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(57.—61.) 57. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně ^zkrátila přípravnou službu
soudcovskou. — 53. Nařízení, týkající se nových předpisů o služebním oděvu železničních za
městnanců státních a soukromých drah. — 59. Zákon, jímž se zřizuje hlavní finanční ředitel
ství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě. — 60. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpo
čivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Pod
karpatské Rusi. — 61. Zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých
ze zaměstnáni.

57.

58.

Zákon ze dne 8. února 1922,

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. února 1922,

kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně
zkrátila přípravnou službu soudcovskou.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby pro celý obvod
československé republiky anebo pro obvod
některého sborového soudu II. stolice zkrá
tila přípravnou službu, předepsanou pro kan
didáty soudcovské,^ na dva roky.
§ 2.

Kandidátům, kteří se podrobí soudcovské
zkoušce ve lhůtě jednoho roku po ukončení
přípravné služby dle § 1 zkrácené, může
býti pravovědecká práce domácí prominuta.
§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a pozbývá platnosti po uplynutí tří let
ode dne účinnosti. Výkon jeho ukládá se mi
nistru spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.,
Dr. Dolanský v. r.

týkající se nových předpisů o služebním oděvu
železničních zaměstnanců státních a soukro
mých drah.
Podle § 15 cis. nařízení ze dne 16. listopadu
1851, č. 1 ř. z. ex 1852, a § 14 zák. čl. XVII
z r. 1914 nařizuje se toto:
USTANOVENÍ VŠEOBECNÁ.

§ IZaměstnanci železniční, kteří ve vnější vý
konné službě přicházejí do styku s obecen
stvem, jsou povinni nositi předepsaný slu
žební oděv nebo služební odznak.
§ 2.

Služební oděv pozůstává z čapky, blůzy,
kalhot a pláště a jest až na čapku zhotoven
z vlněné látky barvy tmavomodré; čapka jest
z vlněné látky barvy černé nebo červené.
Služebním odznakem je náramenní páska,
která se nosí na levém rukávě uprostřed mezi
ramenem a loktem. Je 10 cm široká, barvy
červené. Uprostřed je připevněno oboustranně
okřídlené kolo s malým státním znakem téže
výzdoby jako na čapce, z kovu pozlaceného,
postříbřeného nebo bílého, dle toho, nosí-li
pásku úředník, podúředník nebo zřízenec.
§ 3.
Všem zaměstnancům železničním, kteří
jsou povinni nositi služební oděv, dovoleno je
nositi k němu rukavice.
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