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CíS. 58.

Vyhláška veškerého ministerstva 
ze dne 23. ledna 1919

o úředním listu československého státu.

§ 1.
Ustavením československého státu přestaly 

časopisy „Wiener Zeitung“ a „Budapešti Kozldny" 
na jeho území vykonávati úkoly úředních listů a 
na jejich místo nastoupily s tímže určením „Praž
ské Noviny*1. Pokud tedy v jakýchkoliv platných 
předpisech nebo stanovách nařizuje se uveřejňo
vat! určitá oznámení ve „Wiener Zeitung** nebo 
„Budapešti Kozldny", jest tato oznámení na dále 
vyhlašovat! v „Pražských Novinách'*.

§ 2.
Bližší předpisy o přijímání oznámení do 

>,Pražských Novin** vydávají se způsobem admi
nistrativním.

§ 3.
Povinnost stanovená v § 1, 2. větě, nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění této vyhlášky.
§ 4.

Pokud vedle uveřejnění v „Pražských Novi- 
nách“ má nastat! ještě vyhlášení v úředním listě 
vycházejícím na Slovensku, ustanovuje se zvlášt
ními předpisy.

Světila v. r.

Cis. 59.

Nařízeni ministra průmyslu, obohodu 
a živností ze dne 3. února 1919,

Jímž zrušuje se hospodářský svaz průmyslu 
cihlářského.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
ř. č. 307, se nařizuje:

§ 1.
Nařízení rakouského ministerstva obchodu, 

vydané v dohodě se súčastněnými ministry a 
rakousko-uherským ministrem války dne 22., pro
since 1917, z. ř. č. 506, o zřízení hospodářského 
svazu průmyslu cihlářského se zrušuje.

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šeni.

Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.

Prášek v. r,
Dr. Vrbenský v. 
Dr. Stránský v. 
Dr. Zahradník v.

Dr. Rašín v. r.
r. Dr. Winíer v. r.

r. Stříbrný v. r.
r. Dr. Hruban v. r.

KSofáč v. r.

Cis. 60.

Nařízení ministerstva spravedlnosti 
ve shodě s ministerstvy vnitra a financí 

ze dne 5. února 1919, 
kterým upravují se znalecké poplatky soudních 

lékařů v řízení nesporném.

§ 1.
Nařízení ministerstva vnitra, spravedlnosti a 

íinancí ze dne 17. února 1855, z. ř. č. 33, pokud 
upravuje znalecké poplatky soudních lékařů za 
výkony v řízení nesporném, se zrušuje.

§2.

Při určení znaleckých poplatků lékařů v ří
zeni nesporném jest použiti obdobně předpisů vy
daných pro řízení trestní dle nařízeni ze dne 
20. března 1901, z, ř. č. 34.

§3.
Na dobu do 30. června t. r. platí mimořádné 

zvýšení znaleckých poplatků dle nařízení ze dne
12


