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a obchodníkům jimi, pak výrobcům květin umě
lých v rámci § 1 A, uvedeného nařízení z r. 1905, 
změněného místodržitelským nařízením ze dne 12. 
ledna 1906, čís. 319.456 ai. 1905, čís. 7, zem. zák. 
z r. 1906, který zní:

1. Vazačům přírodních květin a obchodníkům 
jimi jest provozování živnosti v neděli dovoleno:

a) v obvodu král. hlavního města Prahy a 
v ostatních místních obcích pražského poli
cejního rayonu, jakož i v místních obcích Rad. 
licích a Vysočanech všeobecně od 7. hod. ran
ní do 1. hodiny odpoledne; v neděli o slavno
sti májové však, jakož i ve dnech 31. října,
1. neb 2. listopadu, dne 23. nebo 24. prosince 
a 31. prosince nebo 1. ledna, připadaji-li tyto 
dni na neděli, po celý den nedělní;

b) ve všech ostatních místních obcích v Cechách 
po celý rok celou neděli.

2. Výrobcům květin umělých jest dovoleno 
provozovat! výrobu a prodej květin umělých bez 
omezení v neděli před památkou dušiček.

Nařízení toto nabývá ihned platnosti.

Za presidenta zemské správy politické:

Spora v. r.

Cis. 449.

Zákon ze dne 23. července 1919

o zákonné ochraně Československé republiky.

Podle usnesení Národního shromážděn! se 
nařizuje:

§ 1.

Zákonem ze dne 28. října 1918, č. 11 Sb. z. 
a nan, prožatím v platnosti pro území republiky 
Československé zachována ustanovení zákonů a 
nařízení zemských, jakož i zákonů a nařízení říší 
rakouské, uherské a říše rakousko-uherské, chrání 
od 28. října 1918 republiky Československé v těch 
částech jejího území, pro něž před 28. říjnem P18 
platila. Nahrazují se proto ve všech těch zákonech 
a nařízeních se vyskytující výrazy „rakouský11, 
„uherský11 a „rakousko-uherský11 a jim obdobné 
stejného smyslu případnými tvary slov „česko
slovenský11 a „Československá republika11. Usta
novení to platí obdobně o označeních „císařský11, 
„královský11, „císařský královský11, a „císařský 
a královský11.

§ 2.

Tento zákon platí ode dne vyhlášení, a to pro 
dobu od 28. října 1918.

T. G. Masaryk v. r. 

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r. 
říabrman v. r.

Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Kloíáč v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Winter v. r-,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomných ministrů pro zásobování lidu a veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy.

Čís. 450.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 30. července 1919

o vyšších celních zkouškách.

§ 1.

Ustanovení nařízení bývalého ministerstva 
financí z 26. listopadu 1889, č. 8887 (Věst. čís. 39), 
mění se v tem smyslu, že podrobení se vyšší celní 
zkoušce s prospěchem jest podmínkou povýšení 
do IX. tř. hodnostní a postupu do platů VIII. tř. 
hodnostní.

§ 2.

Celní úředníci, kteří v důsledcích nepodro- 
bení se této zkoušce až dosud byli vyloučeni z po
stupu do platů IX. tř. hodnostní, nabývají bez 
ohledu na dosavadní dobu služební nároku na po
stup do prvého stupně platu IX. tř. tak, jako by se 
byli podrobili vyšší celní zkoušce v den vyhlášení 
tohoto nařízení.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho. se pověřuje ministr financi.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r. Kloíáč v. r,
Dr. Veselý v. r. Dr. Winter v.
Habrman v. r. Hampl v. r.

Stříbrný v. r.

r.


