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§ 7-
Přestupky tohoto nařízení, pokud nespadají 

pod ustanovení zákona o trestání válečné 
lichvy, trestají se dle § 2 zákona ze dne 15. 
dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 8.

Nařízení toto nabývá právní účinnosti dne 
15. dubna 1923; pro prodej piva v drobném, 
které hostinský obdržel do této lhůty, povo
luje se pro prodej tohoto piva ještě lhůta 
1 týdne za ceny dřívější; další prodloužení 
této lhůty může povoliti politický úřad I. sto
lice.

§ 9.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby 
nařízení toto provedl v dohodě s ministry 
vnitra, financí a spravedlnosti.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.

Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.

Tučný v. r.,
též za ministra Dra Frankeho.

55.
Vládní nařízení 

ze dne 22 března 1923,

jímž se doplňují některá ustanovení bran
ných předpisů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle branného zákona ze dne 19. března 
1920, č. 193 Sb. z. a n.:

Článek I.

§ 99 í1) a) branných předpisů (vládní na
řízení ze dne 28. července 1921, č. 269 Sb. z. 
a n.) se doplňuje takto:

Vyžaduje-li toho potřeba branné moci, 
může ministerstvo národní obrany stanovití 
pro třetí cvičení v záloze (v sedmém roce 
I. zálohy) délku čtyřnedělní; v tom případě 
bude čtvrté cvičení (v devátém roce I. zálohy) 
trvati pouze dvě neděle. Ministerstvo ná
rodní obrany může krom toho, pokud toho

potřeba branné moci bude vyžadovati, stano
vití termíny, kdy má mužstvo I. zálohy bytí 
povoláno na cvičení, odchylné od termínů 
uvedených v tomto odstavci.

Článek II.

§ 103 í1) branných předpisů (vládní naří
zení ze dne 28. července 1921, č. 269 Sb. z. 
a n.) se doplňuje takto:

Ministerstvo národní obrany může, pokud 
toho potřeba branné moci bude vyžadovati, 
důstojníky I. zálohy povolati na cvičení 
v termínech odchylných od termínů uvede
ných v tomto odstavci.

Článek III.
§§ 101 a 104 branných předpisů (vládní 

nařízení ze dne 28. července 1921, č. 269 
Sb. z. a n.) doplňují se novým odstavcem 
(12), pokud se týče (7) tohoto znění:

Vyžaduje-li toho potřeba branné moci, 
může býti ve zvláště mimořádných přípa
dech povolání na cvičení osob v tuzemsku se 
zdržujících provedeno z rozkazu ministerstva 
národní obrany vyhláškou; náklady s tím 
spojené jdou na vrub rozpočtu vojenské 
správy.

Článek IV.
Nařízení toto, jehož provedení ukládá se 

ministru národní obrany v dohodě se zúčast
něnými ministry, nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Malypetr v. r.
Udržal v. r. 
Bechyně v. r. 
Habrnian v. r. 
Novák v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.

Dr. Hodža v. r.

5§.

Vyhláška ministra spravedlnosti 
ze dne 8. března 1923

o prozatímním dělení katastrálních parcel.

Podle čl. I. zákona ze dne 5. dubna 1922, 
č. 126 Sb. z. a n., a čl. XVII. vládního nařízení 
ze dne 12. května 1922, č. 148 Sb. z. a n., 
určuji, že u okresních soudů dále jme
novaných mohou býti v přechodné době tří


