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Sbírka zákonů a nařízení, č. 9. a 10.

zákon zo dňa 14. mája 1896, č. 74 r. z., o za
opatření civilných úradníkov štátnych (učitelov štátnych), taktiež sluhov, ako aj ich vdov
a sirot,
nariadenie býv. rak. ministerstva financií
zo dňa 8. októbra 1910, č. 187 r. z., o podmienkach, za ktorých sa požívajú a beru
v cudzozemsku odpočinkové a zaopatrovacie
platy na ťarchu všeobecných penzií.
(3) Vládně nariadenie zo dňa 11. augusta
1921, č. 276 Sb. z. a n., o sriadení právnické]
íakulty Komenského univerzity v Bratislavě,
nie je týmto nariadením dotknuté.

soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trest
ním a v řízení nesporném, doplňuje se tímto
druhým odstavcem:
„Za vyšetření duševního stavu, vykonané
vjízení podle řádu o zbavení svéprávnosti,
přísluší, vyšetřuje-li se při jedné pochůzce do
uzavřeného ústavu několik případů, odměna
podle § 1, odst. A, pol. 4, tohko za prvních
sedm případů a snižuje se za každý další pří
pad o 50%. Nikdy však nesmí přesahovati
úhrnná odměna za jednu pochůzku částku
650 Kč.“

2.
loto nariadenie je pre univerzitu Komen
ského a jej fakulty účinné odo dňa ich otvorenia, t. j. pre jej lekársku fakultu odo dňa
oO. júla 1919, pre jej filozofická fakultu odo
dna 22. septembra 1921 a pre jej právnická
fakultu od počiatku zimného semestra stu
dijného roku 1921/22.

Toto vládní nařízení nabude účinnosti dnem
vyhlášení. Provésti je náleží ministrům spra
vedlnosti a národní obrany v dohodě se zú
častněnými ministry.

§

§ 3.
Převedením tohoto nariadenia poveruje sa
minister školstva a národnej osvěty.
švehla v. r.
Dr. Hodža v. r.
Najman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Udržal v. r.
Dr. Engliš v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.

9.
Vládní nařízení
ze dne 17. února 1927,
kterým se upx^avuje odměna za hromadné vy
šetření duševního stavu osob v řízení podle
řádu o zbavení svéprávnosti.

Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. IX uvozovacího zákona k trestnímu
řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z.,
§ 28 zák. čl. XXXIV/1897, § 227 zák. čl.
XXXIII/1896, čl. V. císařského patentu ze dne
9. srpna 1854, č. 208 ř. z., a § 74 císařského
nařízení ze dne 28. června 1916, č. 207 ř. z.:
Čl. I.

§ 15 vládního nařízení ze dne 9. října 1923,
č. 192 Sb. z. a n., kterým se upravují poplatky

čl. II.

švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r.
Udržal v. r.
Najman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
Černý v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.

io.
Vládní nařízení
ze dne 17. února 1927,
kterým se provádí zákon ze dne 24. listopadu
1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu
k dílům literárním, uměleckým a fotografic
kým (o právu autorském).

Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 39, 62, 65 a 70 zákona ze dne 24. li
stopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském
právu k dílům literárním, uměleckým a foto
grafickým (o právu autorském) :
A. O původském rejstříku pro
literární a umělecká (hudební
a výtvarná) díla, na nichž není
udáno pravé jméno.
§ 1.
Veřejný původský rejstřík, předepsaný
y § 39 zákona, z kterého lze seznati pravé
jméno původce literárního neb uměleckého
díla (hudebního nebo výtvarného) vyšlého
bez udání pravého jména (§§ 12, 13), povede
ministerstvo školství a národní osvěty.

