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Cis. 53.

Nařízení veškerého ministerstva 
ze dne 30. ledna 1913,

Jímž se zrušuje císařské nařízení ze díe 9. srpna 
1915, z. ř. č. 234, o zcizování hospodářských a les

ních pozemků.

§ 1.

Císařské nařízení ze dne 9. srpna 1915, z. ř. 
č. 234, o zcizování hospodářských a lesních po
zemků se podle § 16 téhož a čl. 2. zákona ze dne 
28. října 1918, č. 11 sb. z. a n., zrušuje.

§ 2.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem, kdy 
bude vyhlášeno. Tím dnem pozbývají platnosti 
další nařízení s ním souvisící, zejména ministerské 
nařízení ze dne 11. srpna 1915, z. ř. č. 235 
a ze dne 30. prosince 1917, z. ř. č. 3 z r. 1918.

' Týmž dnem se zastavuje činnost komisí pro 
obchod pozemkový. Návrhy a stížnosti do tohoto 
dne n nich podané a dosud nevyřízené budtež 
vráceny jako bezpředmětné.

Švebla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v, r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Winter v. r. 
Habermann v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Hruban v. r.

Čís. 54.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy,

Dr. Rašín v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r. Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r. Habermann v. r.
Staněk v. r. Prášek v. r.

Dr. Hruban v. r.

Čís. 53.

Nařízení veškerého ministerstva 
33 dne 30. ledna 191. 

o přísaze státních úředníků, úředníků podniků 
a zřízenců již ustanovených.

§ 1.

Státní úředníci, úředníci podniků a zřízenci, 
kteří v době, kdy nařízení veškerého ministerstva 
ze dne 28. prosince 1918, čís. 101 sb. z. a n., na
byto účinnosti, byli již ustanoveni, složí tutéž slu
žební přísahu, jaká předepsána jest uvedeným na
řízením pro státní úředníky, úředníky podniků 
a zřízence nově nastupující.

§ 2.

Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r. Stříbrný v. r. 
Staněk v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r. Habermann v. r.

Dr. Hruban v. r,

Nařízení veškerého ministerstva 
ze dne 30. ledna 1919

o prodlouženi lhůty ku dodatečnému započítání 
služební doby, kterou kancelářští oiiešantl před 
svým ustanovením ztrávili jako kancelářští po- i 

mocnící nebo ve vojenské službě presenčni.

§ 1.

Lhůta stanovená v § 41, odst. 4, nařízení ve
škerého ministerstva ze dne 25. ledna 1914, z. ř. 
č. 21, ku podání žádosti o dodatečné započítání 
služebních dob v § 41, odst. 1, lit. a) a b), tohoto 
nařízeni uvedených, prodlužuje se pro kancelářské 
oficianty, kteří dne 1. února 1914 byli již jako kan
celářští oficianti ve státní službě zaměstnáni, do 
31. prosince 1919.

Cis. 56.

Nařízení ministerstva spravedlnosti 
ze dne 30. ledna 1319

i o obsazování míst radů a projednávání osobních 
a disciplinárních záležitostí u vrchního zemského 
soudu v Praze a obsazování míst u soudů a stát

ních zastupitelstev.

§ 1.
Nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne

3. února 1890, č. 1874 (Věstník ministerstva spra
vedlnosti č. 7) se zrušuje.

§ 2.

Zrušují se zvláštní na jazykovém podkladě se
stavené senáty a personální komise vrchního zem
ského soudu v Praze dle nařízení tohoto zřízené.
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