,
jako ministr pošt a v zastoupení ministra
Národní obrany.
Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení
ministra spravedlnosti.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Staněk v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Hruban v. r.
Prášek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Habrman v. r.

Lučebniny: aceton, kyselina dusičná a rtuf
zabavují se pro ministerstvo Národní obrany.
Vývoz těchto lučebnin jest zakázán; dovoz může
?e., díti jen se schválením ministerstva Národní
obrany.
§ 4.
Přestupky ustanovení § 3 a předpisů na jeho
základě vydaných, jakož i každé spolupůsobení
při zmaru závazků v § 3 stanovených budou tre
stány, pokud nepodléhají přísnějšímu trestu, po
litickým úřadem první instance peněžitými po
kutami až do Kč 5000 nebo vězením až do 6
měsíců.
článek II.

_ toto nařízeni nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřují se ministr ob.chodu a ministr Národní obrany.

Čís. 253.

Svehla v. r.. v zastoupení min. předsedy.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Rašín v, r.
Stříbrný v. r.
Ptoněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Prášek v. r.
Kioíáč v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. května 1919

Čís. 254.

o obchodu lučebninami.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 30/ a uh. zák. čl. LXIII z r. 1912 a L z roku
1914 nařizuje se:
článek I.
Nařízení vlády republiky československé ze
d»e -4. března 1919, č. 149 Sb. z. a n., o uvolnění
obchodu lučebninami dosud zabavenými nahra
zuje se těmito předpisy;

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. května 1919
o obchodu hořčičným semenem'.

^ Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. ě. 307, nařizuje se toto:
§ 1.
Nařízení ministerstva obchodu ze dne 6. čer
venec 1.918, z. ř. č. 248, týkající se úpravy ob58*

