
Ročník 1922 1099

Sbírka zákonů a nařízení
$í£&íii československét\o.

Částka 93. Vydána dne 12. září 1922.

Obsah: (262. a 263.) 262. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. prosince 
1919, č. 651 Sb z. an., o opatřeních pro právní čekatele, kterým bylo válkou znemožněno konat! 
civilní služby. — 263. Nařízení, jímž se stanoví prodejní ceny lihu.

262.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 6. září 1922,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze 
dne 9. prosince 1919, č. 651 Sb. z. a n., o opa
třeních pro právní čekatele, kterým bylo 

válkou znemožněno konati civilní služby.

Podle císařského nařízení ze dne 17. srpna 
1916, č. 262 ř. z., se nařizuje:

§ 2.

Výhod ustanovení v tomto nařízení účastni 
jsou kandidáti advokacie, kteří v době, kdy 
toto nařízení nabude účinnosti, anebo do jed
noho měsíce po té, v seznamu kandidátů advo
kacie zapsáni budou.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Provésti je náleží ministru spravedlnosti.

§ 1.

Vládní nařízení ze dne 9. prosince 1919, 
č. 651 Sb. z. a n., ve znění upraveném naříze
ním ze dne 23. března 1920, č. 176 Sb. z. a n., 
mění se takto:

1. Odstavec 2. článku 1. zní:
„Pro kandidáty advokacie, kteří před na

stoupením voj enské služby byli zapsáni do se
znamu kandidátů nebo byli v praxi soudní po
dle § 2, lit. a), b), advokátního řádu započi- 
tatelné do praxe advokátní a teprve později 
do seznamu kandidátů advokacie byli zapsáni, 
dále i pro kandidáty, kteří do dvou let po skon
čení právnických studií službu vojenskou na
stoupili a do dvou let po jejím skončení vstou
pili do praxe, platí toto ustanovení:"

2. Odstavec 4. článku 1. zní:

„K advokátní zkoušce může však býti při
puštěn kandidát, který prokáže/ že byl alespoň 
po dva a půl roku prakticky zaměstnán způ
sobem v § 5, odst. 1., zákona ze dne 31. ledna 
1922, č. 40 Sb. z. a n., naznačeným, z toho nej
méně po dva roky u advokáta, a dosáhl hod
nosti doktora práv.“

Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r. 
černý v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.

Šrámek v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
A. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Srba v. r.

263.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. září 1922,

jímž se stanoví prodejní ceny lihu.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

I. Prodejní ceny lihu čistého:

§ 1.
Nejvyšší cena zdaněného čistého pitného 

lihu při dodávce
v jímkách s obsahem nadlO.OOOky 
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