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nost vyznačena v rubrice poznámkové červe
ným inkoustem.

(4) Ve výkazech o činnosti okresních soudů 
nebo politických úřadů I. stolice budiž činnost 
těchto soudů neb úřadů jako labských soudů 
plavebních zvláště uvedena.

§ 5.

i1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. dubna 1924.

(2) Věci, jež náležejí do příslušnosti okres
ních soudů nebo politických úřadů I. stolice 
jako labských soudů plavebních a byly zahá
jeny po 1. dubnu 1924 a před vyhlášením 
tohoto nařízení u soudů a politických úřadů 
podle dosavadních předpisů příslušných, buď- 
tež odkázány příslušným labským soudům pla
vebním. O dalším řízení, vyznačování v rej
střících, označování spisů a o výkazech platí 
předpisy zákona č. 92/1924 Sb. z. a n. a tohoto 
nařízení.

§6.
Provedením tohoto nařízení pověřují se mi

nistři spravedlnosti a vnitra v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Malypetr v. r. Bečka v. r.
Novák v. r. Stříbrný v. r.
Srba v. r. Udržal v. r.

Dr. Franke v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 17. dubna 1924,

jímž se zrušuje Ředitelství československé 
státní dunajské plavby v Bratislavě.

*■*
Vláda republiky československé nařizuje 

podle §u 1 zákona ze dne 21. prosince 1921, 
č. 493 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Ředitelství 
československé státní dunajské plavby v Brati
slavě :

94.

§ I-

Ředitelství československé státní dunajské 
plavby v Bratislavě, zřízené zákonem ze dne
21. prosince 1921, č. 493 Sb. z. a n., se zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti osmým 
dnem po vyhlášení a provede je ministr prů
myslu, obchodu a živností v dohodě s mini
strem financí.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.

Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.

Šrámek v. r.

Státn! tiskárna v Praze.


