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69.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 8. května 1929

0 ražbě československých dukátů dvojitých
na účet soukromý.

Podle §u 4 zákona ze dne 23. března 1923, 
č. 62 Sb. z. a n., o ražbě, československých 
dukátů, povoluje se od 15. května 1929 ražba 
dukátů dvojitých na účet soukromý ze zlata 
dodaného zákazníkem.

Dukáty dvojité vyměňuje za zlato všeho 
druhu jak státní mincovna v Kremnici, tak
1 puncovní úřad v Praze.

Ražebné činí 5 Kč za kus.

Dr. Vlasák v. r.

70.

Vládne nariadenie 
zo dňa 10. mája 1929, 

ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1456/1918 
M. E. (uh. min.) o novej úpravě ú!’av, po
třeba ktorých holá vyvolaná válkou, pokial’ 
ide o jednotná sudcovskú a advokátsku zkúšku 
a o prax predpísanú pre sudcov, advokátov a 

námestníkov veřejných notárov.

Vláda republiky československéj nariaďuje 
podFa čl. I. zákona zo dňa 23. mája 1922, 
č. 168 Sb. z. a n., ktorým sa čiastočne zrušuje 
zákonný článok LXIII z roku 1912 o výnimoč-

ných opatreniach a menia niektoré ustanove- 
nia o stannom právě:

§1.

Nariadenie č. 1456/1918 M. E. (uh. min.), 
pokial’ je ešte v platnosti, sa zrušuje.

Převedením tohoto nariadenia poveruje sa 
minister spravedlnosti.

Dr. Mayr-Harting 

černý v. r.
Dr. Vlasák v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Dr. Spina v, r. 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Labaj v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. štefánek v. r 

Najman v. r.

Udržal v. r. 

v. r.

71.
Vyhláška ministerstva železnic 

ze dne 2. května 1929 
o změně koncesní listiny ze dne 5. května 
1914, č. 104 ř. z., pro místní dráhu z Marián

ských Hor do Brušperka.

Koncesní listina pro místní dráhu z Marián
ských Hor do Brušperka ze dne 5. května 
1914, č. 104 ř. z., byla podle §§ 2, 7 a 11, 
lit. b), nařízení ministerstva pro obchod, živ
nosti a veřejné stavby ze dne 14. září 1854,
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