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Č1 á n e k IY.

Obce Dolní Apša (Alsóapsa), Horní Apša 
(Felsbapsa), Hruševo (Kbrtvélyes), Faluszlatina, 
Fejeregybáz, Kozepapsa, Solotvina (Akna Szlatina) 
s částí bývalého uherského okresního soudu 
v Marmarošské Sihoti, která připadla dle mírové 
smlouvy k republice Československé, přiděluje se 
až na další k okresnímu soudu v Tačevě.

Č1 á n e k V.

§1.

Obvod soudní stolice v Beregszazu se mění 
na obvody tří sborových soudů se sídlem v Be- 
regszázu, Užhorodó a Hustu.

§2.

Za tím účelem se z obvodu sborové..o soudu 
v Beregszazu vylučují obvody okresních soudů 
ve Velké Berezuě. Užhorodě, Muukačevě a Niž
ních Vereckách. Obvody těchto okresních soudů 
tvoří obvod sborového soudu a státního zastupi
telství v Užhorodé.

§ 3.

Obvod sborového soudu a státního zastu
pitelství v Hustu tvoří obvody okresních soudů 
v Hustu, Volovém, Tačevě a Rabově.

§ 4.

Obvody sborových soudů v Uzhorodě a Hustu 
se přičleňuji k obvodu soudní tabule v Košicích.

Článek VI.

Obvody okresních soudů v Sobranci a Velkých 
Kapušanech se vylučují z obvodu sborového soudu 
v Beregszázu a přiděluji se k obvodu sedrie 
v Košicích. Úprava tato však není na zavadu při 
definitivním stanovení hranic mezi Slovenskem 
a Podkarpatskou Rusí.

Článek VH.
Den účinnosti tohoto nařízení stanoví ministr 

spravedlnosti, jenž se jeho provedením pověřuje.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Hotc .. -tz v.

Černý v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fainor v. r. 

r. Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.

Čís. 652.

Vyhláška generálního finančního řiditel- 
ství v Bratislavě

ze dne 17. listopadu 1920, č. 126 704,
o zřízení odhadní komise pro daň dóchodkovou, 
majetkovou a z válečných zisků pro berní okres 

růžomberský.
Na základě zmocnění ze dne 10. července 

1920, č. 10945 ai 1920 pres. adm., uděleného 
ministrem s plnou mocí pro Slovensko, zřizuje 
se pro berní okres růžomberský, od roku 1920 
počímje, odhadní komise pro daň dóchodkovou, 
majetkovou a z válečných zisků se Sídlem 
v Růžomberku ifin. okres Lipt. sv. Mikuláš).

President:
Kvěch v. r.

Čís. 653.
Vyhláška generálního finančního řiditel- 

ství v járatis.avě
ze dne 17. listopadu 192 J, č. 127 290,

o zřízení odhadní komise pro daň dóchodkovou, 
majetkovou a z válečných zisků pro berní okres 

krupinský.
Na základě zmocnění ze dne 10. července 

1920, č. 10945 ai 1920 pres. adm., uděleného 
ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska 
zřizuje se pro berní okres krupinský, od roku 
1920 počínaje, odhadní komise pro daň dó
chodkovou, majetkovou a z válečných zisků se 
sídlem v Krupině (fin. okres Šáhy).

President:
Kvěch v. r.

Státní tiskárna v Praze.


