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§ s.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
(1) Samostatným vyřizováním záležitostí šení. Provésti je náleží ministrům spravedl
v článku VIII a X zákona č. 123/1928 Sb.
z. a n. jmenovaných lze pověřiti toliko ty z kan nosti a financí.
celářských úředníků, kteří mají úplné stře
švehla v. r.
doškolské vzdělání, byli po tři roky v příprav
Bečka v. r.
Dr.
Beneš
v.
r.
né praksi u soudu (poručenského úřadu) a
Stříbrný v. r.
Novák
v.
r.
vykonali s úspěchem u sborového soudu II.
Šrámek v. r.
Udržal
v.
r.
stolice praktickou zkoušku ze všech oborů
Dr. Dolanský v. r.
Malypetr v. r.
práva.
Dr. Hodža v. r.
Srba v. r.
Drv Franke v. r.
(2) Ministr spravedlnosti může na návrh
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.
předsedy sborového soudu II. stolice (poručen
ského úřadu III. stolice) prominouti výkaz
náležitostí v odst. 1. předepsaných kance
lářským úředníkům, kteří se v praksi plné
136.
osvědčili.
Nařízení presidenta zemské správy
politické v Praze
ze dne 21. června 19^3

Samostatným vyřizováním záležitostí exe
kučního řízení dle článku X zákona č. 123/1923 o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické,
uzenářské atd. v obvodu města Kladna.
Sb. z. a n. mohou býti pověřeni toliko vý
konní orgánové, kteří byli po dobu tří roků
Na základě § 1, čl. VII, zákona ze dne
zaměstnáni u soudů,, osvojili si praktickoú 16. ledna 1895, č. 21 ř. z., pozměněného zá
znalost řízení exekučního a vykonali s uspě- konem ze dne 18. července 190o, č. 125 ř. z.,
chem praktickou zkoušku z řízení exekučního jakož i na základě § 7 nařízení ministra obcho
a předpisů s výkonem exekuce souvisejících j du ze dne 12. září 1912, č. 186 J*. z.^se'
u sborového soudu II. stolice.
J nařizuje, aby v živnosti řezníku, včetně ře/.-_
níků koňských a obchodníků zvěřinou, uzenářů a výrobců uzenek, jakož i v živnostech
§ 6.
obchodních, které mají výlučně za předmět
Jména výkonných orgánů a úředníků kan pouze prodej.masa a uzenin, ustala v obvouu
celáře, kteří budou k samostatnému vyři města Kladna v neděli veškerá živnostenská
zování exekučních záležitostí zmocněni, buď- práce, to jest jak při výrobě, tak i při výseku
tež oznámena ministru spravedlnosti, dříve
a při prodeji.
nežli dotyčný zahájí činnost.
Tímto nařízením pozměňuje se v oddílu L,
odst. G, bodě b), a v odst. H, bodě b), naří
§ 7.
zení místodržitele pro Čechy ze dne 8. listo
Výkonem exekuce (§ 19 zák. čl. LX/1881 padu 1913, č. 3/A-709/14, č. 69 z. z., pokud
uh.) mohou býti na Slovensku a v Podkar se dotýká obvodu města Kladna.
patské Rusi pověřeni soudní zřízenci (podNařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
úředníci), kteří byli alespoň po šest měsíců hlášení ve Sbírce zákonů a nařízení.
u soudu zaměstnáni a vykonali s úspěchem
President zemské správy politické:
u sborového soudu II. stolice praktickou
Kosina v. r.
zkoušku z řízení exekučního a ustanovení
3 výkonem exekuce souvisejících.
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Státní tiskárna v Praze,

