Okolnosti, které žadatel ve své žádosti uvá
Lhostejno jest, zda notáři tito složili slib podí, buďtež doloženy dle možnosti písemnými do ; slušnosti republice Československé (§ 2 zákona
klady. Svědectví buďtež k důkazům nabídnuta ze dne 10. prosince 1918, č. 64 Sb. z. a n.) čili nic
jen výjimečně; pokud bylo by se obávati, že by a zda byli v úřadech svých ministrem splnomoctento důkaz mohl býti zmařen, budiž v žádosti něným pro správu Slovenska prozatímně neb
výslovně k tomu poukázáno.
trvale potvrzeni, dále zda úřad svůj skutečně vy
konávají
či jsou mimo službu (na dovolené,
V žádosti budiž výslovně uvedeno., zda se
žadatel k vojenské válečné službě bývalého státu v perisi anebo vůbec z úřadu se vzdálili, aniž se
Řakousko-Uherského dobrovolně přihlásil a pakli úřadu výslovně vzdali), ať již berou požitky ně
ano, z jakého důvodu, zda a po jakou dobu konal jaké čili nic.
službu vojenskou válečnou v zápolí a v jakém vo
Propuštění obecních a obvodních notářů bez
jenském postavení, a konečně, zda a v jakém roz
všech nároků, které bylo vysloveno ministrem
sahu bylo k jeho válečné službě vojenské přihlí spínomocněným
správu Slovenska podle § 14.
ženo již při jeho jmenování nebo pro zařádění ak 1., nařízení zepro
dne 5. března 1919, č. 55a Adm.,'
aneb pro postup do vyšších požitků.
zůstává v platnosti a propuštění notáři nejsou to
muto nařízení podrobeni.
^Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provésti jest všem ministerstvům.

Tusar v. r.,
jako ministerský předseda, v zastoupení nepří
tomného ministra zahraničních věcí a jako
správce ministerstva Národní obrany.
Švehla v. r.
Ur. Meissner v. r.
Ur. EnpUš v. r.
Sonníág v. r.
říabrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Ur. řiotoweíz v.
Stříbrný v, r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v, r.
Prášek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.

2. Obecní a obvodní notáři, kteří byli teprve
za trvání republiky ustanoveni, buď volbou nebo
tak, že byli prozatímně neb trvale jmenováni mi
nistrem _ spínomocněným pro správu Slovenska
neb orgánem jiným (na př, županem).
§ 2.
Žádosti za ustanovení obecním neb obvodním
notářem buďtež podány do 60 dnů, počínajíc dnem
15. dubna 192CLi,J. do 14. června 1920 u úřadu
ministra šplnomocTÍěného pro správu Slovenska
a buďtež k nim připojeny v prvopise nebo ověře
ném opise všechny doklady pro rozhodnutí o- žá
dosti nutné.
§ 3.

Čís. 383.
Kíaříseití vlády republiky československé
ze dne 4, června 1920
k provedení zákona ze dne 22. března 1920,
č. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvodních notářích
na Slovensku.
Na základě §§ 1 a 18 zákona ze dne 22. března í^O, č. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvodních
notářích na Slovensku, se nařizuje:
§ 1.
Žádost za ustanovení obecním neb obvodním
notářem na Slovensku ve smyslu § 5 zákona po
vinni jsou podat! všichni obecní a obvodní no
táři na Slovensku.
To jsou:
1. Obecní a obvodní notáři, kteří byli'ustanovenl volbou podle uherských zákonů před 28. říj
nem 1918.

i

Obecním a obvodním notářům, kteří žádosti
ve lhůtě stanovené v § 2 tohoto nařízení nepodali,
buďtež uplynutím lhůty'jakékoli služební požitky,
požívají-li jich dosud, zastaveny (§ 6 zákona).

§4.
O"'žádostech za ustanovení obecním neb ob
vodním notářem na Slovensku rozhoduje dle vol- ,
ného uvážení ministr vnitra (§ 4 zákona) výslech- ^
nuv ministra splnomocněného pro správu Sloven
ska. Ustanovení obecních a obvodních notářů
stane se nejpozději ke dni 1. srpna 1920 (§ 6 toho
to nařízení).
K žádostem, jež byly podány po Unitě uve
dené v § 2 tohoto nařízení, nebudiž přihlíženo a
s notářem budiž naloženo tak, jakoby do stano
vené lhůty žádosti vůbec nepodal (§ 3 tohoto na
řízení).

