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republiky Československé ze dne 10. dubna 1919, 
č. 192 Sb. z. a na?., o uvolnění obchodu slámou, se 
zrušují.

§ 3.
Výkonem tohoto nařízení pověřuje se mim- 

sterstvo pro zásobování lidu.
§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Stránský v. r.
v zastoupení ministerského předsedy.

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

Hafarman v. r. 
Prášek v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Soukup v. r.

Čís. 346.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. června 1919 

o nejvyšších cenách cihlářského zboží.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., uh. z. čl. LXI1I z r. 1912 a L z r. 1914, 
nařizuje se: §

Nařízení vlády republiky • Československé ze 
dne 15. května 1919, č. 248 Sb. z. a naň, o nejvyš
ších cenách cihlářského zboží doplňuje se v § 1 
takto:

Pro měsíc červenec 1919 platí nejvyšší ceny 
stanovené na měsíc červen 1919.

§2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedením pověřuje se ministr pro správu 
průmyslu, obchodu a živností. J

Dr. Stránský v. r.,
v zastoupený miríisterského předsedy.

Dr. Rašín v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r. Habrman v. r.
Prášek v. r. Klofáč v. r.
Dr. Zahradník v. r. Dr. Šrobár v. r.

Dr. Soukup v. r.

Čís. 347.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 2i. června 1919, 
jímž se provádí zákon ze dne 28. května 1919, 
čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových.

Podle § 15 zákona ze dne 28. května 1919, 
čís. 299 Sb. z, a n., nařizuje se:

ODDÍL I.

O organisaci lidových soudů cenových.

§ 1.

Ustavení lidových soudů cenových.
K vůli ustavení se lidových soudu cenových 

obrátí se přednosta okresního soudu na odbo
rové organisače obchodníku a živnostniKů, ze
mědělců, dělníků, jakož i osob s pevným platem, 
nebo, není-li takových odborových organisaci 
některé skupiny, na organisače politické, které 
zahrnují převážně příslušníky té které skupiny 
a okresu, S výzvou, aby navrhly do týdne, aspoň 
po 6 kandidátech, náležejících té které skupině 
(z nich aspoň po 2 ženách ve skupině dělníků a 
ve skupině osob s pevným platem). Nemá-li 
přednosta sám příslušné znalosti těchto organi- 
sací, obrátí se nejkratší cestou se žádostí za 
označení jich na příslušný politický úřad. Jest
liže by 'výjimečně nebylo v okresu odborových 
organisaci hořejších skupin a tyto také politicky 
nebyly organisovány, má právo jmenovací před
nosta soudu, podle vlastní znalosti okresu, z,a 
svědomitého výběru osob.

Jiné, než navržené osoby, může jmenbvati 
přísedícími jen tehdy, jestliže osoby navržené 
nevyhovují všeobecným podmínkám § 3, odst. 4. 
zákona. ,

Pro nedostatek předepsaných vlastností ne
smějí býti jmenovány přísedícími osoby, jež pro 
odsouzení trestní nesmějí býti připuštěny ke 
službě u soudu; zásadně pak nebuďtež pro nedo
statek rozhledu životního jmenovány osoby 
mladší 35 let.

Současně s jmenováním přísedících jmenuje 
přednosta své náhradníky ze samosoudT!, usta
novených u soudu okresního.

§ 2.

Kdy je soud obsazen řádně.
Lidový soud cenový je řádně obsazen (§ 477, 

ě. 2 civ. ř. s.), jsou-li dodrženy všeobecné pod
mínky § 3, odst. 2. a prvé části prvé věty odst. 3. 
zákona o lidových soudech cenových.

§ 3.

O vzetí do slibu.

Přísedící buďtež Vzati do slibu při prvním 
služebním úkonu a budiž slib vykonán dle této 
formule:

„Slibuji na svou čest, že budu svůj úřad jako 
přísedící lidového soudu cenového konati svědo
mitě a nestranně a zachovávat! zákony a úřední 
tajemství."

Spolu budiž přísedící s náležitým výkladem 
právním upozorněn, že v této své hodnosti je 
veřejným úředníkem po rozumu § 101, odst. 2.
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