Sbírka zákonů a nařízení, č. 2.-3.
správy fondu a požadovati od ní vysvětlení, která
považují za potřebná.
Správa fondu jest povinna jmenovanému mi
nistru, jakož i Nejvyššímu účetnímu kontrolnímu
úřadu každé tři měsíce, počínaje dnem 31. března
1921, podávati podrobnou zprávu o své činnosti
a přehled o jmění, zejména o stavu přijmuv a vy
dání fondu. s§ 13.
Členové správy fondu jsou, pokud jde o jejich
působnost ve správě fondu a pokud nejsou stát
ními úředníky, pomocnými orgány veřejné správy
státní s povinnostmi z tohoto jejich postavení vy
plývajícími. požívají ochrany ve smyslu trestního
zákona a budou v této své vlastnosti vzati mini
strem, jenž je jmenoval, do služebního slibu. Totéž
platí o zaměstnancích kanceláře fondu, jež vezme
do služebního slibu předseda fondu.
Členové správy fondu i všichni zaměstnanci
kancelářo správy fondu jsou povinni obstarávali
záležitosti fondu jim svěřené s plnou nestranností
a svědomitostí. O záležitostech fondů, o nichž
zvědí v tomto svém postavení, musí zachovati
mlčení. Stejnou povinnost mají i co do obchodních
poměrů třetích osob ve styku s fondem.
§ 14.
Počátek likvidace fondu i ukončéní jeho čin
nosti oznámeno bude vyhláškou ministra země
dělství v úředním listě.
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Nařízení vlády republiky československé
ze dne 30. prosince 1920,
litnž se zrušuje vládní nařízeni ze dne 7. dubna
1920, čís. 212 Sb. z, a n., o obchodu surovými
kožeml.
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb.
z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 7. dubna 1920, č. 212 Sb. z. a n., se zrušuje;
obchod se surovými kožeml jest volný.

.

§ 2
Československé komisi pro kůže a usně se
ukládá, aby s urychlením provedla likvidaci čin
nosti uložené jí předpisy nařízení vlády republiky
Československé ze dne 23. září 1919 č. 523 Sb. z.
a n., jakož i činnosti opírající se o § 2 nařízení
vlády republiky Československé ze dne 7. dubna
1920, ě. 212 Sb. z. a n.. čímž její působnost zcela
Přestane.
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§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Provést! je ukládá še ministru pro zásobování
lidu v dohodě s ministrem obchodu.
Černý v. ř.
Průša v. r.
Dr. Beneš v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Šusta v. r.

3.
Nařízeni vlády republiky Československá
ze dne 30. prosince 1920,
kterým provádí se zákon ze dne l(i. března 1920,
č. 167 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě činnost!
advokátních a notářských komor na Slovensku.
Dle zákona ze dne 16. března 1920, č. 167 Sb.
z. a n., se nařizuie:
§ 1.
Za sídlo sloučené advokátní komory na Slo
vensku určuje se Turčanský sv. Martin.
Sloučená komora notářská má sídlo v Brati
slavě.
§ 2.
Dnem, kdy toto, nařízení nabude účinnosti,
zastaví dosavadní advfíkátní komory v Brati
slavě Báňské Bystřici, Prešově a Košicích a do
savadní notářské komory v Bratislavě a Koši
cích svou činnost a odevzdají své spisy správním
výborům sloučených komor, jejichž jmenování
bude yjdilášeno v úředních listech.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti desátým dnem
po vyhlášení.
Provésti je náleží ministru spravedlnosti a
ministru pro sjednocení zákonodárství a organisace správy v republice Československé.
Černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Popelka v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepří
tomného ministra pro sjednocení zákonodárství
a organlsace správy.
Dr. Burger v. r.
Průša v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

