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(čís. 302.—318.) 302. Nařízení, jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, 6. 297 Sb. z. a n.,
kterým podřizují se občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní,' vojenské
trestní soudní pravomoci. — 303. Nařízení, kterým se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, č. 298 Sb. z.
a n., jímž se vyhlašuje počátek závazku ku konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne
26. prosince 1912, z. ř. č. 236 o válečných úkonech. — 304. Zákon o poplatku z cizozemských cenných
papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty. — 305. Zákon, jenž se týká prozatímních
opatření na ochranu vynálezů. — 306. Zákon, jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4. října 1833, čís. 2633
Sb. z. a článek V. úvoz. zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 1. srpna 1895, z. ř. 5. 112, o likvidaci
a vymáhání advokátních platů. — 307. Zákon o zařádění cestmistrů, poříčních, přístavních, nadjezných,
jezných, podjezných, asistentů poříční správy I. třídy, asistentů poříční správy II. třídy, plavidelníků,podplavidelníků, mostních a řidičů silničních parních válců do úřednických tříd hodnostních a platových. —
308. Nařízení o způsobilosti kancelářských úředníků pro soudy na Slovensku. — 309. Nařízení, kterým
se zakazuje uveřejůovati vojenské zprávy v tiskopisech. — 310. Nařízení o soupisu zásob zboží pro
ošacení obyvatelstva. — 311. Nařízení, jímž se mění nařízení ze dne 6. března 1919, č. 113 Sb. z. a n.,
o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkováných bankovek Rakouskouherské banky. — 312. Nařízení o dočasném připuštění rukopisných prací habilitačních. — 313. Na
řízení o působnosti finančních prokuratur.
Cis. 302.

Cis. 303.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. června J.919,

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. června 1919,

jímž se dopínuje nařízení ze dne 6. června 1919,
č. 297 Sb. z. a n., kterým podřizují se občanské
osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné
moci státní, vojenské trestní soudní pravomoci.

kterým se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919,
čís. 298 Sb. z. a n„ jímž se vyhlašuje počátek zá
vazků ku konání válečných úkonů ve smyslu § 2
zákona ze dne 26. prosince 1912, z. ř. č. 236, o vá
lečných úkonech.

Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 6. června 1919, č. 297 Sb. z. a n., se v po
sledním odstavci doplňuje tak, že tento odstavec

zní:

Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 6. června 1919, 6. 298 Sb. z. a n., doplňuje se
v § 2 tak, že paragraf tento zní:

„Trestní činy spáchané před vyhlášením to
hoto nařízení stíhají soudy občanské, pokud činy
ty nejsou již stíhány soudy vojenskými dle na
řízení veškerého ministerstva ze dne 25. července
1914, z. ř. č. 164.“
Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.

„Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni. Současně pozbývá moci nařízení ministra
zemské obrany ze dne 25. července 1914, z. ř. č.
170; opatření na základě tohoto nařízení učiněná
zůstávají však v platnosti.11
Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.

Švehla v, r., v zast. min. předsedy.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r,
Prášek v. r,
Dr. Zahradník v. r.

Habrtnan v. r.
Dr. Soukup v. r.
Staněk v. r.
Klofáě v. r.

Stříbrný v, r.
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