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území inkorporovaného a přihlásí se o přijetí do
československého vojska jako vojenští gážisté
(poddůstojníci z povolání) do Ihúty stanovené mi
nisterstvem národní obrany.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 27. červenoe 1920
o rozšíření působnosti zákonů a nařízení z oboru
správy vojenské na Hlučínsko.

§ 4.
K zákonům a nařízením z oboru správy vo
jenské patří též zákony a nařízení týkající se vo
jenského trestního soudnictví.

Podle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb.
z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Dnem působnosti tohoto nařízení nabývají
na území, inkorporovaném Československé repu
blice zákonem ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb.
z. a n., platnosti a účinnosti veškeré zákony a
nařízení z oboru správy vojenské, jež platí na
území republiky Československé, jež bylo dříve
rakouským.
§2.
Doplňovacími a evidenčními úřady pro úze
mí inkorporované jsou v I. stolici okresní politická
správa v Hlučíně, respektive doplňovací okresní
velitelství v Opavě, v II. stolici zemská vláda
v Opavě (pro dobu své funkce zplnomocněný ko
misař republiky Československé pro Ratibořsko),
respektive zemské vojenské velitelství v Brně.
S' o.
Odvody provedeny buďtež n\ území inkor pó
rovaném podle I. oddílu nařízeni vlády republiky
Československé ze dne 31. května 1920, č. 374
Sb. z. a n. (Věstník ministerstva národní obrany,
bod 331/1920), stou odchylkou, že hlavní odvod
vykonán budiž do konce roku 1920 v době, již
určí ministerstvo národní obrany v dohodě s mi
nisterstvem vnitra. O přípravách odvodu vydá
ministerstvo národní obrany v dohodě s rainistepstvem vnitra potřebné předpisy cestou nařizovací.
Odvedení zařáděni buďtež dnem svého od
vodu. Den nastoupení do presenční služby bude
odvedeným oznámen při odvodu.
K odvodu dostaviti se musí příslušníci roční
ků 1900, 1899 a 1898 bez rozdílu, bylí-li snad již
za německé vlády u odvodu neb nějaké vojenské
přehlídky a bylí-li německými vojíny čili nic;
předpokladem jest však, že osoby tyto máji podle
§ 3, bod 2., nařízení vlády republiky Českosloven
ské ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n„ do
movské právo v některé obci inkorporovaného
území.
O délce presenční služby příslušníků ročníků
1899 a 1898, kteří mohou prokázati. že za války
vykonali již vojenskou službu nejméně jednoroční,
budou vydány ministerstvem národní obrany
zvláštní předpisy. Týmž způsobem upravena bude
otázka, jak naložiti s příslušníky ročníku 1897 a
staršími, jakož i s vojenskými vážíš ty a poddůstojníky z povolání dříve německé státní příslušnosti, kteří mají domovské právo v některé obci

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho přísluší ministerstvu národ
ní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.
Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engliš v. r.
S enntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července 1920,
kterým se omezuje výroba a prodej sekaného
zboží uzenářského.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n,, se nařizuje:
§ 1.
Dovoleno jest vyráběti a prodávali jen tyto
dlruhy sekaného zboží uzenářského:
1. salám šunkový,
2. salám jaterní,
3. salám obyčejný,
4. párky,
5. uzenáče (vuřty),
6. tlačenku bílou,
7. salám z koňského masa.
Pro tyto výrobky stanoví se čas od času
směrné ceny.
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§ 2.
V místech, kde jsou uzenářské výrobny, smí
kromě výrobců a podniků, majících koncesi k po*
dávání pokrmů, prodávali sekané uzenářské zboží
jen ten, jemuž za platnosti tohoto nařízení úřad
(okresní politická správa, na území dříve uher
ském administrativní vrchnost první stolice) udělí
k tomuto zvláštní povolení. Úřad udílí povoleni

