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advokátní komoře a jejímu výboru obstarává, 
jakož i přijímá slib dle § 7 ustanovený před
seda sedrie, která bude ministrem spravedlno
sti určena.

b) Disciplinární pravomoc nad advokáty a 
kandidáty advokacie vykonává disciplinární 
senát advokátní komory v Turč. Sv. Martině 
a úkony komorního žalobce komorní žalobce 
téže advokátní komory.

§ 9-
Zákonem tímto nedotčená ustanovení do

savadních předpisů o advokacii zůstávají 
v platnosti.

§ 10.
(1) Zákon tento nabývá účinnosti za 

čtrnáct dní po vyhlášení.
(2) Provésti jej náleží ministru spravedl

nosti.
T. G. Masaryk v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. v.

41,
Zákon ze dne 31. ledna 1922, 

jímž se upravuje péče o invalidní vojíny ze 
stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé 

po vojínech ze stavu mužstva.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

8 I-
Péče o vojíny ze stavu mužstva, kteří 

stavše se po 28. únoru 1921 invalidními ná
sledkem služby vojenské, byli z činné služby 
vojenské propuštěni, o příslušníky těchto vo
jínů a o pozůstalé po vojínech, kteří zemrou 
(stanou se nezvěstnými) následkem služby 
vojenské konané po 28. únoru 1921, přísluší 
ministerstvu sociální péče.

§ 2.

Na tyto osoby vztahují se obdobně ustano
vení zákona ze dne 8. dubna 1919, čís. 199 
Sb. z. a n., a §§ 1—89, 42—44 zákona ze dne 
20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., a budou se 
na ně vztahovali zákony, kterými tyto zákony 
budou doplněny neb změněny.

§ 3.
Ode dne, kdy invalidnímu vojínu neb pozů

stalým přiznán bude důchod podle tohoto zá
kona, nepřísluší důchodci žádný jiný důchod

z prostředků státních, pokud snad vzniká 
podle dosavadních vojenských předpisů za
opatřovacích na základě události, jež způso
bila invaliditu neb přivodila smrt (nezvěst- 
nost) vojínovu, a nenáleží příslušníkům in
validovým nárok na státní vyživovací pří
spěvky.

§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Ustanovení tohoto zákona vztahují se i na 

případy, kdy událost nárok zakládající po
vstala před účinností tohoto zákona, ale po 
28. únoru 1921.

Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr sociální péče v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.

42,
Vyhláška

předsedy státního pozemkového úřadu 
ze dne 4. února 1922 

o změně obvodů působnosti obvodových úřa
doven státního pozemkového úřadu v Brně 

a Olomouci.
Na základě zákona ze dne 11. června 1919, 

č. 830 Sb. z. a n., a nařízení vlády ze^ dne
6. července 1920, č. 451 Sb. z. a n., pozměňují 
se dnem 15. února 1922 obvody působnosti 
obvodových úřadoven státního pozemkového 
úřadu v Brně a Olomouci takto:

1. Z obvodu působnosti obvodové úřadovny 
v Olomouci vylučují se soudní okresy Svitavy 
a Jevíčko a přidělují se k obvodu působnosti 
obvodové úřadovny v Brně,

2. z obvodu působnosti obvodové úřadovny 
v Brně vylučují se soudní okresy Bílovec, Bo
humín, Bystřice p. Hostýnem, český Těšín, 
Frenštát, Frýdek, Fryštát, Fulnek, Hlučín, 
Holešov, JaBTuňkbv, Klimkovice, Kroměříž, 
Místek, Moravská Ostrava, Nový Jičín, Odry, 
Opava, Příbor, Eožnov p. Radhoštěm, Slezská 
Ostrava, Valašské Meziříčí, Vítkov, Vsetín a 
Zdounky a přidělují se k obvodu působnosti 
obvodové úřadovny v Olomouci.

Tím mění se vyhláška předsedy státního 
pozemkového úřadu ze dne 4. listopadu 1921, 

• č. 413 Sb. z. a n.
Předseda státního pozemkového úřadu:

Dr. Viskovský v. r.

Státní tiskárna v Praze.


