Sbírka zákonů a nařízení, č. 274 a 275.
§ 3.
Za sepsání jednoduché blanketové plné moci
přísluší veřejnému notáři odměna 3 Kč.
§ 4.
Ustanovení §
býv. uherského
č. 42.200/1918 se
ustanoveními:
,,g) za ověření
ně předmětu:

11, lit. g) a r), nařízení
ministerstva spravedlnosti
zrušují a nahrazují těmito
podpisu na listinách při ce

do 200 Kč včetně ..... 1 Kč,
od 200 Kč včetně do 1000 Kč . 3 Kč
za každý podpis;
při ceně předmětu od 1000 Kč
včetně do 50.000 Kč, anebo nedá-li se hodnota předmětu z li
stiny zj isti ti . . .. . . . . 6 Kč,
od 50.000Kč včetně do 100.000 Kč 8 Kč,
od 100.000 Kč za každých dalších
započatých 10.000 Kč více o
1 Kč, nejvíce ^ak......................50 Kč
za první podpis;
za každý další podpis .... 3 Kč.“
,,r) Za příjem, zapsání, dočasné uschování,
súčtování a vydání peněz nebo cenných papí
rů nebo vkladních knížek včetně sepsání stvr
zenky z hodnoty v den převzetí:
a) při částkách až do 2000 Kč
včetně...........................................................1/4%
b) při částkách vyšších nežli
2000 Kč z částky 2000 Kč převyšu
jící ........................................................... Vio%-“

§ 5.
Ze zvýšení jest vyňata odměna ustanovená

v § 31, lit. a), nařízení býv. uherského mini
sterstva spravedlnosti č. 42.200/1918.
§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti, za deset dní
po vyhlášení a platí do konce ťoku 1922.
Provésti je náleží ministru spravedlnosti.
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274.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 1921,
kterým se odkládá všeobecné sestavení nových
seznamů vnucených správců.
Podle čl. XLI. zákona ze dne 27. května
1896, č. 78 ř. z., se nařizuje:
§ 1.
Seznamy vnucených správců, jež podle
§ 156 jedn. řádu (ministerského nařízení ze
dne 5. května 1897, č. 116 ř. z.) a nařízení
vlády republiky československé ze dne 3.
srpna 1920, č. 474 Sb. z. a n., měly soudy sdělati v roce 1921, buďtež nově založeny až
v roce 1922.
Do té doby jest používat! seznamů dosavad
ních ; bude-li toho zapotřebí, buďtež doplněny
neb opraveny podle § 156, odst. 3., jedn. řádu.
§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr spravedlnosti.
černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Fajnor v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Brdlík v. r.
275.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 1921,
kterým se provádí zákon ze dne 15. dubna
1920, č. 269 Sb. z. a n., pokud jde o manipu
lanty a diurnisty úřadů a ústavů bývalého
uherského státu.
Na základě § 11 zákona ze dne 15. dubna
1920, č. 269 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ I-.
Manipulanti, kteří byli ustanoveni v stát
ních úřadech a ústavech bývalého státu uher
ského a byli ve smyslu § 6 zákona ze dne 15.
dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., přijati, ustano
vují se dinem, kterým byli přijati, kancelář-

