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Čís. 538.

Čís. 536.
Zákon ze dne
jímž' se upravují hmotné
novených při okresních
Moravě a

30. září 1919,
poměry cestmistrfi, usta
silničních výborech na
ve Slezsku.

§ 1.
Okresní cestmistři, ustanovení při okresních
silničních výborech na Moravě a ve Slezsku,
mají co do služebních platů, pensí a zaopatřova
cích požitků (pro děti, vdovské pense) stejná
práva jako obdobní úředníci při okresních vý
borech v Čechách podle zákonů ze dne 3. října
1907, č. 63 z. z., pokud se týče ze dne 23. červen
ce 1919, č. 444 Sb. z. a n.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§ 3.
Provésti jej ukládá se ministru vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r,
Švehla

v.

r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne G. října 19i.9,
kterým se mění obvody některých advokátních
komor na Slovensku.
Podle §§ 17 a 113 zák. čl. XXXIV. z roku
1874 a čl. 2. zákona ze dne 28. října 1918, 5. 11
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Pokud jest na území Československé repu
bliky, připojuje se obvod dosavadní advokátní .
komory:
1. v Balažských Ďarmotách k obvodu advo
kátní komory v Báňskf Bystřici;
2. v Rábu k obvodu advokátní komory
v Bratislavě;
3. v Miškovcích k obvodu advokátní komory
v Košicích.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr spravedlnosti.
Tusar v. r.

Čís. 537.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. října 1319,
kterým odkládá se všeobecné sestavení nových
seznamů vnucených správců.
Podle čl. XLI. zákona ze dne 27. května
1896, č. 78 ř. z. a čl. 2. zákona ze dne 28. října
1918, čís. 11 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Seznamy vnucených správců, které podlé
§ 156 jedu. řádu a ministerských nařízení ze dne
5. května 1897, č. 116 ř. z., a ze dne 24. května
1918, č. 186 ř. z., měly soudy sdělati v roku 1919,
buďtež nově založeny až v roku 1920.
Do té doby používali jest seznamů dosavad
ních; bude-li toho zapotřebí, buďtež doplněny
neb opraveny podle § 156, odst. 3. jedn. ř.
- § 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr spravedlnosti.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.

Prášek v. r.

Habrntan v. r.

řfampl v. r.
Houdek v. r.

Staněk v. ť.
Dr. Winter v. r.
Švehla v. r.

Dr. Horáček v. r
Dr. Heidler v. r.

Dr. Veselý v. r.

Kloláč v. r.

Dr. Franke v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.

Houdek v. r.
Švehla v. r.
Habnnan v. r.
Dr. Heidler v. r.

Klofáč v. r.

Prášek v. r.

Hampl v. r.

Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 539.
Nařízení vlády republiky ČsskOBlovenské
ze dne 6. října 1919
o správě Koštcko-Bohuminské dráhy.
§ 1.
Na základě zákona ze dne 10. prosince 1918,
čís. 64 Sb. z. a n., přejalo ministerstvo železnic
správu tratí Košícko-Bohůmínské dráhy ležících
na Slovensku a pověřuje vedením této správy
ředitelství státních drah v Košicích.
§ 2.
Tuto správu vede zmíněné ředitelství na
účet vlastníka odděleně od správy tratí státních
drah jemu podléhajících.
§3.
Vykonat! toto nařízení ukládá se minister
stvu železnic.

