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Sltr.a!Ilě k t()llllurto Ip!O'VimW, Ž'8 neuni-Ze ižá!diGlJll{)'ll náhJ.'a.dn pO'Hká-zat.i ~ 
r.HllI~e l'Vel ,ry(rl()lku tlOro SiP:ajtIř~oiva1íi 'l',ozlhddtn(urtí pj'·ísluš1.l1élhó lÍ.ď·:a:tc1 il -. 
ilíPI"álV1Ilílho, krtleré fu,y olcllth101cmÚYB].n pi"Íslušno8t n-Bjyy-š~1ho ~ráy
niho 'SOtooupodle § 2. Č. 6, lZák,olIla ze dne- Z. hs'OOpadu 1918, Č. 3: 
sb. 'z-o a n. (U slllelS'enÍ. z!el dne 19. l,istlOfP.alchl ] 919, č'. 3954.) 

XX. 
Pď·]sJJl1šn~cj Ipa,dJéJho v1ojfu:l.Ia neu.no1horu <OfllIY10'ZK)'y:artli. h l.e zálmna 

00 lďn,e 28. hi')elZ\na 1918, č.119 1;'. 'Z • . u, z rnJiíll. nalÍ'ízlení zle die 2~L 
OO'-ezn!al 1918 , Č). 120 '1'. IŽ. nálrok ;př'e:d nej,yyš,šírrn spr.wyn í\lll BOl.llcLe llll. 

stffih'aJ1:)a1m1ý 'lllal ttlo~ :alby j !ill11 VlOlskYltnuta \byla. státní IpolcllpOll':"l!. (US11JE'- , 
slenÍ 'ze! tdme 19. ~~st(Jlpaldtn 1919, Č. 5783.) 

. XXI. 
N,edlo'Statl~ legirtiml(l',CiB ke, st.~Žinto'Sti půso.bi otdallit,l1\lltí stíž-, 

l1Io.sti 'U!SIl1i8se'l1.ÍiJU tL ,teJn~ráte, 'rodyž 'lÍčerní 'bylo jj~ nlatízeLllio. (Usne-· 
Sle!ll1 Zlel 'rllne 20. hSt'bolpialdu 1919, Č. 5391.) 

XXI. 
Vyi'Vz,elllí v ýbo ~r u a Id rV1 iO kát!TI. í k úffi {) r T, k,tle[·Ý~11a,dyo-· 

kátiU zlřiZ1elll.érrnu idiiNlislIlí~ sJO.\lidlell11 k nálVtr'hu alC1~ylokárt:nÍ }{iQjlll,o<ry 
jlcl1kOl ex · oifo. Zá'Sttlípc1i př!e\d drrvisulnl Soo,n:elIem yojlelDlSkÝlll by 11::) 
oZilláim'e!Il'o~ IŽJe dbhlado;válll:Í! t/Oi}UJIl:.o S!P1I.':oš1těll1 rDi$'i:i TheU1lloL7.te, ne,ni 
l'lozhod.mtu:tím neb ,oplat.ř€/llÍ-m v.e smYtShl § 2. rláklo,ua o ,s~áv;níml 
soU/cM. (UsneSlemt zle Idne 18. pJ;loi;il1ee, 1919" Č. 3925. ) 
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