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Cis. 642.

Nařízeni vlády republiky Oeskoslovesské 

ze dne 9. prosince 19^0,

jimž zrušuje se zákaz urychleného prodeje 
tkalcovského, pleteného a stávkového zboží.

Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n., se nařizuj*:

§ 1.

Nařízení bývalého rakouského ministra ob
chodu ve shodě s ministře® vnitra a ministrem 
spravedlnosti ze dne 5. května 1916, cis. 130 
#. z„ jimž se zakazují urychlené prodeje tkalcov
ského, pleteného a stávkového zboží, se zrušuje.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá-
*ení- . . . , 

Provedením pověřuj* se ministr průmyslů,
obchodu a žikností v dohodé se zúčastněnými mi
nistry.

Černý
Dr. Engliš v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Hotoweíz v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Husák v. r.

r. r.
Dr. Gruber v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.
Dr. FaJnor v. r.

Cis. 643.
Nařízení vlády rapublikyOeskoslovenské 

ze dne 9. prosince 1920,

Jimž se prodlužuje a částečně mění nařízeni ze 
dne 19. prosince 1919, čís. 660 Sb. z. a n., o mimo 
řádných opatřeních k ochraně peněžních ústávů.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.

Platnost nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 19. prosince'1919, č. 660 Sb. z. a n., 
0 mimořádných opatřeních k ochraně peněžních 
ústavů, prodlužuje se do 31. prosince 1921.

§ 5, odst. 1.
Zákaz plnění závazku (§ 2, č. 8.) týká se jedině 

závazků v § 53 konkursního řádu zahrnutých, 
které vznikly před vydáním zákazu, a úroků z nich.

§ U.
Osoby, jednající proti předpisům tohoto na

řízení, budou potrestány politickými úřady I. sto
lice, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi admini
strativní policejní vrchností, pokutou do 20.000 Kč, 
při nedobytnosti vězením (trestem na svobodě) 
do 6 měsíců, nejde-li o čin podléhající trestu 
těžšímu.

článek III.

Nařízení toto nabývá 
šení. Provedou je ministři 
vedlnosti.

Černý

Průša v. r.
Dr. Fdnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r.

Čís.

účinnosti dnem vyhlá- 
vnitra, financí a spra-

V. ř.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Mičura v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Popelka v. r.

Nařízení presidenta zemské správy poli- 
tioké v Čechách ze dne 14. prosince 1920, 

čís. 43.384 pres.,
kterým se dle § 2 nařízeni vládního ze dne 12. 
prosince Í920, ě. 636 Sb. z. a n., vydávají výji
mečné předpisy o výrobě, prodeji, chování a no
šeni zbrani a střeliva, o hlášeni, chování se a 
shlukování na veřejných místech, Jakož i o de- 
monstrativním jednání a používání odznaků, pro 
obvody okresních správ politických v Hořovi
cích, v Karlině, na Kladně, v Kralupech n. Vit., 
na Král. Vinohradech, v Lounech, v Mělníku, 
v Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Zižkově.

Dle ustanovení § 2 nařízení vládního ze dne
12. prosince 1920, č. 636 Sb. z. a u., a na za
klade § 11 zákona ze dne 14. dubna 1920, c. 
300 Sb. z. a n., se nařizuje:

Výroba, prodej, chování a nošen' 
a střeliva.

zbrani

Článek II.

Prvý odstavec § 5 a § 11 téhož nařízení se 
Zrušují v dosavadním znění, a na jejich místo na
stupují tato ustanovení:

§ L
Míti a nositi zbraně a střelivo jakéhokoliv 

druhu zakazuje se každému, kdo není opaticn 
platným zbrojním pasem některou ze shora uve-


