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Sbírka zákonů a nařízení
Bíékím česMoslo-vesisl^étiLO.

Částka 57. Vydána dne 14. července 1921.

Ob suli: (229.-233.) 229. Vyhláška, jíž se stanoví den účinnosti nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., ohledně zřízení sborového soudu 
v Užhorodě. — 230. Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu 
sítě elektrickou silou hnaných malodrah o úzkém rozchodu v okolí Karlových Varů, pro niž 
koncese udělena byla vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. záři 1914, 5. 253 ř. z. —
231. Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu elektrickou silou 
hnané malodráhy o úzkém rozchodu od Sprudelstrasse na Dreikreuzberg v Karlových Varech, 
pro niž koncese udělena byla vyhláškou ministerstva železnic ze dne 2. září 1913, č. 170 ř. z. —
232. Nařízení o nové úpravě tax za zkoušky způsobilosti pro učitelství na středních školách. —
233. Nařízení o nové úpravě tax za zkoušky učitelské způsobilosti pro_ učitelství na vyšších 

obchodních školách.

229.
Vyhláška ministra spravedlnosti 

ze dne 26. června 1921,

jíž se stanoví den účinnosti nařízení vlády 
republiky československé ze dne 17. prosince 
1920, č. 651 Sb. z. a n., ohledně zřízení sboro

vého soudu v Užhorodě.

Na základě článku VIL nařízení vlády re
publiky československé ze dne 17. prosince 
1920, č. 651 Sb. z. a n., se ustanovuj e:

Dnem účinnosti článku V. uvedeného vlád
ního nařízení, pokud se vztahuje na zřízení 
a obvod sborového soudu a státního zastu
pitelství v Užhorodě, stanoví se 1. srpen 1921.

Ministr spravedlnosti:

Dr. Popelka v. r.

230.

Vyhláška ministerstva železnic 
ze dne 7. dubna 1921

o prodloužení doby pro dokončení stavby a 
zahájení provozu sítě elektrickou silou hna
ných malodrah o úzkém rozchodu v okolí 
Karlových Varů, pro niž koncese udělena 
byla vyhláškou ministerstva železnic ze dne

16. září 1914, č. 253 ř. z.

Na základě vládního zmocnění byla doba 
stanovená v § 2 vyhlášky ministerstva želez

nic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř. z., resp. ve 
vyhlášce ze dne 12. května 1916, č. 140 ř. z., 
pro dokončení stavby a zahájení provozů 
malodrah uvedených v hlavě této vyhlášky, 
prodloužena do 20. září 1923.

Ministr železnic:

Dr. Burger.

231.
Vyhláška ministerstva železnic 

ze dne 7. dubna 1921 

o prodloužení doby pro dokončení stavby a 
zahájení provozu elektrickou silou hnané 
malodráhy o úzkém rozchodu od Sprudel
strasse na Dreikreuzberg v Karlových Va
rech, pro niž koncese udělena byla vyhláškou 
ministerstva železnic ze dne 2. září 1913, 

c. 170 ř. z.

Na základě vládního zmocnění byla doba 
stanovená v § 2 vyhlášky ministerstva želez
nic ze dne 2. září 1913, č. 170 ř. z., resp. ve 
vyhlášce ze dne 8. červěnce 1916, č. 214 ř. z., 
pro dokončení stavby a zahájení provozu 
malodráhy uvedené v hlavě této vyhlášky, 
prodloužena do 1. května 1922.

> Ministr železnic:

Dr. Burger.
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