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Vládne nariadenie
zo dňa 8. novembra 1923,

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 29 října 1923

kterým sa vylučujú z obvodu ©křesného sudu
vo Velkej Revúci, sedrie v Rimavskej Sobotě
a súdnej tabule v Košiciach, obce Telgárt,
šumiac, Pohořelá, Helpa, Závadka a Polonka
a pričleňujú sa do obvodu okresného sudu
v Březne, sedrie v Baňskej Bystrici a súdnej
tabule v Bratislavě.

Vláda republiky československé] nariaďuje
podl’a zákona zo dňa 15. apríla 1920, č. 270
Sb. z. a n., ktorým sa upravujú poměry
v súdnictve na území bývalého státu uher
ského :
§ 1.
Z obvodu okresného sudu vo Velkej Re
vúci, sedrie v Rimavskej Sobotě a súdnej ta
bule v Košiciach vylučujú sa obce Telgárt,
Šumiac, Pohořelá, Helpa, Závadka a Polonka
a pričleňujú sa do obvodu okresného súdu
v Březne, sedrie v Baňskej Bystrici a súdnej
tabule v Bratislavě.
§ 2.
Nariadenie toto prevedie minister spravedl
nosti.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Malypetr v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Dr. Hodža v.^\

Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Bechyně v. r.

Srba v. r.
Udržal v. r.
Tučný
v. r.
Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné
a živnostenské v Mladé Boleslavi.

Dívčí odborná škola rodinná a živnosten
ská v Mladé Boleslavi zařazuje se s platností
od školního roku 1922/23 podle § 14 d), od
stavce 3., zákona ze dne 5. února 1907, čís. 26
ř. z., o změně o doplnění živnostenského řádu,
a podle nařízení ministra obchodu ve shodě
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, čís. 180 ř. z., do seznamu oněch
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list nebo
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských
a dětských šatů.
Novák v. r.
Bechyně v. r.

216.

Vyhláška ministra veřejných prací
ze dne 30. října 1923
o zavedení nové úřední vývozní značky na
nepuncované zlaté a stříbrné zboží vyvážené
do ciziny.

K označení nepuncovaného zlatého a stříbr
ného zboží určeného k vývozu zavádí se podle
bodu 11. nařízení ministerstva financí ze dne
21. prosince 1906, č. 243 ř. z., nová úřední
vývozní značka, tuto ve 14násobném zvětšení
znázorněná:

Značka představuje kotvu přerývanou písmenou „V“ v rovnoramenném trojúhelníku
s otupenými rohy.

Státní tiskárna x Praze.

Srba v. r.

