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113.
Zákon ze dne 14. dubna 1924,

kterým se mění § 113, odst. 3., uh. zák. čl. 
ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI., o manžel
ském právu, a §§ 51 a 59, odst. 2., uh. zák. čl. 
ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIIL, o státních 
matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 
1919, ě. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech smlouvy 
manželské, o rozluce a o překážkách man

želství.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Ustanovení § 113, odst. 3., uh. zák. čl. ze 
dne 9. prosince 1894, č. XXXI., o manželském 
Právu, a §§ 51 a 59, odst. 2., uh. zák. čl. ze dne
9. prosince 1894, č. XXXIIL, o státních matri
kách na Slovensku a Podkarpatské Rusi plat- 
ných, se mění v ten rozum, že prominouti 
průkaz cizincům a vydati vysvědčení státním 
příslušníkům pro sňatek v cizině, že zamýšle
ný sňatek se nepříčí zákonům jejich vlasti, 
náleží županovi.

čl. II.
§ 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 

Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení občan
ského práva o obřadnostech smlouvy manžel
ské, o rozluce a o překážkách manželství, 
zní:

^Ustanovení §§ 1 až 12, § 25, odst. 1., týka
jící se zrušení § 25 zák. čl. XXXI/1894,

§ 26, jakož i § 29 tohoto zákona vztahují se 
také na Slovensko a Podkarpatskou Rus.“

Čl. III.
žádosti podle čl. I., které v den účinnosti 

tohoto zákona nebudou konečně vyřízeny mi
nisterstvem spravedlnosti, budou postoupeny 
příslušnému županovi.

Čl. IV.
Tento zákon provést! náleží ministrům 

vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.
Malypetr v. r. Dr. Dolanský v. r.

114.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 6. května 1924

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a 
živnostenské v Moravské Ostravě.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská 
s vyučovací řečí německou v Moravské 
Ostravě zařazuje se podle §u 14 d), odstavce
3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., 
o změně a doplnění živnostenského řádu, a 
podle nařízení ministra obchodu ve shodě 
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch 
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na
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