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§ 9.

právní účinnost povolení míti nebo nosili zbraně
odvolávají.
v Cechách,
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
Tím
nabývají
opět platnosti veškerá ustano
šení a provésti je přísluší všem ministerstvům, do veni zbrojního patentu
ze dne 24. října 1852,
jichž oboru úřady v § 1 a ústavy v § 8 uvedené i č. 223 ř. z. _
náležejí.
|
.
§ 2.
Tusar v. r.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyDr. Meissner v. r..
] hlášení.
jako ministr spravedlnosti a za ministra sociální
President zemské správy poíitické:
péče.
Kosina v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
Cis. 430.
Dr. řloiowetz v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Nařízeni správce zemské správy politické
Dr. Šrobár v. r.
Jolranis v. r.
na Moravě ze dne 2. července 1920,
Habrman v. r.
kterým se upravuje prodej vepřového masa
na Moravě.
Na základě ustanovení § 9, odst. 1., lit. b, a
Cis. 429.
odst. 2., cis. nařízeni ze dne 24. března 1917, č. 131
Nařízení presidenta zemské správy po
ř. z., o zásobení obyvatelstva předměty nezbytné
potřeby, nařizuje se toto:
litické se dne 8. července 1920,

č. 3/B—1 @57 ai 1920,

§ l.

jímž se odvolává nařízeni bývalého místodržitele
pro království České ze dne 20. července 1918,
č. 52 z. z., a nařízení zemskéiio politického správ
ce v Praze ze dne 19. března 1919, č. 162 Sb. z,
a H., o zastavení oprávněni mí i nebo nositi zbraně
v Čechách.

, Prodej vepřového masa jest přípustným je
dině ve stavu nesnímaném. .

§ 1.
Nařízeníf bývalého mistodržbcie i-ro králov
ství České ze dne 20. července 1918, Č. 52 z. z.,
a nařízení zemského polit ckého správce v Praze
ze dne 19. března 1919, ě. 162 Sb. z. a n., jimiž
byia dočasně obmezena, po případě zastavena

§ 2.
Přestupky tohoto nařízeni trestají se dle trest.
nich ustanovení shora citovaného nařízeni.
§3.
Nařízení toto vstupuje ihned v platnost.
Správce zemské správy politické:
Černý v. r.

