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Policejnímu řediteli bude dán konceptní, 
kancelářský a služební personál, jehož mu 
bude třeba. •

§ 5.

K podpoře a k vykonávání policejní exeku
tivní služby bude podřízena policejnímu ředi
telství civilní stráž a uniformovaná policejní 
stráž.

Černý v. r.

455.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. prosince 1921
o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol 
obecných a měšťanských (občanských) na 
Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, 
pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. 

článku XXVíl. z roku 1907.

Dle zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 
Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-
Platnost nařízení vlády republiky česko

slovenské ze dne 7. dubna 1920, č. 225 Sb. 
z. a n., jímž byla poskytnuta aktivnímu uči
telstvu škol obecných a měšťanských na Slo
vensku, vydržovaných z prostředků nábožen
ských společností nebo obcemi s podporou 
státní, drahotní výpomoc pro dobu od 1. září 
1919 do konce roku 1920 a jehož platnost 
byla prodloužena vládními nařízeními ze dne 
30. prosince 1920, č. 695 Sb. z. a n., a ze dne 
23. června 1921, č. 219 Sb. z. a n., do konce 
prosince 1921, prodlužuje se do konce prosince
1922.

§ 2.
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 1922, pověřuje se mi
nistr školství a národní osvěty ve shodě s mi
nistrem financí.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.

A. Novák v. r. 
Staněk v. r. 

Srba v. r.

Dr. Bérer v. r. 
Habrman v. r.

Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r. 
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

456.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. prosince 1921
o nové úpravě obvodů okresních soudů v Bra

tislavě, Pezinku, Galantě a Trnavě.

Dle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 270 
Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Z obvodu okresního soudu v Bratislavě se 

vylučují obce: Borša Hrubá (Nagyborsa), 
Nová Ves Dunajská (Dunaujfalu), Hašvar 
(Egyházfa), Kermeš (Papkormosd), Králová 
(Kiralyfalva), Magyarbél, Jánošháza (Duna- 
jánosháza), Németbél, šáp (Dunasáp), Šúr 
(Hegysúr), šúr Malý (Pénteksúr), Turňa 
(Torony) a Zonc (Zoncz) a přičleňují se k ob
vodu okresního soudu v Galantě.

§ 2.
Z obvodu okresního soudu v Pezinku se vy

lučují:

a) obce Matka Božia (Boldogfa), Réca 
(Réte), Senec (Szenecz) a přičleňují se k ob
vodu okresního soudu v Galantě,

b) obec Sv. Júr a přičleňuje se k obvodu 
okresního soudu v Bratislavě.

§ 3.

Z obvodu okresního soudu v Trnavě vylu
čují se obce: Dlhá (Alsóhosszúfalu), Halmeš 
(Halmos), Ompitál (Ottóvolgy), Orešany 
Dolné (Alsódiós), Orešany Horné (Felso- 
diós), Pudmerice (Gidrafa), Štefanové (Ist- 
vánfalva) a přičleňují se k obvodu okresního 

soudu v Pezinku.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
1. února 1922. Provedením jeho pověřuje se 

ministr spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
Habrman v. r.

L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

černý v. r.
Staněk v. r. 
Tučný v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. šrobár v. r.

Státní tiskárna v Praze.


