Paragrafům 3, 7, 31, 33, 37, 47, 48 a 93 liho
vého zákona ze dne 20. června 1888, č. 95 ř. z.,
změněného II. dílem cis. nař. ze dne 17. července
1899, č. 120 ř. z., jichž znění doznalo zákonem
částečné změny, odpovídají paragrafy 2, 5, 29,
31, 35, 43, 44 a 91 uherského zák. čl. XX.
z roku 1899.
Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
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Černý v. r.
Popelka v. r.
Průša v. r.
Engliš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr, Brdlík v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 8. ledna 1921,
kterým • se stanoví den návratu ruských legií
podle % 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194
Sb. z. a n.
Podle ® 3 zákona ze dne 19. března 1920,
č. 194 Sb. z. a n., a vzhledem k ustanoveni § 18
Vládního nařízení ze dne 3. záři 1920, č. 514 Sb.
Z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Za děn návratu ruských legií ustanovuje se
den 30. listopadu 1920.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr národní obrany
v dohodě s ministrem vnitra a financí.

9.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 8. ledna 1921,
jimž stran okresu Ikavského na Slovenska do
plňují se vysvětlivky k přílohám A. a B. opatřen!
Stálého výboru Národního shromáždění republiky;
Československé podle § 54 ústavní listiny ze dno
8. října 1920, čís. 586 Sjb. z. a n., o úpravě pach
tovného z polních hospodářství a zemědělských
pozemků a o obnově drobných zemědělských
pachtů.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Vysvětlivky k přílohám A. a B. opatření
Stálého výboru Národního shromáždění republiky]
Československé podle § 54 ústavní listiny za
dme 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n., o úpravě
pachtovného z polních hospodářství a zeměděl
ských pozemků a o obnově drobných zeměděl
ských pachtů, doplňují se takto:
Na Slovensku ze župy Trenčianské z okresu
H’ava náležejí:
I. do oblasti A.: notariát Trenčianská Teplá
a obce: Dubnica, 11’ava, Klobušice a Prejta;
II. do oblasti B.: notariát Beluša a obce:
Košeca, L’adce a Tunežice;
IV. do oblasti D.: notariát Trenčianské Te
plice a obce: Lieskovec, Malý a Velký Kolaěín
a 11’avka;
V. do oblasti E.: notariáty: Dolné Lleskové,
Horná Porubá, Pružina, Zliéchov a obec Košecké1
Velké Podhradie.

§ 2.
Nařízení toto působí ode dne, kdy bude vy
hlášeno;
provede je ministr
spravedlností
v dohodě s ministrem zemědělství a financí.

Černý v. r.
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Průša v. r.
Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Engliš v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Burget v. r.
Dr. Procházka v.
Fatka v. r.
Husák v. r.
Kovařík v r.
Dr. Brdlík v. r.
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Burger v. r.
Fatka v. r.
Kovařík v. r.

Průša v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
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