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nostními pohledávkami podle § 23, č. 1, vyrov
návacího řádu (§ 31 býv. uh. vyrovnávacího 
řádu).

(3) Závazky československých dlužníků, 
které byly třeba jen jednou stranou přihlášeny 
nebo které byly pravoplatně zjištěny, může 
ústav přihlásiti v konkursním nebo soudním 
vyrovnávacím řízení. Ústav může do řízení 
kdykoliv vstoupiti za maďarského věřitele 
s účinkem, že od této doby jest sám jedině 
oprávněn o těchto pohledávkách právně jed- 
nati. Ústav má právní postavení věřitele, za 
něhož nastoupil, a patří mu za každou pohle
dávku jeden hlas. Ustanovení § 94 konkurs
ního řádu a § 41 vyrovnávacího řádu o ústavu 
neplatí.

(4) Bude-li v konkursu popírána pravost po
hledávky, kterou podle předchozího odstavce 
ústav zastupuje, bude ve všech případech na 
odpůrci, aby odpor uplatnil. Popření má je
dině účinek, že popírajícímu (úpadci, správci 
podstaty, konkursnímu věřiteli) před zúčtova
cími místy, před rozhodčí komisí (čl. 13., odst.
5., úmluvy) a před rozhodčím soudem (či. 13., 
odst. 6., úmluvy) náleží.ono místo, které by 
byl dlužník měl, kdyby konkurs nebyl býval 
vyhlášen.

(5) S platebními vyzváními a jinakými opa
třeními ústavu jest nakládali podle § 110, odst.
2., konkursního řádu (§ 145, odst. 1. a 2., býv. 
uh. konkursního zákona).

§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti zároveň 

s úmluvou; provedou jej ministři financí, spra
vedlnosti a zahraničních věcí.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Engliš v. r. Dr. Meissner v. r.
Dr. Beneš v. r.

52.
Vládní nařízení 

ze dne 29. dubna 1930, 
kterým se zrušuje školní okres osoblažský.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 19, odst. 6., zákona ze dne 12. ledna 
1870, č. 3 mor. z. z., o dozoru ke školám, ve 
znění zákona ze dne 27. listopadu 1905, č. 4 
mor. z. z. z r. 1906, a se zřením k § 16, odst.
1., zákona ze dne 28. února 1870, č. 18 slez. z.

z., o dozoru ke školám, ve znění zákona ze dne
11. prosince 1890, č. 3 slez. z. z. z r. 1891:

§ I-
Dosavadní školní okres osoblažský se zru

šuje a slučuje se s dosavadním školním okre
sem krnovským v jediný školní okres krnov
ský. Při tom se bude v tomto školním okrese 
i nadále úřadovat! pro území soudních okresů 
osoblažského a jindřichovského podle před
pisů, platných pro bývalou zemi Moravskou, 
a pro území soudního okresu krnovského a 
albrechtického podle předpisů, platných pro 
bývalou zemi Slezskou.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 

července 1930 a mění se jím nařízení vlády re
publiky československé ze dne 21. dubna 
1921, č. 185 Sb. z. a n., kterým se upravují 

.školní okresy na Moravě, moravské obvody ve.' 
Slezsku v to pojímajíc.

§ 3.
Provedením tohoto nařízený se pověřuje 

ministr školství a národní osvěty v dohodě 
s ministrem vnitra.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r. .

Dr. Šrámek y. r.

53.

Vládní nařízení 
ze dne 29. dubna 1930, 

kterým se mění hranice soudního okresu 
Brno-město a Brno-okolí.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 2 zákona ze dne 11. června 1868, č. 59 
ř. z., o organisaci okresních soudů:

§ I-
Dvě části katastrálního území Zábrdovice, 

ležící mezi dosavadní hranicí katastrálních 
území Husovice a Zábrdovice, Zábrdovice a


