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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.
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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.

/

várnách, živnostech hostinských a výčepnických, !
jakož i používání mléka ku přípravě cukroví
§ 38, č. 3., telefonního řádu vyhlášeného naří
Nv živnostech cukrářských bezpodmínečně bylo
zakázáno, kterýžto zákaz až na odchylky v § 1 zením ministra obchodu ze dne 23. září 1916,
tohoto nařízení stanovené zůstává v plné plat č. 323 ř. z., bude zníti takto;
nosti. Zvláště po,dávání bílé kávy v cukrářských
„Změny telefonního řádu a telefonního po
obchodech a cukrářské zpracování mléka zůstává platkového řádu, mají-li býti plátuj'’, musí býk
vůbec i na dále zakázáno.
vyhlášeny v úředních listech. Správa určí v kaž
dém případě zvláště, jak mají býti snad oznámeny
§ 4.
účastníkům.11
.Toto naříspní vejde v platnost dnem vy
§2.
hlášení.
loto nařízení nabude platnosti ihned.
President zemské správy politické:
Provedením jeho se pověřuje ministr pošt:
a telegrafů.

Kosina v. r.

Čís. 385.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 4. června 59-0,
jmiž se pozměňuje § 38 telefonního řádu vyhláše
ného nařízením ministerstva obchodu ze dne
23. září 1916, č. 322 ř. z.
Na základě dekretu dvorské kanceláře zc dne j
25. ledna 1847, ě. 2581 Sb. z. p. č. 9, vydává se
toto nařízení:
\

Tusar v. r.
Švehla v. r.
johanis v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Meissner v. r.
řiabrman v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Winfer v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
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Státní tiskárna v Praze.

