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Čís. 581.
Nařízení vlády republiky Československé

§ 5.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr veřejných prací.

ze dne 31. října 1919,
o zrušení maximálních cen výrobků minerálních
olejů a zavedení cen směrných.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXI11 z r. 1912 a L
z r. 1914, nařizuje se:
§ 1.
Ministerská nařízení ze dne 18. prosince 1915,
č. 378 ř. z., ze dne 29. dubna 1916, 5. 128 ř. z., a ze
dne 23. prosince 1916, č. 425 ř. z., pokud se jimi
Stanoví maximální ceny výrobků minerálních
olejů podrobených státnímu hospodaření spolu
s přirážkami, se zrušují.
§ 2.
Ministerství) veřejných prací se zmocňuje,
aby ve shodě se súčastněnými úřady po Slyšení
Nájemníků určilo směrné ceny výrobků mine
rálních olejů (§ l) a stanovilo výši přirážek za
dodávku zboží v cisternových vozech neb su
dech.
§3.
Nehledě na předpisy vydané ó předřazování
cen zboží, zmocňuje se ministerstvo veřejných
prací, aby vydalo potřebná nařízení, jimiž by
spotřebitelé výrobků minerálních olejů byli proti
bezdůvodnému zvyšování cen výrobků těchto
dostatečně chráněni.
, §4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášky.
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Čís. 582.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 20. října 1919,
jímž se provádí zákon ze dne 23. září 1919,
čís. 530 Sb. z. a
o státním příspěvku vyživo
vacím.
K § 1.
K ozbrojené moci patří také domobranou
povinné korporace na dobu svého povolání k vo
jenským službám.
Československým státním občanům buďte na
roven postaveny i osoby, které byly ve smyslu
10:4 branného zákona z nedostatku průkazu
cizího státního občaiisitví povolány k vojenské
službě v československém vojsku.
Tohoto zákona není použiti na vojenský stav
z povolání, jdo-li o gážisty, gážisty-aspiranty
aktivního stavu a o poddůstojníky podle § 47
branného zákona dobrovolně dále sloužící.
Zákona nelze použiti na příslušníky- osob,
které konají služby v ozbrojené moci pouze na
základě smlouvy.
K § 2.
Podle obecného občanského zákoníku pří
sluší proti povolanému nárok na alimentaci za
předpokladů níže uvedených osobám těmto:
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