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Cis. 399.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. června .1920,
jímž určuje se počátek úřední činnosti zemského
trestního soudu v Praze.
Na základě zákojia ze dne 28. července 1919,
C 451 Sb. z. a n., a § 2 vládního nařízení ze dne
18. září 191y, č. 513 Sb. z. a n., ustanovuje se
toto:
§ 1.
Nařízením z 18. září 1919, č. 513 Sb. z. a m,
zřízený zemský soud trestní v Praze zahájí svojiúřední činnost dnem' 1. srpna 1920; týmž dnem
zrušuje se trestní oddělení zemského soudu
v Praze.
§ 2.
Dosavadní zaměstnanci zemského sondu
v Praze trvale k němu ustanovení stávají se dnem
1. srpna 1920 zaměstnanci zemského soudu civil
ního v Praze a zemského soudu trestního v Praze
dle toho, jak uvedeného dne byli k tomu či onomu
soudu služebně přiděleni; obdobným způsobem
posuzují se zaměstnanci zemskému soudu v Praze
pouze přidělení.
Zaměstnanci zemského soudu v Praze trvale
ustanovení i přidělení s určením pro státní zastu
pitelství v Praze náležejí na dále do stavu za
městnanců zemského trestního soudu v Praze.
§ 3.
K soudcům dle § 2 trvale ustanoveným kn
zemskému trestnímu soudu v Praze bude při ob
sazování míst uprázdněných u zemského soudu
civilního v Praze při téže způsobilosti zvláště
Přihlíženo.

§ 4.
Nařízení toto jest účinným dnem vyhlášení;
provede je ministr spravedlnosti.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
ílabrman v. r.
Dr. Meissner v. n
Sonsitág v. r.
Dr. Vrtieiiský v. r.
Dr. řiótowetz v. r.
Jobanis v. r.
Starek v. r.
Stříbrný v. r.
Čís. 400.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. června i§2®,
kterým se mění ustanovení § 2, odst. 4., nařízení
ze dne 5. května 1919,

č. 236 Sb. z. a n„ o ozna

čení cenných papírů a jich kuponů vydaných po
soupisu.

§ 1.
Papíry státních půjček, jež budou vydány
v době, po kterou platí označovací poviímosl
podle * 9 nařízení ze dne 12. března 1919, č. 126
Sb. z. a n„ nejsou povinny dodatečným označením
ani na plášti, ani na kuponech ani na talonu.
§ 2.
Papíry soukromé, v době soupisu neupsané a
nepřidělené (§ 2, lit. ů, nařízení ze dne 12. března
1919, ě. 126 Sb. z. a n.), které budou vydány v do
bě, po kterou platí označovací povinnost v § 1 to
hoto nařízení zmíněná, nejsou povinny označením
na plášti, kuponech a talonech, je-li na pláštích
tiskem vyznačeno, že papíry byly vydány po
soupisu, a na kuponech a talonech, že patří ku
plášfúm papírů po soupisu vydaných.
103

