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Cis. 396.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. června ISIS,
Jímž se ustanovuše okrsek a sídlo revírní rady při
hornictví na Slovensku.
Na základě § 16 zákona ze dne 25. února 1920,
č. 144 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Území Slovenska tvoří uzavřený okrsek hor
nický. Sídlem revírní rady jest Bratislava.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem stano
veným pro účinnost zákona ze dne 25. února 1920,
č. 144 Sb. z. a n. Provedení jeho ukládá se mini
stru veřejných prací.

Tusar v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrtnan v. r.
Dr. Meissner v. r.
Sonntág v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Johanis v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 397.

Vyhláška ministerstva financí ze dne
16. června 1920
o přeměně celní odbočky v Poštorné ve vedlejší
celní úřad II. tř.
Celní odbočka v Poštorné, přičleněná hlavnímu
celnímu úřadu v Břeclavě, přeměněna byla na
samostatný vedlejší celní úřad II. tř. s všeobec
nou pravomocí.

Tím se pozměňuje seznam celních úřadů ze
dne 26. února 1920, č. 149 Sb. z. a n., ohledně cel
ních úřadů v obvodu zemského finančního ředitel
ství v Brně (č. 15.).
Ministr financí:
Dr. Engíiš v. r.
Cis. 398.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. června 13211,
kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením
ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.
Podle § 1 zákďna ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n„ se nařizuje:
Působnost §§ 1. 2 a 4 nařízení ze dne 27. čer
vna 1919, č. 352 Sb. z. a n., prodloužená naříze
ním ze dne 23. prosince 1919, č. 673 Sb. z. a n.,
prodlužuje sé dále do 31. prosince 1920 tak, že do
tohoto dne lze povoliti soudcovské příročí a od
ložit! exekuci pro pohledávky v něm vytčené.
Příročí a odklad exekuce pro tyto pohledáv
ky povolené do 30. června 1920 považují se za
prodloužené do 30. září 1920.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je náleží ministru .spravedlnosti.

Tusar v. r.
Dr. Meissner v. r„
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ne
přítomného ministra sociální péče.
Sonntág v. r.,
jako ministr obchodu a správce ministerstva
zemědělství.
Dr. Beneš v. r.
Habrnian v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
johanis v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
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Ze statni tiskárny v Praze,

