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Cis. 646.

Vyhláška ministra vnitra
ze dne 18 prosince 1920, čís. 69.186,
o zřízení policeiního řiditelství v Košicích.
§ 1.
Na základě zákona ze dne 16. března 1920,
6. 165 Sb. z a n., zřizuje se v Košicích policejní
řiditelství.
§ 2.
Působnost policejního řiditelství vztahuje se
na celý obvod města Košic.
§ 3.
Obor působnosti policejního řiditelství obsa
huje v hranicích tohoto obvodu tyto, dosud hlav
ním policejním kapitanátem v Košicích obstará
vané záležitosti:
1. záležitosti veřejné bezpečnosti vnitřního
klidu a veřejného pořádku;
2. zálež.tosti evidence osob bydlících nebo
se zdržujících v obvodu policejního řiditelství;
3. záležitosti pasové a pohraničních styků;
4. záležitosti zbrojní, provádění předpisů
o zbraních, nábojích, jakož i bezpečnostně poli
cejních předpisů o třaskavinách ;
5. záležitosti policie spolkové a shromaždovací;
6. záležitosti policie tiskové;
7. záležitosti policie divadelní, veřejných
zábav, radovánek a podívaných;
8. záležitosti místního dopravnictví a dozoru
při provozování vozby, železniční dopravy a paroplavby;
9. záležitosti ztrát a nálezů;
10. záležitosti policie mravnostní, dohledu
na výčepy, hostince, kavárny, noclehárny, veřejná
shromaždovací a zábavní místa a podobné, dále
dohledu na hry na veřejných místech;
11. záležitosti čelední;
12. záležitosti trestního soudnictví o pře
stupcích dle :ákona trestního policii přikázaných
a záležitosti trestního soudnictví o věcech přiká
zaných administrativním policejním vrchnostem,
pokud instanční pořad upraven bude tak,, že
v druhé instanci rozhodovati bude urad statni
(župan);
13. policejní úřední jednání dle ustanoveni
trestního řádu v mezích kompetence policejního
řiditelství;
14. redakci policejního oznamovatele;
. § 4.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 25. pro
since 1920.
Ministr vnitra:
Černý v. r.

Čís. 647.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. prosince 1920,
kterým se zrušuje všeobecné hudebné v Cechách.
Podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru
samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
nařizuje se toto:

Článek I.
Ustanovení zákona ze dne 20. července 1894,
ě. 62 z. z. pro Cechy, a cis. patentu ze dne
29. prosince 1915, č. 83 z. z. pro Cechy, a řádu
(příl. č. 4.) k němu vydaného, pokud se týkají
všeobecného hudebného, se zrušují.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dne 31. pro
since 1920. Provedení jeho ukládá se ministru
vnitra v dohodě s ministrem financí.

Černý v. r.
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Popelka v. r.
EngHš v. r.
Gruber v. r.
Kovařík v. r,
Šusta v. r.
Fainor v. r.

Dr. Burger v. r.
Průša v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Husák v. r.

Cis. 648.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. prosince 1920,
kterým se dočasně zastavuje účinnost několika
předpisů o zásobování hovězím a telecim masem.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Dočasně se zastavuje účinnost těchto předa) nařízení ze dne 21. ledna 1919, č. 36 Sb. z.
a n., kterým se omezuje porážka telat.
b) § 6 a 7 nařízení ze dne 2. ledna 1920, č. 22
Sb. z. a n., kterými určena nejvyšší cena
hovězího masa a ustanoveno, že výsek, jakož
i požívání telecího masa v domácnostech,
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