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Cis. 258.

Nařízení vlády repub iky Československé
ze dne 15. květ ia 1919
o zákazu jízdy soukromými osobními automobily.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, a uherského zákona 51. LXI1I. z roku
1912 a L z roku 1914, nařizuje se:
§ 1.
Veškerá jízda soukromými automobily (včet
ně tříkolek a motocyklů), dopravě osob slouží
cími. jest až do odvolání zakázána.

§ 2.
Toliko lékaři, jsou-li držiteli takových vozi
del, smějí jich používati k jízdě, avšak jen při
výkonu povinností svého povolání.
§ 3.
Ministerstvo veřejných prací se zmocňuje
povoliti ze zvláště důležitých důvodů další vý
jimky. jakmile se stav zásob benzinu a benzolu
zlepší a vydávat! za tím xičelem zvláštní dočasná
povolení.
§4.
Přestupky tohoto nařízení a opatření na jeho
základě vydaných, trestají s£, pokud nenáležejí
pod přísnější ustanovení trestního zákona, politi
ckými úřady první stolice peněžitými pokutami až
do 5000 K neb vězením do 6 neděl.
§5.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení.
^
§

6.

'

Ministru veřejných prací se ukládá, aby nam
zení toto provedl.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v.
Staněk v. r.
Dr.
Dr.

Winter
řlruban

Prášek

v.

v.
v.

r.

Stříbrný v. r.
r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Šrobar v. r.
r.
Klofáč
v. r.
r.
Dr. Vrbenský v. r.
Mabrinan v. r.

Cis.
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Zákon ze dne 15. května 1919,
kterým se povoluje státním zaměstnancům (za
městnaným ve státních podnicích a iondech)
mimořádná peněžitá výpomoc pro druhé pololetí

1919.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:

S 1.
V měsíci květnu 1919 vyplacena bude veške
rým zaměstnancům státním, zaměstnancům ve
státních podnicích a fondech, dále pensistům,
provisionistům a příjemcům darů z milosti, další
čtvrtletní peněžitá výpomoc v celé sumě podle
platných dosud ustanovení.
§2.

Pro měsíc srpen 1919 poskytne se k témuž
účelu poloviční sumy čtvrtletní peněžité výpo
moci.
§ 3.
Vláda se zmocňuje použiti úvěru částkou
160 milionů korun, aby provedla tuto výpomoc
nou akci.
§4.
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení
a provésíi jej se ukládá veškerému ministerstvu.
T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy
a jako ministr vnitra.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Habnnan v. r.
Dr. Vrbenský v. r.,
jako ministr pro zásobování lidu a v zast. ministra
veřejného zdravotnictví.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kloíáč v. r.
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Zákon ze dne 15. května 1919,
kterým zmocňuje se vláda k částečné úpravě
pensijňíclii a provisijmeh nároků veškerých
pensistů, provisionlstů a příjemců darů z mi
losti.

Na základě usnesení Národního shromážděná
se nařizuje:
§ 1.
Veškerým pensistům, proivisiionistům a poži
vatelům darů z milosti odcházejícím na odpočinek
od 1. října 1918 (včetně) připlácí se ode dne pře
stupu na odpočinek až do definitivní úpravy po
žitků pensijních, provisijních a darů z milosti,
k jejich starobním a invalidním požitkům 50%
částky první stupnice drahbtního přídavku, plat
ného pro plat, jehož dotčený zaměstnanec dosáhl
před svým odchodem na odpočinek.

