
934 Sbírka zákonů a nařízení, č. 154 a 155.

mahy, byla-li rozsahu mimořádného nebo 
měla-li úspěch zvláštní.

§ 5.
Bylo-li činno za vyrovnávacího řízení mimo- 

konkursního několik dozorců majetku, jest 
odměnu podle hořejších předpisů stanovenou 
mezi ně rozděliti podle jejich dohody. Nedo- 
hodnou-li se o tom, rozdělí ji soud mezi ně, 
přihlížeje k účasti toho kterého dozorce ma
jetku na vyrovnávacím řízení mimokonkurs- 
ním a k výsledku jeho činnosti.

§ 6.
(;) Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a platí toliko na Slovensku a Podkarpat
ské Rusi.

(2) Provésti je se ukládá ministru sprave
dlnosti.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Srba v. r.

Habrman v. r.

154.
Vládní nařízení 

ze dne 4. července 1924
o přerušení sporů o splnění peněžních zá
vazků ve starých korunách v poměru k repu

blice Rakouské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922, č. 207 
Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek a 
závazků vzniklých v korunách rakousko- 
uherských mezi věřiteli nebo dlužníky česko
slovenskými a cizími, a podle zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým se 
vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimo
řádných poměrů způsobených válkou:

§ I-
§ 1 vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921, 

č. 173 Sb. z. a n., který byl doplněn vládními 
nařízeními ze dne 19. prosince 1921, č. 472 
Sb. z. a n., a ze dne 22. prosince 1922, č. 377 
Sb. z. a n., a jehož platnost byla posledně 
prodloužena vládním' nařízením ze dne 13. pro
since 1923, č. 236 Sb. z. a n., o přerušení 
sporů o splnění peněžních závazků ve starých

korunách v poměru k republice Rakouské, do
plňuje se třetím odstavcem:

„Ustanovení tato platí též pro pohledávky 
po 26. únoru 1919 postoupené, pokud nebyly 
převedeny na československý peněžní ústav, 
na nějž vztahuje se § 11, bod c), vládního na
řízení ze dne 13. září 1920, č. 532 Sb. z. a n., 
kterým se stanoví, pokud mohou cizozemské 
akciové společnosti peněžní býti připuštěny 
k provozování obchodů v tuzemsku.“

§ 2.
O) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení a pozbývá jí dnem 31. prosince 1924.

(2) Provede je ministr spravedlnosti v sou
hlase se zúčastněnými ministry.

švehla v. r.

Dr. Dolanský v. 
Šrámek v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r. 
Udržal v. r.

r. Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Markovič v. r.

155.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 16. června 1924

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 
a živnostenské Ve Znojmě.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská 
s vyučovacím jazykem německým ve Znojmě 
zařazuj e se podle § 14 d), odst. 3., zakona 
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změněna do
plnění živnostenského řádu, a podle nařízen 
ministra obchodu ve shodě s ministrem ku 
a vyučování ze dne 26. července 1907, c. 
ř. z., do seznamu oněch živnostenských uc ^ 
lišt’, jejichž vysvědčení na odchodnou na ra 
zují průkaz řádného dokončení učebního P 
měru (tovaryšský list neb zkoušku ^tovary 
skou), opovídají-li ženy živnost odevnic ’ 
omezenou na šití ženských a dětských sa

Novák v. r.

Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

Státní tiskárna v Praze.


