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82.
Vyhláška ministerstva železnic 

ze dne 5. června 1926
o prodloužení doby pro dokončení stavby a za
hájení provozu sítě drobných drah s elektric
kým pohonem v okolí Karlových Varů, pro 
niž byla udělena koncese vyhláškou minister
stva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř. z.

Vláda republiky československé usnesením 
ze dne 4. června 1926 prodloužila podle § 5 
zákona ze dne 27. června 1919, č. 373 Sb. z. 
a n., o doplnění sítě železniční stavbou drah 
místních, dobu stanoyenou v § 2 vyhlášky 
ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, 
č. 253 ř. z., a prodlouženou vyhláškami téhož 
ministerstva ze dne 12. května 1916, č. 140 
ř. z., ze dne 7. dubna 1921, č. 230 Sb. z. a n., 
a ze dne 8. října 1923, č. 189 Sb. z. a n., pro 
dokončení stavby a zahájení provozu sítě 
drobných drah s elektrickým pohonem v okolí 
Karlových Varů do 20. září 1929.

Dr. Říha v. r.

83.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 25. května 1926, 
kterou se doplňuje a částečně opravuje vy
hláška téhož ministra ze dne 24. března 1926, 
č. 47 Sb. z. a n., o nejvyšších a těch vyšších 
úřadech správních československé republiky, 
jichž listiny nepotřebují v Německé říši dal
šího ověření, a týchž úřadech Německé říše 
a německých zemí, jichž listiny nepotřebují 
dalšího ověření v československé republice.

Skupina A — Správní úřady Českoslo
venské republiky — rozšiřuje se o Kancelář 
presidenta republiky.

V téže skupině A má bod IV., b), 2. správně 
zníti: Synodní výbor českobratrské církve 
evangelické v Praze.

Dr. Beneš v. r.

84.
Vládní nařízení 

ze dne 4. června 1926 
o reorganisaci župní správy v území Pod

karpatské Kuši.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, č. 1., vládního nařízení ze dne 27. 
července 1920, č. 476 Sb. z. a n., o prozatímní 
úpravě správy politické v území Podkarpatské 
Rusi, pokud se týče podle § 11 zákona ze dne 
22. března 1920, č. 210 Sb. z. a n., o pro
zatímní úpravě správy politické na Slovensku:

§1.
t1) Župy užhorodská, mukačevská a velko- 

sevljušská ve svých nynějších obvodech se 
slučují v jedinou župu.

(2) Sídlem župního úřadu pro obvod slou
čené župy jest Mukačevo.

§ 2.

župnímu úřadu sloučeného obvodu přísluší 
věcně táž působnost, která příslušela dosa
vadním župním úřadům v Užhorodě, Muka- 
čevě a Velkém Sevljuši.

§3.

(1) Nařízení toto nabývá účinnosti 1. čer
vence 1926.

(2) Provedením jeho se pověřuje ministr 
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

černý v. r.

Dr. Engliš v. r. Roubík v. r.

Dr. Krčmář v. r. Dr. Slavik v. r.

Dr. Haussmann v. r. Syrový v. r.

Dr. Peroutka v. r. Dr. Schieszl v. r.

Dr. Říha v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.


