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cese a povolování zpěvních síní, jakož i cir
kusových představení), schvalovali předlo
žené programy a texty písní, povolovali ma
škarní plesy, veřejné plesy a taneční zábavy;

7. dohlíželi na výčepy, hostince a zájezdní 
hostince, kavárny, noclehárny, veřejná shro- 
mažďovací a zábavní místa a pod., dohlížeti 
na hry na veřejných místech a provádět^mi
nisterské nařízení ze dne 3. dubna 1855, č. 62 
ř. z., o úpravě policejní hodiny;

8. policejní trestní právo podle cis. nařízení 
ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., v oboru 
působnosti, přikázaném policejnímu komi
sařství ;

9. rozhodovati o postrku a o vyhoštění po
dle zákona ze dne 27. července 1871, č. 88 
ř. z., jakož i dávati pod policejní dozor;

10. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu v mezích příslušnosti policej
ního komisařství.

černý v. r.

491.
Zákon ze dne 21. prosince 1921,

kterým se prodlužuje doba org^jsace řádných 
soudů první a druhé stolice, určená dle § 99 
ústavní listiny ze dne 29. února 1920, čís. 121 
Sb. z. a n., zákonem ze dne 22. prosince 1920, 
čís. 691 Sb. z. a n., pro obvody soudních tabulí 

v Bratislavě a v Košicích.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Doba organisace řádných soudů prvé a 

druhé stolice, určená v § 1 zákona ze dne 
22. prosince 1920, č. 691 Sb. z. a n., prodlu
žuje se, pokud jde o soudy obvodů soudních 
tabulí v Bratislavě a Košicích, do konce 
roku 1924.

§ 2.
Ministr spravedlnosti může po dobu této 

organisace přidělovati i soudce z ostatního 
území státního proti jejich vůli soudům na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Přidělení na stejnou dobu soudům mimo 
Slovensko a Podkarpatskou Rus je přípustno 
jen potud, pokud jest nutno poskytnouti 
těmto soudům náhradu za síly vyslané na 
Slovensko a Podkarpatskou' Rus.

§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1922. Provedení jeho ukládá se mi
nistru spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

492.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 27. prosince 1921 

o státních prodejních cenách tuzemské soli.

Na základě ustanovení §u 3 zákona z 12. 
srpna 1921, č. 326 Sb. z. a n., jímž se mění 
některá ustanovení zákonů o solním mono
polu, stanoví se od 1. ledna 1922 prodejní 
cena 1 q kamenné (kusové i drobné) jedlé soli 
z dolů v Marmarožské Solotvině na dole 
103— Kč, a prodejní cena 1 q vařené soli 
jedlé ze solivaru v Solnohradě u Prešova ze 
skladiště tamže 140-— Kč.

Ceny rozumí se bez obalů.

A. Novák v. r.

493.
Zákon ze dne 21. prosince 1921,

jímž se zřizuje Ředitelství československé 

státní dunajské plavby v Bratislavě.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
K obstarávání československé obchodní 

plavby na Dunaji zřizuje se Ředitelství česko
slovenské státní dunajské plavby se sídlem 
v Bratislavě, k jehož vybudování budiž po
užito organisace dosavadního českosloven
ského dunajského dopravního úřadu v Brati
slavě, jehož práva a závazky přejímá. Vláda 
se zmocňuje, aby nařízením toto Ředitelství 
československé státní dunajské plavby zru
šila, uzná-li, že jest o zájmy Československo 
plavby na Dunaji jinak dostatečně postaráno.

§ 2.
Ředitelství československé státní dunajské 

plavby přísluší provozovati plavbu na Dunaji
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