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Po tutéž dobu může ministr vnitra jmenovati
notáře podle tohoto zákona prozatímně na jeden
rok. V téže době. může táž osoba býti jmenována
notářem prozatímně i vicekráte po sobě, vždy
však jen na jeden rok.
§ 16.
Ministr vnitra může výkon některých práv,
jež mu příslušejí podle tohoto zákona, svěřiti mi
nistru splnomocněnému pro správu Slovenska.
§ 17.
Působnost tohoto zákona může býti naříze
ním rozšířena prozatím až do další úpravy zcela
nebo z části i na území Podkarpatské Rusi.
§ 18.
Zákon tento nabude účinnosti zároveň se zá
konem o prozatímní úpravě správy politické na
Slovensku. Provede jej ministr vnitra, ministr pro
sjednocení zákonodárství a organisace správy
a ministr splnomocněný pro správu Slovenska.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. říodža v. r.

Cis. 212.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. dubna 1920
o obchodu surovými kožetni domácího původu.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIIJ. z r. 1912 a čl. L.
z r. ]914 mění se nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 23. září 1919, č. 523 Sb. z. a n.,
pokud jde o obchod surovými kožemi, takto:
S i.
Surově kůže hovězí, telecí, koňské, skopovice, kozlečiny a jelměčiny, jakož i kůže králičí
a zaječí domácího původu smějí od 1. května 1920
nakupovatí a jimi obchodovali jen ty osoby,
oprávněné k tomu dle ustanovení živnostenského
řádu, které se vykáží zvláštním povolením vy
staveným od politického úřadu první stolice, na
Slovensku a v území Podkarpatské Rusi od ad
ministrativních vrchností I. stolice.
Rovněž i nákupní a prodejní družstva řez
nická jsou povinna opátřiti si toto povolení.
Ustanovení T. odstavce nevztahuje se na ná
kupy zpracovatelů surových koží.

5 2.
Ministerstvo pro zásobování lidu se zmoc
ňuje zajistiti si hovězí a telecí kůže, získané po
rážkami tuzemského dobytka (§ 2, nař. ze dne
2. ledna 1920, č. 22 Sb. z. a n.), pro lidové ošaceni
a jimi za tím účelem hospodařit!. Povinnost ohla
šovací a odváděči postihuje toho, na jehož účet
se dobytek porazil.
Kůže získané z porážek hovězího a telecího
dobytka určeného pro zásobování vojska zůstá
vají k disposici ministerstvu národní obrany.
Ceny čas od času určuje ministerstvo pro
zásobování lidu v dohodě s ministerstvem ob
chodu a ministerstvem národní obrany vyhláškou
v úředním listě. Stejným způsobem budou vy
hlášeny podrobnější předpisy o hlášení a odvá
dění koží.
§3.
Předpisy § 2 nevztahují se na kůže, které se
nalézají v závodech kůže zpracujících. Tyto kůže
jsou, stejně jako kůže cizozemského původu,
volné.
§ 4.
Přestupky tohoto nařízení trestají se věze
ním, na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi
uzamčením, do tří týdnů a mimo to pokutou pe
něžitou do 2000 Kč.
Porušení ohlašovací neb odváděči povinnosti
dle § 2 může se trestat! mimo to propadnutím ne
ohlášených a neodvedených koží ve prospěch
státu k disposici ministerstva pro zásobování lidu.
Tresty tyto ukládají politické úřady první
stolice, na Slovensku a v území Podkarpatské
Rusi administrativní policejní vrchnosti první
stolice.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti je ukládá se ministrovi pro záso
bování lidu v dohodě s ministrem obchodu a
ostatními zúčastněnými ministry.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a za ministra pro zásobováni
lidu.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrtnan v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.

