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5.

§ 3.

Vládní nařízení
ze dne 11. ledna 1923,

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřují se ministr
vnitra a ministr s plnou mocí pro snrávu Slo
venska v dohodě s ministrem financi.

kterým se rozšiřuje na Podkarpatskou Rus
platnost nařízení ze dne 6. listopadu 1920,
č. 611 Sb. z. a n., o výplatě veřejných peněz
uložených na vkladní knížky, jež byly zavle
čeny do Maďarska, a kterým se mění trestní
ustanovení tohoto nařízení i pro Slovensko.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n.:
§ IPlatnost §§ 1, 2, 3 a 4 vládního nařízení ze
dne 6. listopadu 1920, č. 611 Sb. z. a n„ roz
šiřuje se i na Podkarpatskou Pais s tou změ
nou, že druhý odstavec §u 4 bude zníti:
V případě, že by peněžní ústav nevyhověl
oznamovací povinnosti stanovené v § 1 nebo
povinnosti vklady vyplatit! podle § 2, může
župan uložiti peněžitou pokutu do dvoj
násobné částky peněz, jež bylo oznámiti nebo
vyplatiti, nejvýše však do 20.000 Kč, nebo
trest na svobodě do 6 měsíců, odpovědným
orgánům peněžního ústavu a konečně vysloviti ztrátu živnostenských oprávnění. O od
volání proti trestnímu nálezu rozhoduje s ko
nečnou platností civilní správa Podkarpatské
Rusi.
§

2.

Předpis o trestnosti a o přípustnosti odvo
lání podle § 1 platí též pro Slovensko.

Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. Bechyně v. r.
Dr. Markovič v. r. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Srba v. r.
Novák v. r.
Tučný v. r.

6.
Vládní nařízení
ze dne 11. ledna 1923,
kterým se mění hranice soudních okresů valašsko-klobouckého a bojkovického.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117
Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince
1922, č. 406 Sb. z. a n.:
§ 1.
Místní obce Hrádek, Nevšová, SlavičínMladotice a Divnice vylučují se ze soudního
okresu valašsko-klobouckého, politický okres
Uherský Brod, a přidělují se k soudnímu
okresu bojkovickému v témže politickém
okresu.
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