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Členové místního výboru školního (pro školu
menšinovou) mají právo navštěvovati školy míst
nímu výboru školnímu (pro školu menšinovou)
přikázané a býti přítomni při vyučovápí. Nemají
však práva jakkoliv zasahovati do vyučování a
práce školní.
K výkonu práv těchto může místní výbor
školní (pro školu menšinovou) ustanoviti trvale
nebo na přechodnou dobu některého ze svých
členů.
§ 20.
O způsobu úřadování místních výborů škol
ních (pro školy menšinové) platiti budou obdobně
ustanovení §§ 24, 26—28 a 31 zákona ze dne
9. dubna 1920, čís, 292 Sb. z. a n., s tím roz
dílem, že si předseda vyžaduje rozhodnutí o za
staveném usnesení od příslušného státního inspek
tora školního.
Ukáže-li se toho potřeba, může ministr škol
ství a národní osvěty vydati jednací řád pro
místní školní výbor (pro školu menšinovou).
Ministr školství a národní osvěty může v pří
padě, že by činnost místního výboru školního
(pro školu menšinovou) poškozovala zájem státu
nebo činnost školy, místní výbor školní (pro
školu menšinovou) rozpustiti a přenésti jeho
působnost na orgán jiný, který uzná vhodným.

o jednacím řádu rozhodčích soudů pro spory
mezi Státním obilním ústavem a komisionáři,
resp. mlýny sraJuvními.

Článek IV.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje toto.:

§ 21.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; na Slovensko se nevztahuje.
Provede je ministr školství a národní osvěty
v dohodě s ministrem vnitra.

Černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Eatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Čís. 606.
Nařísení vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920
o sloučení obvodu shižnovskéíio úřadu v Turně
s obvodem slúžnovského úřadu v Moldavě se
sídlem v Moldavě.
Dle § 1, č. 2., zákona ze dne 22. března
1920, č. 210 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ IObvody slúžnovských okresů turňanského a
moldavského se slučují v jeden okres slúžnovský
se sídlem v Moldavě.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinností dnem. vyhlá
šení a provede je ministr vnitra.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. říotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

Čís. 607.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920

Článek I.
Jednací řád rozhodčího soudu ustano
veného podle § 8 nařízení ze dne 25.
června 1920, čís. 404 Sb. z. a n.
§1.
K rozhodování sporů mezi Státním obilním
ústavem na straně jedné a mlýny, jinými
jimateli nebo komisionáři na straně druhé (§ 8,
odst. 3., nařízení ze dne 25. června 1920, č. 404
Sb. z. a n.) zřízeny jsou rozhodčí soudy: v Praze,
v Brně, v Opavě, v Bratislavě, v Užhorodě..
Místní obvod působnosti těchto rozhodčích
soudů shoduje se s obvody zemských obilních
ústavů, v jichž sídle jsou zřízeny.
§ 2.
Rozhodčí soud (§ 1) skládá se z předsedy
nebo jeho náměstka, dvou rozhodčích a zapiso
vatele.
Předsedu a jeho náměstka jmenuje ministr
pro zásobování lidu ze soudců z povolání najeden
rok.
Rozhodčí jmenuje každá ze sporných strau
(po jednom). Bylo-li by na straně odpůrce Stát
ního obilního ústavu více osob (společníků ve
sporu), jmenují všechny jen jediného rozhodčího;'
Zapisovatele určí přednosta soudu, v jehož
budově rozhodčí soud zasedá.

