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179.
Vládní nařízení 

ze dne 24. září 1926,
jímž se uznávají belgické značky ručních 

střelných zbraní.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 23. června 1891, č. 89 
ř. z., a podle zák. čl. XXXIV/1891 o závazném 
zkoušení všech ručních střelných zbraní:

§ 1-
Značky zkušebny střelných zbraní v Lu-

tychu, kterými jsou opatřeny ruční střelné 
zbraně vyrobené na území Hospodářské unie 
belgo-lucemburské, považují se za rovnocenné 
se značkami zkušeben československých.

§ 2.

Zbraně, na nichž nejsou patřičné značky 
(§ 1), budou podrobeny příslušné tuzemské 
zkoušce. Jinak opatří se zbraň pouze kontrolní 
uznávací značkou, a to značkou bud’

zkušebny pražské nebo zkušebny vejprtské

§ 3.
Poplatky za tuto kontrolní zkoušku činí 

za j ednohlavňovou pušku nebo bam
bitku ............................  Kč 8 —

za dvojhlavňovou pušku nebo bam
bitku ........................  Kč 12-—

za trojhlavňovou nebo čtyřhlavňo-
vou pugku.....................................Kč 15 —

za opakovači nebo samočinnou
pušku.............................................. Kč 20-—

za j ednohlavňovou pušku nebo bam
bitku pod 6 mm . . ... . . Kč 2-—

za dvojhlavňovou pušku nebo bam
bitku pod 6 mm ...... Kč 3 - -

žá'řěvolvěr, opakovači nebo samo
činnou'bambitku . . . . . .Kč 3 —

§ 4.
Tímto pozbývá platnosti ministerské naří

zení ze dne 27. května 1911, č. 99 ř. z., a naří
zení č. 60.186/1892 K. M. (uh. obch.) o uznání 
značek zkušebny střelných zbraní v Lutychu.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

1. října 1926. Provede je ministr veřejných 
prací.

černý v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Haussmami v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Kíha v. r.
Roubík v. r. Dr. Slavik v. r.
Dr. Schieszl v. r. Dr. Fatka v. r.

(ve zvětšeném měřítku).


