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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.

259.

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.

Cis.

260.

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.

359.

§ 2.
Vdový po těchto zaměstnancích mají nárok na
jednu třetinu a sirotci bez otce i matky dohromady
na jednu šestinu, a sirotci bez otce, každý na
jednu patnáctinu uvedené šunty — podle ustano
vení stanov příslušného fondu.
§ 3.
Pro vdovy a sirotky po zaměstnancích, ze
mřelých na odpočinku, směrodatný jsou změny
v jejich stavu, k nimž došlo po 1. říjnu 1918
(včetně).
§ 4.
Vláda se zmocňuje, aby opatřila úvěr 30
milionů korun, potřebný k provedení tohoto zá
kona.
§ 5.
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení
a provésti jej se ukládá veškeré vládě.

senmá plná moc, která /.niti musí na volby do
obecního (osadního) zastupitelstva v dotčené
obci (osadě).
Podpis zaměstnance státu nebo státních pod
niku musí býti ověřen úřadem, jemuž jest volič
na Slovensku přímo podřízen. Podpis vojenské
osoby musí býti ověřen velitelem roty, nebo jiné
samostatné formace.
V době ověření podpisu nemusí býti v plné
moci jméno zmocněncovo uvedeno.
§4.
Plnornocník má právo vyzvednouti za voliče
legitimační lístek, nebo jeho duplikát a hlasovací
lístky (§ 31 řádu volení do obcí).
§5.
'
Dostaví-li se k volbě za téhož voliče sou
časně několik zmocněnců, připustí se zmocněnec,
jehož phrá moc je pozdějšího data. Jsou-li plné
moci téhož data, nebude žádný z těchto zmocněn
ců připuštěn.
§ 6.
Odvolil-li za určitého voliče zmocněnec, řád
nou plnou mocí vykázaný, nemůže již voliti ani
volič sám osobně později se dostavivší, ani jiný
plnornocník tohoto voliče.

T. G, Masaryk v. r.
Švehfa v. r„
v zastoupení minist. předsedy a jako ministr vnitra
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Klofáě v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v. r., >
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
'ministra, veřejného zdravotnictví
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Hruban v. r
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.

§ 7.
Plné moci přiloží se k volebním spisům.
§ 8.

Přečinu, trestného podle § 68, čl. I. řádu vo
lení ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n., do
pustí se:
a) kdo plnou moc padělá,
b) padělané plné moci vědomě použije,
c) úmyslně znemožní voliči včasné vystavení
plné moci.
§ 9.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášky.

Čís. 261.

Zákon z-e dae 15. května 1919
o výkonu volebního práva do obcí a osad někte
rých zaměstnanců státních a osob vojenských.

Podle usneseni Národního shromáždění se
nařizuje:
§ 1.
V prvních volbách, které se provedou dle
řádu volení do obcí ze dne 31. ledna 1919, čís. 75
Sb. z. a n., mohou zaměstnanci státu nebo státnich Podniků, kteří za svým povoláním jsou slu
žebně přiděleni ná Slovensko, dále osoby vojenské, které jsou službou přikázány mimo obec,
v níž jsou do voličských seznamů zapsány, voliti
buď osobně nebo plnomocníky.
§ 2.
Plnomocníkem může býti jen osoba do vohcských seznamů pravoplatně zapsaná. Jeden
zmocněnec smí voliti nejvýše za čiva zmocniteie.
§ 3.
Průkazem plnomociiíkovým je — mimo prů
kaz v § 31. řádu volení do obcí uvedený — pí-

§ 10.

Provedením jeho pověřuje se vláda.
1
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|
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T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„
v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra,
Di. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Rašín v. r.
Síajiěk v. r.
Dr. Stránský v. r.
Klofáě v. iv
Dr. Vrbenský v. r.,
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
ministra veřejného zdravotnictví.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hruban v. r.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
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