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pro šantány a cirkusová představení), schva- 
lovati předkládané programy a texty písní, 
povolovati maškarní plesy, veřejné plesy a ta
neční hudby;

9. dohled k výčepům, hospocsám a zájezdním 
hostincům, kavárnám, noclehárnám, veřejným 
shromaždištím a zábavním místům a ku po
dobným podnikům, dozor ke hrám na veřej
ných místech a spolupůsobí ti při výkonu před
pisů o policejní hodině zavírací;

10. policii mravnostní;
11. policii čelední;
12. výkon řádu pro fiakry;
13. policejní právo trestní na základě cis. 

nař. ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., podle 
působnosti policejnímu komisařství dané;

14. policejní úřední úkony podle ustanovení 
zákona ze dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. 
a n., o potírání pohlavních nemocí;

15. vynášeti nálezy, aby byl někdo postrkem 
odveden, pokud tyto záležitosti nebyly přene
seny zemskými zákony obcím, a vyhoštěn po
dle zákona ze dne 27. července 1871, č. 88 ř. 
z., jakož i aby byl postaven pod policejní 
dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního.

§ 4.
Organ isace.

V čele policejního komisařství je správce.
Správci policejního komisařství bude dán 

konceptní, kancelářský a služební personál, 
jehož mu bude třeba.

§ 5.
K podpoře a k vykonávání policejní exeku

tivní služby bude podřízena správci policej

ního komisařství stráž bezpečnosti uniformo
vaná a neuniformovaná.

černý v. r.

189.

Vádní nařízení 
ze dne 20 prosince 1927, 

jímž se doplňuje celní sazebník pro českoslo
venské celní území.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírám cla:

§ 1.

Za sazební číslo 244 zařaďuje se tato 
poznámka:

„3. — Plochá vlákna do šíře 5 mm a napo
dobeniny žíní, jakož i hedvábí chvostkové ve 
svazečcích nebo pásmech vláken, nastřihaných 
na délku nejvýše 2 m..................... beze cla.“

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 31. 
prosince 1927; provede je ministr financí 
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a 
živnosti.,

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r,
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