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Pohyb kotoučů a N2 děje se kličkou, 
osazenou vně skříně. (Obr. 2.)

Obr. 2.

Pohyby těchto kotoučů přenášejí se rovněž 
na očíslovanou tyč.

Tyto váhy mohou býti vyzbrojeny pomoc
ným zařízením, které dovoluje arretaci váhy 
a stisk razidel, jen když jazýčky jsou v rovno
váze a všecka vahadla v poloze vodorovné.

K registraci váhy bývají někdy připojeny 
též záznamy podřadné, jako doba vážení, cena 
zboží, řadové číslo vážení atd; Tyto záznamy 
cejchovní zkoušce nepodléhají.

Zatížení, vyrovnané nejmenším z kotoučo
vých běhounů, musí se rovnati nejméně 
3/2000 celkové nosnosti váhy.

Každé z vahadel a každý z běhounů musí 
býti opatřen pořadovým číslem továrním; va
hadlo hlavní kromě toho i jménem výrobce 
a úhrnnou nositelností váhy.

Vně skříně budiž upevněna tabulka, obsa
hující údaje shodné s údaji na hlavním va
hadle.

K cejchovní zkoušce těchto vah jsou opráv
něny všecky úřady cej chovní.

Ochranná skříň budiž za zkoušky otevřena, 
aby zkoušející mohl se přesvědčit! pootoce-
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ním běhounů o 90—180° v jejich vrubech 
při různých zatíženích váhy o neměníielrio- 
sti údajů váhy. Jinak provádí se zkouška 
způsobem běžným pro váhy škálové.

Ověřují se: každé z vahadel těsně u svého 
počátečního a konečného vrubu na horní 
ploše, celková nositelnost, vyznačená na va
hadle hlavním, kde se připojuje i letopočet, 
každý z běhounů i jeho závěry tarovacích 
dutin na cínových kapkách, umístěných na 
osách kotoučových běhounů, počátek a konec 
všech stupnic s číslicemi pro údaje váhy, oba 
šroubky 38 a vně skříně- i příslušná tabulka 
s údajem nositelností.

Za ověřování tohoto druhu vah vybírají se 
poplatky dle vládních nařízení ze dne 22. 
listopadu 1919, čís. 629 Sb. z. a n., odst. 6./i, 
a ze dne 22. prosince 1920, čís. 681 Sb. z. a n.

československý ústřední inspektorát 
pro službu cejchovní.

38.

Vládne nariadenie 
zo dňa 15. februára 1923,

kterým sa zrušuje okresný súd v Stropkove 
a pričleňujú obce z jeho obvodu do obvodu 
okresných súdov vo Vyšnom Svidníku, Giral- 

tovciach, Vranove a Humennom.

Vláda republiky československéj nariaďuje 
podl’a § 1 zákona zo dňa 15. apríla 1920, 
č. 270 Sb. z. a n.:

§ I-

Okresný súd v Stropkove sa zrušuje.

§ 2.

Z obvodu bývalého okresného súdu v Strop
kove pričleňujú sa obce:

a) Stropkov, Hoča, Brežnica, Jakušovce, 
Križlovce, Kelbovce, Breznička, Bukovce 
Zempl., Bukovce šariss., Vojtovce, Potočka, 
Solník, Pucák, Velkrop, Brušnica k obvodu 
okresného súdu vo Vyšnom Svidníku;

b) šandal, Bokša, N. Olšava, V. Olšava, 
Mrázovce, Kručov Ruský, Tokajík, Lomné, 
Miňovce, Bžany, Valkov, Turiany k obvodu 
okresného súdu v Giráltovciach;
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c) Detrík, Giglovce, Kelča, Holčikovce, 
Hrabovec, Petejovce, Vei’ká Domáša k obvodu 
okresného súdu vo Vranove;

d) Nižná šitnica, Vyšná Šitnica, Rohožník, 
Girovce, Ďapalovce, Piskorovce, Košiarovce, 
Rafajovce, Petrovce, Pakostov, Velká Drieč- 
na, Malá Driečna, Miková, Polana, Havaj, 
Makovce, Nižná Vladica, Vyšná Vladica, Malé 
Stažkovce, Velké Stažkovce, Bystrá, Nižná 
Olka, Vyšná Olka, Křivá Olka, Ruská Po
rubá, Pritulany, Závada, Repejov, Praurovce, 
Vrchnovce, Ruská Kajňa k obvodu okresného 
súdu v Humennom.

Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom 1. 
juna 1923 a prevedie ho minister spravedl
nosti.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Beneš v. r. 
Udržal v. r. Srba v. r.
Habrman v. r. Dr. Franke v. r. 
Šrámek v. r. Novák v. r.
Bechyně v. r. Dr. Hodža v. r.
Tučný v. r. Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

§ 3.

Státní tiskárna v Praze.


