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j souzeny byly prp tyto činy spáchané do dne 28.

Zákon ze dne 5. listopadu" 1918
o půjčce národní svobody.

října 1918 včetně:
velezradu <§§’ 58—62- tr. z.,
334- -338 voj.
tr. z.), urážku Veličenstva (§ 63 tr. z., § 339 voj.
tr. z.), urážku členů císařského domu (§ 64 tr. z.,
§ 340 voj. tr. z.};
rušení veřejného pokoje1 (§§ 65 a 66 tr. z.,
341 až 343 voj. tr. z.);
vyzvědačství ■'§ 67 tr. z., §§ 321—326 voj.
tré z.);
povstání ('§§ 68—72 tr. z., §§ 344-348 voj.
tr. z.};
vzbouření (§§ 73-^-75 ir. z..- §§ 349 -3?2 voj.
tr. ž.);
násilné jednání proti shromáždění povolanému
vládou ku projednání, veřejných záležitosti, proti
soudu nebb proti jinému veřejnému úřadu, proti
zákonně aznaným sborům nebo proti shromáždě
ním konaným za spohičinnosti nebo dozoru veřej
ného úřadu (Sf 76—50 tr. z.. j§ 353...357 voj.
tr. z.);
veřejné násilí násilným vztažením ruky nebo
nebezpečnou výhrůžkou proti osobě vrchnosten
ské, nejde-Ii o opětné adsouzení pro tento čin á
nepřevyšuje-lř trest 6 měsíců (§ 81 tr. z., § 358
voj. tr. z.);
zlomyslné poškození nebo rušení státního telegrafu (.§ 89 tr. z., § 366 voj. tr. z.);
neoprávněné verbováuí (§ 92 tr. z , §§ 306
až 313 Voj. tr. z.), vyjímaje verbováuí spo<eué
s loupežným únosem,
rušení náboženství (§ 122 tr. z., § 401 voj.
tr. z.);*
- .
vyhnání plodu (§§ 144--147 tr. z., §§ 423 -427
voj. tr. z.);
,
nadržování zběhovi (§• 220 tr. z.. § 318 voj.
tr. z.);
svádění nebo napomáhání k porušení přísež
né vojenské služební povinnosti (§§ 222 tr. z.,
,v.v 314 až 317, 320 voj. tr. z.}, pokud běží o svá
dění nebo napomáhání k trestným cimim na něž
se vztahuje toto nařízení;
shluknutí (§§ 279—284 tr. z., §§• 531—538 voj.
tr. z.};
Účastenství na tajných společnostech (§§ 285
až 299 tr. z., §<§ 539—555 voj. tr. z.);

Národní výbor československý nařizuje:
/ Š 1.
Předsednictvo Národního výboru se zmoc
ňuje uzavřití půjčku národní svobody v obnose
jedné miliardy koum ve formě 4%ních státních
dluhopisů, splatných ve 4 letech po vydání a se
strany československého státu v ómésíční ihůtě
vypověditelných.
§ 2.
Uiuhopisy této půjčky .. :fyají sirotčí jistoty.
§ .3.
Kupony této půjčky budou se vypiáceti bez
jakékoli srážky daňové’
,l
Š 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Aut. Šveltía v. r.
Jiří Stříbrný v. r
.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro'Šrobár v.' r. '-y

■

Cis. 28.

. Maýísxóaí Ifárodaáho trýb ?ru
!
československého re Die 5. listopadu 1918
(i Íiiiiii.-Stii.
§ i.
Národní výbor v době, kdy národ českosloven ;
ská nabyl opět statni svobody, chtěje odčiniti ne
spravedlivosti bývalé rakouské justice a následky
válečných poměrů, promíjí irest. pokud nebyl ještě
proveden, jakož i neschopnost dosíci jistých práv,
posíuvení a oprávnění, která nastala dle zákon
ných předpisů jako následek Dsouzení. a ztrátu
vole ••mho práva a volitehiosti do veřejných. sborů
všem osobám občanským i vojem kým, které od- i
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