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12. § 478, lit. b) zní: „Převyšují-li věci, které 
pachatel z několika činů ukryl, na sebe převedl 
nebo dále odbyl, celkem u krádeže nebo zprone
věry částku nebo cenu 200 K, trestá se podíl
nictví žalářem od šesti měsíců do jednoho roku, 
podle výše částky, lsti nebo škody až do pěti 
leť*.

13. Nadpis dvacáté prvé hlavy čtvrtého dílu 
zní: „O utrhání na cti.“

14. § 516 a 517 se zrušují.
15. V § 760 buďtež vynechána slova: „ne- 

má-li skutek u důstojníků podle § 516 považován 
býti za zločin**

-a v § 76S, odst. prvém slova: „leda že by.. “ 
až do konce prvního odstavce.

16. § 769 post. věta zní: „V těchto případech, 
stižených tuhým vězením, nebo když urážkou 
nebo zlým nakládáním způsobeno bylo veřejné 
pohoršení, může proti důstojníkům a proti ve
řejným úředníkům býti nalezeno kromě trestu 
vězení na propuštění.**

Článek II.

Zákon tento počne působiti \ patnáctý den 
po vyhlášce.

Vztahuje se i na trestné činy, které byly 
spáchány před tímto dnem, potud, pokud by 
obviněný podle dříve platných zákonných usta
novení byí přísněji stíhán.

-Článek III.

Provést! zákon svěřuje se'ministru Národní 
obrany.

Článek II.

Okres Stropkov připojuje se k obvodu Pre- 
šovské sedrie.

Článek 111.

Okresy Humenné, Vranov, Mihalovce a Se- 
čovce, pak část okresu Král. Chlumce (Király- 
helmecz) v hranicích Československé republiky 
připojují se k obvodu Košické sedrie.

O
Článek IV.

Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením.
Je provésti náleží ministru spravedlnosti a 

ministru s plnou mocí pro správu Slovenska.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Sonntag v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Veselý v- r- 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Cis. 558.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. ř{jna 1919

o obchodu s korkem, v

T. G- Masaryk v. r. 
Tusar v. r. Klofáč v. r.

Cis. 557.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 20. října 1919

o částech okresů Rábského, Nového Města p. Š. 
a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech 
Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcích a 

Sečovcích.

Dle zákona ze dne 3. dubna 1919, čís. 188 
Sb. z. a n., se nařizuje:

Článek I.

Pokud jsou v hranicích Československé re
publiky připojují se:

1. část Rábského okresu na levém břehu 
Dunaje ke Komárenskému okresu;

2. část okresu v Novém Městě p. Š. k okresu 
Sečovcím (Gálczčcs).

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
čís. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z roku 
1912 a čl. L z roku 1914, se nařizuje takto:

§ 1.

Veškerá ustanovení omezující volný ob
chod s korkem všeho druhu v území Českoslo
venské republiky, zejména také nařízení mini
sterstva obchodu v dohodě s ministerstvy spra
vedlnosti a zemské obrany ze dne 6. září 1918, 
čís. 330 ř. z. (o zřízení hospodářského svazu 
živností kork zpracujících), jakož i nařízení mini
stra obchodu v -dohodě s ministry spravedlnosti, 
železnic a zemské obrany ze dne 6. září 1918, 
čís. 331 ř. z. (o obchodu s korkem všeho druhu), 
se zrušují.

Obchod s korkem všeho druhu v území 
Československé republiky jest volný.

Š 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
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§3.

Provedením jeho pověřuje se ministerstvo 
obchodu v dohodě se súčastněnými ministry.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Kloíáč v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.

Sonntag v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.

čís. 559.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. října 1919 
o úpravě poměrů učitelů trestnic.

§ 1.
Učitelům trestnic započítává se do postupu 

časového i platového dle zákona ze dne 25. ledna 
1914, čís. 15 ř. z. (služební pragmatiky) doba 
ode dne, kdy vykonali zkoušku způsobilosti pro 
školy obecné, pokud výkon zkoušky nastal před 
počátkem služební doby dle § 9 cit. zákona.

§ 2.
Učitelům trestnic přísluší nárok na relutum 

za otop a světlo dle stejných zásad a ve stejné 
výši jako správním úředníkům trestnic.

§ 3.
Započtení dle § 1 pro učitele již ustanovené, 

staniž se dle stavu, který byl 1. listopadu 1918; 
vyšší příjmy dle §§ 1 a 2 buďtež poukázány týmž 
dnem počínajíc.

§ 4.
Nařízení toto jest účinným svým vyhláše

ním; provedením pověřuje se ministr spravedl
nosti.

Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.

Tusar v. r.
Sonntag v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Dr. Winter v. 
Houdek v. r.

r.

Čís. 560.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. řj(jna 1919, 
jímž se pozměňuje ustanovení o hospodaření 

s kovy.

Na základě zákona ze dne 24. července 
1917, č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z r. 
1912 a L z r. 1914, se nařizuje:

§ 1.

Nařízení ministerstva průmyslu, obchodu a 
živností ze dne 22. listopadu 1918, č. 45 Sb. z. a 
n., o hospodaření s kovy pozměňuje se v ten 
smysl, že obchod cinkem jest volný.

§ 2.
. Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; výkonem jeho jest pověřen ministr ob
chodu ve shodě se sťičasíněnými ministry.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Sonntag v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r 
Hampl v. r.

Čís. 561.

Nařízení vlády tepubliky Československé 
ze dne 17. října 1919

o organisaci péče o válečné poškozence.

Podle zákona ze dne 8. dubna 1919, č. 199 
Sb. z. a n., o organisaci péče o válečné poško
zence, nařizuje se toto:

§ 1.

Zemské úřady.
K účelnému provádění úkolů, v § 3 zákona 

ze dne 8. dubna 1919, č. 199 Sb. z. a n., pod č. 
1 a 3 až 7 uvedených, zřizují se tyto zemské 
úřady:
a) „Zemský úřad pro péči o válečné poško- 

zence“ v Praze pro celé Čechy.
b) „Zemský úřad pro péči o válečné poško- 

zence“ v Brně pro Moravu a Slezsko a
c) „Zemský úřad pro péči o válečné poško- 

zence“ pro Slovensko, jehož definitivní sídlo 
bude pozdějším nařízením určeno.
Úřady tyto jsou povinny provádět! péči o vá

lečné poškozence, pokud jsou příslušníky Česko
slovenské republiky a pokud bydlí v území jich 
působnosti.

Při pečování o příslušníky Československé 
republiky bydlící mimo území Československé 
republiky použijí právní pomoci příslušných zá
stupců Československé republiky v dotyčném 
státě.

§ 2.

Okresní úřady.
Pro obvod jednotlivých politických okresů 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, případně 
pro obvody jednotlivých slúžnovských úřadů na
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