Sbírka zákonů a nařízení, č. 27? a 278.

1206

dobrovolně a bez jakýchkoli nároků vzdávají
svého místa.
Podají-li žádost ve lhůtě stanovené u aka
demického senátu Komenského university, ale
nebudou-li akademickým senátem se schvá
lením ministerstva školství a národní osvěty
ustanoveni, budou dáni ministerstvem škol
ství a národní osvěty na odpočinek a budou
jim poskytnuty zaopatřovací požitky podle
ustanovení § 6 zákona, č. 269 Sb. z. a n.
z r. 1920.
§ 9.
Ustanovení §§ 7 a 8 platí i pro profesory,
úředníky a zřízence právnické akademie
v Košicích. Lhůty v paragrafech těch uve
dené počínají běžeti koncem studijního roku
1921/22, t. j. dnem 31. července 1922.
§ 10.

§ 2.
Soudní příslušnosti krajského soudu v Plzni
jako soudu horního se toto nařízení nedotýká.
§ 3.
Nařízení toto stává se účinným dnem vy
hlášení. Den počátku úřední činnosti kraj
ského soudu stanoví ministr spravedlnosti,
jenž se také provedením nařízení tohoto po
věřuje.

černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dř. Gruber v. r.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení* a provede je ministr školství a ná
rodní osvěty.
černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
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Dr. Hotowetz v. r.

Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Procházka v. r. Dr. Fajnor v. r.
Mičura v. r.
Dr. šusta v. r.
Beneš v. r.
Dr. Brdlík v. r.

277.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 1921
o zřízení nového krajského soudu a státního
^zastupitelství v Klatovech.
^ Dle § 1 zákona ze dne 26. dubna 1873, č. 62
ř- z-» a §§ 7 a 64, odst. 2., zákona ze dne
29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., se nařizuje:

v. r.
Fajnor v. r.
Beneš v. r.
Burger v. r.
Kovařík v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 19215
jímž se doplňují a mění organisační řády pro
poskytování úvěru živnostníkům válkou po
škozeným.
Dle zákona ze dne 23. května 1919, č. 276
Sb. z. a n., a dle § 3, odst. 8., ústavní listiny
ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., se
nařizuje:
článek I.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 27. června 1919, č. 358 Sb. z. a n. (pro
Čechy), nařízení téhož data, č. 359 Sb. z. a n.
(pro Moravu), nařízení ze dne 21. července
1919, č. 437 Sb. z. a n. (pro Slezsko), nařízení
ze dne 4. května 1920, č. 336 Sb. z. a n. (pro
Slovensko), a nařízení ze dne 3. února 1921,
č. 49 Sb. z. a n. (pro Podkarpatskou Rus),
doplňují, případně mění se takto:
K § 4:

§ 1.
Pro obvody nynějších okresních soudů
v Klatovech, Nové Kdyni, Nýrsku a Plánici
v obvodu krajského soudu v Plzni a pro ob
vody nynějších okresních soudů v Sušici, Ka
šperských Horách a Hartmanicích v obvodu
krajského soudu v Písku zřizuje se nový kraj
ský soud a státní zastupitelství v Klatovech.

K odst. 4. jest připojiti větu:
Právo dávati tento souhlas může zemský
orgán úvěru (zemský komitét, ústřední vý
bor, úvěrový komitét) přenésti na peněžní
ústav.
Za odst. 5. vsunouti jest tento nový od
stavec :

