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152.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. května 1922,

kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 21. července 1921, 
č. 237 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření 

sklizní z roku 1921.

Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., se nařizuje:

153.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. května 1922

o změně obvodů okresních soudů v Trstenné 
a Námestově.

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

Článek 1.
§ 30, odst. 2., nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 21. července 1921, 
č. 237 Sb. z. a n., má zníti takto:

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus pro
vádí se politická exekuce podle ustanovení 
oddílu VI. zák. čl. XI: 1909.

Článek 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Ministři pro zásobování lidu, zemědělství, 

financí, vnitra, spravedlnosti, sociálm péče 
a obchodu se pověřují, aby toto nařízení pro
vedli.

Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Tučný v. r.

Šrámek v. r. 
černý v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Srba v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. šrobár v. r.

§ I-

Část obce Dolná Lipnica náležející k území 
republiky československé vylučuje se z ob
vodu okresního soudu v Trstenné a připojuje 
se k obvodu okresního soudu v Námestově.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti třicátým 

dnem po vyhlášení. Provedením jeho pově
řuje se ministr spravedlnosti.

Udrzal v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Srba v. r.
Tučný v. r. 
Staněk v. r.

Šrámek v. r. 
černý v. r.
L. Novák v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.
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