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§ 1.

Vyřizování žádostí o právní pomoc ve vě
cech civilních pro obvody okresních soudů 
pro Staré Město a Josefov v Praze, pro Horní 
Nové Město v Praze a pro Dolní Nově Město 
v Praze svěřuje se okresnímu soudu pro 
Staré Město a Josefov v Praze.

§ 2.

Nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 
15. srpna 1914, č. -65 Věstníku, kterým se 
slučuje vyřizování žádostí o právní pomoc ve 
věcech civilních pro obvody okresních soudů 
v Praze ležících na pravém břehu Vltavy 
u okresního soudu pro Horní Nové Město 
v Praze, se zrušuje.

§ 3.
C1) Nařízení toto nabude účinnosti dnem 

1. ledna 1924.
(2) Provede je ministr spravedlnosti.

švehla
Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Udržal v. r.

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

243.
Vládní nařízení 

ze dne 20. prosince 1923,
kterým se prodlužuje platnost ustanovení 
o složení zemských odvolacích komisí pro vá

lečné poškozence.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 26, odst. 3., zákona ze dne 20. února 
1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných 
poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 
1922, č. 39 Sb. z. a n.:

§ 1.

Ustanovení § 7, odst. 1., vládního nařízení 
ze dne^ 8.^ června 1922,' č. 181 Sb. z. a n., 
o lékařských prohlídkách válečných poško

zenců, týkajícího se složení Zemské odvolací 
komise pro válečné poškozence zřízené u kaž
dého Zemského úřadu pro péči o válečné 
poškozence, platí do 31. prosince 1924.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1924. Provésti je se ukládá ministru 
sociální péče v dohodě s ministry vnitra, 
financí, zahraničních věcí a veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy.

Švehla

Malypetr v. r. 

Stříbrný v. r. 

Habrman v. r. 

Bečka v. r.

Srba v. r.
Šrámek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

v. r.

Dr. Hodža v. r. 

Tučný v. r.

Novák v. r. 

Udržal v. r.

Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r. 

Dr. Markovič v. r.

244.
Vládní nařízení 

ze dne 20. prosince 1923, 
kterým se upravují některé úřední tituly 

státních úředníků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 40 zákona ze dne 25. ledna 1914, 
č.^ 15 ř. z., o služebním poměru státních úřed
níků a státního zřízenectva (služební prag
matiky) :

§ 1.

Koncipientu v oboru politické správy usta
novuje se úřední název „koncipient politické 
správy", úředníkům právnicko-administra- 
tivním X., VIII. a VI. hodnostní třídy usta
noveným při úřadech politické správy v če~ . 
chách, na Moravě a ve Slezsku, vyjímajíc 
úředníky ministerstva vnitra, stanoví se 
úřední názvy „koncipista politické správy", 
„vrchní okresní komisař" a „rada politické 
správy".

§ 2.
Úřední titul „ministerský rada" náležející 

úředníkům, zařáděným u jiného než ústřed-
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ního úřadu, nahrazuje se úředním názvem 
„vládní rada“. Titul vládního rady, pokud je 
stanoven pro úředníky jiné než V. hodnostní 
třídy, se zrušuje.

§ 3.

V jiném jazyce než státním, oficielním, 
možno užívati úředníkům jen úředního názvu, 
který jest překladem úředního titulu, náleže
jícího jim v jazyce státním, oficielním.

§ 4.

Toto nařízení, kterým se ruší všecka usta
novení odporující, nabývá účinnosti dnem

vyhlášení a provedou je všichni 
vlády.

švehla v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

členové

Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. 
Novák v. r. 
Stříbrný v. r. 
Srba v. r.

Udržal v. r. 
Habnnan v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Káilay v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Dr. Markovič v. r.,

též za ministra Bechyně.

Státní tiskárna v Praze.


