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1922, č. 394 Sb. z. a n., nebo jestliže nabyli 
nároku na úpravu svých odpočivných neb za
opatřovacích požitků na základě uvedených 
požitků služebních podle zákona ze dne 
22. prosince 1924, č. 287 Sb. z. a n., nebo vlád
ního nařízení ze dne 4. září 1925, čís. 189 Sb. 
z. a n.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem

1. ledna 1928; provedení jeho obdobně podle 
předpisů, vydaných ku provedení zákona 
č. 80/1928 Sb. z. a n., se ukládá ministru fi
nancí.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.
černý v. r. Dr. Gazík v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.
Najman v. r. Dr. Tiso v. r.

Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.,

též za ministra Dr. Engliše.

176.
Vyhláška ministra zemědělstva 

zo dňa 1. októbra 1928 
o vedení vodných knih na Slovensku.

Ministerstvo zemědělstva poveruje podfa 
uštanovenia § 8, odst. 5., zák. zo dňa 14. júla
1927, č. 125 Sb. z. a n., o organizácii politickej 
správy, a vlád. nariadenia zo dňa 28. júna
1928, č. 96 Sb. z. a n., o niektorých přesunech 
posobnosti zemských úradov na úřady okresně, 
vedením vodných knih so sbierkami listin, máp 
a plánov:

1. O k r e s n ý úřad v Bratislavě 
pre obvody okresných úradov v Bratislavě, 
Dun. Střede, Galante, Hlohovci, Komárně, 
Malackách, Modré, Myjavě, Novom Meste n. 
Váh., Piešťanoch, Senici, Skalici, Šali nad Vá- 
hom, šamoríne, Trnavě a pre obvod mest. 
notářského úřadu Bratislava.

2. O k r e s n ý úřad v Nitře pre ob
vody okresných úradov v Nitře, Bánovciach 
nad Bebravou, Nových Zámkoch, Parkáne, 
Prievidzi, Starej Ďale, Topolčanoch, Vrábfoch 
a v Zlatých Moravciach.

3. O k r e s n ý úřad v T. S. Martine 
pre obvody okresných úradov vo Vefkej Bytči, 
Pov. Bystrici, Čadci, Ilave, Dolnom Kubíne, 
Kys. Nov. Meste, L. S. Mikuláši, Námestove, 
Púchove, Ružomberku, Trenčíne, Trstenej, T.
S. Martine a v žiline.

4. O k r e s n ý úřad v B. Bystrici 
pre obvody okresných úradov v B. Bystrici,

B. štiavnici, Březne nad Hřonom, Feledinciach, 
Kremnici, Krupine, Leviciach, Lučenci, Mo
drem Kameni, Novej Bani, Revúci, Rim. So
botě, Rožňave, Tornali, Zvolene a v želiezov- 
ciach.

5. O k r e s n ý úřad v Košiciach pre 
obvody okresných úradov v Bardejove, Cel
nici, Giraltovciach, Humennom, Kežmarku- 
Košiciach, Král’. Chlumci, Levoči, Medzilabor- 
ciach, Michalovciach, Moldave nad Bodvou, | 
Prešove, Poprade, Sabinove, Sninej, Sobran- 
ciach, Sp. Novej Vsi, Sp. Starej Vsi, Starej 
Eubovni, Stropkove, Trebišove, Vel’. Kapuša- 
noch, Vranove nad Toplou a pre obvod m0f’4- 
notárskeho úřadu v Košiciach.

Dr. Srdínko v. r.

177.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 1. října 1928 
o vedení vodních knih v Podkarpatské Rusi.

Ministerstvo zemědělství pověřuje podle 
ustanovení § 8, odst. 5., zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci ' 
politické správy, a vládníhoMiiIřlzeiiriZ5_.cire
28. června 1928, č. 96 Sb. z. a n., o některých 
přesunech působnosti zemských úřadů na 
úřady okresní, vedením vodních knih se sbír
kami listin, map a plánů, okresní úřad v Užho- 
rodě pro obvody všech okresních úřadů v Pod
karpatské Rusi.

Dr. Srdínko v. r.

178.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 27. září 1928,

jíž se opravuje chyba ve vyhlášce týchž mi
nistrů ze dne 24. srpna 1928, č. 158 Sb. z. a n., 
o vysvědčeních Městské odborné školy pro 

ženská povolání v Uh. Brodě.

Ve vyhlášce ministra průmyslu, obchodu a 
živností ve shodě s ministrem školství ^a ná
rodní osvěty ze dne 24. srpna 1928, č. 158 
Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné 
školy pro ženská povolání v Uh. Brodě, na 
řádce 7. a 8. má býti správně: „ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z.“.

Dr. Hodža v. r. Novák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


