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Cis. 111.
Zákoa ae dne 20 února 1919,
jímž se doplňuje § 303 tr. z.

Článek III.
Provedením tohoto zákona se pověřují mi
nistři spravedlnosti, vnitra a školství.
'

T. Q. Masaryk v. r.
Na základě usnesení Národního shromáždění
Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy
nařizuje se:
a jako ministr vnitra.
Článek I.
Dr. Soukup v. r.
Habrman v. r.
§ 303 zákona trestního ze dne 27. května
1852, z. ř. č. 117, zní:
Cis. 112.
Kdo veřejně nebo před několika lidmi, nebo
v dílech tiskových, rozšiřovaných vyobrazeních Nařízení vlády republiky Československé
nebo spisech posmívá se učení, obyčejům nebo
ze dne 4. března 1919
zřízením církve nějaké nebo společnosti nábožen
o
všeobecné
úpravě spotřeby obi!í a mlýnských
ské, státem zákonně uznané, nebo je zlehčili hledí,
anebo kdo nějakého jejich služebnika nábožen výrobků, kterým se ruší nařízení její ze dne
7. ledna 1919, čís. 21 Sb. z. a n.
ského při výkonu obřadů bohoslužebných urazí
nebo se v čas veřejného provozování náboženství
Na základě zákona ze. dne 24. července 1917,
tou měrou neslušně chová, že z toho jiným vzejiti z. ř. č. 307, se nařizuje toto:
může pohoršení, dopouští se přečinu, ač není-li
čin ten zločinem rušení náboženství (§ 122), a po
Článek I.
trestán býti má tuhým vězením od jednoho do
šesti měsíců.
Spotřební dávka pro samozásobitele.
Stejně bud pro přečin, pokud tu není těžšího
Pro
podnikatele
zemědělských podniků
trestního činu. potrestán duchovní kteréhokoliv
k
vlastní
jich
výživě,
dále
k výživě ve společné
vyznání nebo jiná osoba v podobné funkci činná,
domácnosti
s
nimi
bydlících
rodinných přísluš
která při úkonu náboženském, zejména při vyko
návání úřadu kazatelského, při náboženském níků, jakož i k výživě příslušníků jich domácností
vyučování nebo cvičení, při procesí, pouti nebo (hospodářství) , pokud tyto osoby jsou činný při
podobných shromážděních, promlouvá o věcech zpracování půdy, jako zemědělští dělníci nebo
státního nebo politického života, kritisuje platné stálí dozorčí orgánové, počítaje y to i dělníky a
nebo navrhované zákony nebo nařízení vládní, osoby k výměnku oprávněné, i zřízence, jimž za
doporučuje určité politické organisace nebo strany, výměnek nebo mzdu přísluší volná strava,
výrobky neb obilí na chléb", stanoví se
proti určitým politickým organisacím nebo stra | mlýnské
bez
rozdílu
spotřební dávka 12 kg obilí měsíčně.
nám brojí, tisk určitého politického směru dopo
ručuje nebo odmítá, do volebního zápasu af ve
§ 2.
prospěch af ke škodě některých kandidátů nebo
Spotřební dávka pro nesaniozásobitele.
stran zasahuje.
Pro ostatní obyvatele (nesamozásobitele)
Článek II.
stanoví se vzhledem k změněným předpisům vyZákon tento nabývá účinnosti čtrnáctým mílacím přípustná spotřební dávka počínajíc dnem
9. březnem 1919 pro osobu takto:
ířaein po vyhlášení.
24

