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Čís. 657. Čís. 658.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. prosince 1920,

kterým upracují se pečeti notářů (veřejných 
notářů).

Nařízení vlády republiky Československé 

se dne 22. prosince 1920
o uvolnění peněžních vkladů, patřících osobám 
v § 43 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Šb. z. 

a n., jmenovaným.

Ku provedení zákonů ze dne 29. února 1920, 
č. 122 Sb. z a n., a ze dne 30. března 1920, č. 252 
Sb. z. a n„ §£ nařizuje:

§ 1.

Pečeti notářů (veřejných notářů) — § 13'not. 
řádu ze dne 25. července 1871, č. 75 ř. z., a § 13 
zák. čl.XXXV. z r. 1874 — opatřeny buďtcž nia:ýr. 
státním znakem republiky Československé (§• 4 
zákona ze 'dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n.).

Koleni státního znaku uvedeno budiž jméno, 
úřední vlastnost a sídlo notáře (veřejného notáře) 
ve státním jazyku; vztahuje-li se působnost no
táře (veřejného notáře) na okres, ve kterém dle 
posledního soupisu obývá alespoň : 20% s átních 
občanů téhož, ale jiného nežli československého 
jazyka, může pod slovní výplní ve státním jazyku 
býti uvedeno jméno, úřední vlastnost a sídlo no
tářovo i v jazyku této menšiny.

Návrhy pečetí buďtcž předloženy ku schvá
lení do jednoho měsíce od účinnosti tohoto naří
zení. O schválení a předkládání otisků pečed no
vých a o ukládání pečetí dosavadních platí ob
dobně ustanovení notářských řádů.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlár J 

šení; po třech měsících od vyhlášení není dovo
leno užívat! pečetí, které ustanovením jeho od
porují.

I S 3.

Provésti toto nařízení náleží ministru spra
vedlnosti.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Průša v. r.
Dr. Patka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Gruber v. r.

v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r. 
1 >r, Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. FaJnor v. r.

Na základě Zmocňovacího zákona ze dne 
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se,toto:

Omezení výplaty řádně přihlášených vkladů 
peněžních, patřících subjektům v -;43, čís. 3. až 5„ 
zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., 
vyjmenovaným á* od d£vky z majetku osvoboze
ným, nařízené Ar čl. 'll. nařízemí vlády ze dne
4. března 1919, čís. 110 Sb. z. a n., respdv či. 1. 
nařízení ze dne 4. června 1919, čís. 285 Sb. z. a n., 
jakož i v § 1 nařízení ze dne 26. srpna 1919, čís. 
488 Sb. z. a n„ se zrušuje a výplata celých Vkladů 
se povoluje, předpokládajíc, že v řádném pořadu 

„stolic bude pravoplatně rozhodnuto, že subjekty 
v § 43, pod čís. 4. a 5. cit. zák. jmenované od dáv
ky jsou osvobozeny.

§2.

Uvolnění toto nevztahuje se na vázané vklady 
na žirových účtech Bankovnílio úřadu minister
stva financí.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účiůnostj dnem vy
hlášeni- a výkon ukládá se ministerstvu fihancí.

Černý v. r,
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Průša v, r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Šusfa v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fairtor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Čís. 659.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 22. pi-osince 1920
o zrušení berního úřadu v Turné a přičlenění obcí 
z jeho obvodu do obvodu berního úřadu v Mol- 

davě.
i

• Na základě § 1 zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 269 Sb. z. a n., se nařizuje: 

o
§ 1.

Berní úřad v Turnč se zrušuje.


