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§ 7Přestupky 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.
Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bechyně v. r.
Srba v. r.
Novák v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr.
Kállay v. r.
Habrman 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

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.
Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.
Srba v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Kállay v. r.
Novák v. r.
Bečka v. r.
Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r.

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

5§.

Vyhláška ministra spravedlnosti
ze dne 8. března 1923
o prozatímním dělení katastrálních parcel.
Podle čl. I. zákona ze dne 5. dubna 1922,
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
č.
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1 e t ode dne této vyhlášky katastrální par
cely, pokud budou jich dílce přiděleny ze
zabrané půdy podle zákona ze dne 30. ledna
1920, č. 81 Sb. z. a n., také prozatímně děleny,
jejich dílce odpisovány z dosavadní vložky
a připisovány k jiným knihovním tělesům
anebo pro ně zřízeny nové knihovní vložky
podle předběžných polohopisných nástinů vy
hotovených technickým oddělením Státního
pozemkového úřadu. Jsou to okresní soudy:
I. V Čechách: Bezdružice, Brandýs n. L.,
Brod Německý, Březnice, Bydžov Nový, Hartmanice, Hluboká, Horažďovice, Hrady Nové,
Chlumec nad Cidlinou, Chrudim, Jaroměř, Kla
tovy, český Krumlov, Křivoklát, Kutná Hora,
Mělník, Městec Král., Milevsko, Mirovice,
Mýto Vysoké, Netolice, Nepomuk, Nýrsko,
Opočno, Pelhřimov, Písek, Planá Horní, Plánice, Polná, Prachatice, Přibyslav, Rakovník,
Roudnice, Slaný, Strakonice, Strašecí Nové,
Stoky, Touškov, Týn n. Vit., Velvary, Vlašim,
Vodňany, Volyně, Vožice Mladá;
II. na Moravě a ve Slezsku: Blansko, Bo
humín, Bučovice, Frenštát, Fryštát, Hranice,
Hrotovice, Kojetín, Kyjov, Lipník, Místek,
Mohelnice, Náměšť n. OsL, Olomouc, Opava,
Prostějov, Slavkov, Strážnice, Třebíč, Uher
ský Ostroh, Valašské Meziříčí, Zábřeh;
HI. na Slovensku a v Podkarpatské Rusi:
Bardiov, Beregsáz, Bratislava, Galanta, Giraltovce, Ipolské šáhy, Komárno, Krupina,
Lučenec, Malacky, Michalovce, Mukačevo,
Nové Zámky, Povážská Bystrica, Prešov,

Rimavská Sobota, Sabinov, Stará Ďala, štubnianské Teplice, Turč. Sv. Martin, Užhorod,
Velké Kapušany, Velké Topolčany, Vrable,
Vranov, Zlaté Moravce, žilina
Dr. Bolansky v. r.
57.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 7. března 1923
o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné
a živnostenské ženského výrobního spolku
v Chrudimi.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská
ženského výrobního spolku v Chrudimi za
řazuje.se podle § 14 d), odstavce 3., zákona
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., a podle na
řízení ministra obchodu ve shodě s ministrem
kultu a vyučování ze dne 26. července 1907,
č. 180 ř. z., do seznamu oněch živnostenských
učilišť, jejichž vysvědčení na odchodnou na
hrazují průkaz řádného dokončení učebního
poměru (tovaryšský list neb zkoušku tova
ryšskou), opovídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou na Šití ženských a dětských
šatů.
Novák v, r.
Bechyně v. r.

f

Státní tiskárna v Praze.