Při rozhodováni o žádostech za ustanoveni
obecním neb obvodním notářem buď šetřeno zá
sady, aby notáři, kteří se za republiky loyáhíě
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chovali, vj'kazují dostatečnou kvalifikaci odbor
nou i jazykovou a se ve svém úřadě'osvědčili,
byli v úřadě ponecháni, ačli nutkavé příčiny tomu
nebrání.
§ 5.
Obecní a obvodní notáři, kteří řádně a včas
se přihlásivše, nebyli přijati, bucftež z činné služ
by propuštěni a požitky jim vyplácené zastaveny;
mají-li podle svého ustanovení nárok na požitky
zaopatřovací, buďtež jim vvměřenv.
|
Obecní a obvodní notáři ustanovení před
28. říjnem 1918 a po složení slibu poslušnosti (§ 2
zákona ze dne 10. prosince 1918, čís. 64 Sb. z.
a n.) v úřadě ponechaní, budou, nebyli-li ustanovenC dáni na odpočinek a poskytnuty jim zaopa
třovací požitky, pokud; by na ně měli nárok podle
uherských zákonů platných na Slovensku dne
28. října 1918 (§ 7, věta 1., zákona).
Jestliže se však tito obecní neb obvodní no
táři dopustili již za vlády republiky jednání na
mířených prpti státu československému, buďtež
bez jakýchkoli nároku propuštěni (§ 7, věta 2., zá
kona).
Okolnosti, jež zakládají skutkovou podstatu
jednání namířeného proti státu československé
mu, musí býti prokázány a buďtež notáři sděleny
s podotknutím, že mů|e proti nim . podati do
14 dnů svoje připomínky a námitky u ministra
splnomocněného pro správu Slovenska. O připo
mínkách a námitkách rozhoduje ministr vnitra
vyslechnuv ministra splnomocněného pro správu
Slovenska (§ 4 tohoto nařízení).
Byl-li notář propuštěn ve smyslu § 7, věta 2.,
zákona, buďtež ve výrokuaířadu (,? 4 tohoto na
řízení) okolnosti ty uvedeny.
/
§ 6.
Ve smyslu § 1 zákona stanoví se den 1. srpna
1920 jakožto den, kterým počínajíc bude úřad
obecního neb obvodního notáře obstaráván'pouze
státními úředníky ustanovenými podle tohoto zá
kona.
Za obecní neb obvodní notáře takto ustano
vené pokládají se i obecní neb obvodní notáři,
kteří byli ustanoveni podle § 5 zákona.

'§ 7.

§ 8,
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, provede je ministr vnitra, ministr pro sjed
nocení zákonodárství a organisace správy a mi
nistr splnomocněný pro správu Slovenska.

Tusar
Švehía v. r.
Dr. Epgliš v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Johanis v. r.

v. r.
Dr. Meissner v. r.

Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dyf Dérer v. r.

Cis. 384.
Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 7. června 1920,
čís. 28-1, 1307, 5. z. sp. p. 154 053
ai, 192.0, pro dechy
0 pozměnění zákazu prodeje a podávání mléka
1 mléčných nápojů v kavárnách, živnostecli ho
stinských a výčepnických, jakož I používání
mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrář
ských v Čechách.
Na základě § 9 cis. nař. ze dne 24. března
1917, čís. 131 ř. z., nařizuje se dle zmocnění mini
sterstva pro zásobování lidu toto:
§ 1.
Podávání kávy a jiných mléčných nápojů jest
jen v živnostech kavárnických a výčepnických
od 6.-9. hodiny ranní dovoleno. Okresním sprá
vám politickým ponechává se právo nařídití, že
mohou bílá káva a ostatní mléčné nápoje býti po
dávány pouze z kondensovauého mléka.
§ 2.
Přestupky tohoto nařízení trestají dle § [•
odst. b), nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. listopadu 1919, č. 596 Sb. z. a n„ soudy
lichevní peněžitými pokutami do 10.000 Kč nebo
vězením do 6 měsíců, pokud jednání nepodléhá
trestu přísnějšímu.
_
Při potrestání může býti též vydán nález
o ztrátě živnostenského oprávnění navždy nebo
na určitou dobu.

Pensijní fondy obecních a obvodních no
tářů (§ 8 zákona) přecházejí dnem 15. dubna 1920
do správy ministerstva vnitra. Orgány, které
Tímto nařízením mění se částečně nařízeni
spravují tyto fondy, jsou povinny spravovati je presidenta zemské správy politické ze dne
počínajíc tímto dnem na účet ministerstva vnitra. • J5. dubna 1920, čís. 18-L 857, čís. z. sp. p. 110.506
O způsobu správy budou vydány předpisy ai 1920, č. 282vSb. z. a n., pro Čechy, kterým
zvláštní.
prodej a podávání mlčka i mléčných nápojů v ka.

/

