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127.
Nařízení zemského úřadu v Brně
ze dne 28, srpna 1929,
jímž se upravují v zemi Moravskoslezské
doby hájení některých druhů lovné užitkové
zvěře.
Podle § 2 zákona ze dne 25. června 1929, č.
98 Sb. z. a n., nařizuje zemský úřad v Brně
vyslechnuv zemědělské rady moravskou a
slezskou:
§ 1.
Doba odstřelu laní a danělek prodlužuje
se pro veškeré honební obvody politických
okresů frývaldovského, bruntálského a rýrnařovského o měsíc do 31. ledna každého roku.
§2.

Doba hájení kamzíků a muflonů trvá po
celý rok.
3.
Hájení srnců ve všech honebních obvodech
politických okresů bíloveckého, opavského,
bruntálského, krnovského, frývaldovského,
šumperského, rýmařovského a mor. beroun
ského započíná již 1. října každého roku.
§4.
■ Doba odstřelu srn stanoví se s platností pro
celé správní území moravskoslezské na 6 dní
od 1. do 6. ledna každého roku, jinak platí pro
srnu celoroční hájení.
§ 5.
Předčasný odstřel koroptví od 4. srpna
každého roku povoluje se pro místní obce
s intensivním vinařstvím, jež jsou:

a) V politickém okresu hustopečském:
místní obce Boleradice, Brumovice, Diváky,
Klobouky, Krumvíř, Morkůvky, Němčíce Vel
ké, Nosislav a Vranovice, pak veškeré místní
obce soudního okresu hustopečského s vý
jimkou obcí Horních Bojanovic a Nových
Mlýnů,
b) v politickém okresu kyjovském:
místní obce Hýsly, Kyjov, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, šardice, Vlkoš, Vracov, žádovice, Dambořice, Věteřov, žarošice a Ždánice,
c) v politickém okresu hodonínském:
místní obce Bílovice, Vel. Hlohovec, Poštorná, Charvátská Nová Ves, žižkov Morav
ský, Bojanovice Dolní, čejč, čejkovice, Hovorany, Mutěnice, Těšíce a Strážnice.
d) v.politickém okresu mikulovském:
místní obce Pasohlávky, Pouzdřany, Troskotovice a Vlasatice, pak veškeré místní obce
soudního okresu mikulovského s výjimkou
obce Nejdku,
e) v politickém okrese mor. krumlovském:
místní obce Babice, Bohutice, Damnice,. Dolenice, Hostěradice, Chlupice, Jezeřany, Jiřice, Kaďov, Kašenec, Mor. Krumlov, Kubšice, Lidměřice, Maršovice, Miroslav, Míšovice, Morašice, Našiměřice, Olbramovice, Ska
lice, Suchohrdly, Vedrovice a želovice,
f) v politickém okresu Uh. Hradišťském:
místní obce, Blatnice, Boršice, Bzenec, Polešovice a Předměstí Ostrožského,
g) v politickém okresu znojemském:
místní obce Bohumilice, Borotice, čajkovice, Derflice, Dobšice, Dunaj ovice Horní,
Dyjákovičky, Havraníky, Heřmanov, Hnanice, Hodonice, Chvalovice, Ječmeniště, Ko
nice Německá, Krhovice, Kuchařovice, Bě
chovice, Milfron, • Načeratice, Nesachleby,
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Oblekovice, Oleksovice, Podmolí, Popice, Sedlešovice, Stošíkovice na Louce, Strachotice,
Suchohrdly, galdorf Nový, šaídorf Starý, ša
to v, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Vrbovec,
želetíce a žerotice, pak veškeré místní obce
soudního okresu jaroslavického.
6.
Doba hájení křepelek a chřástalů stanoví
se s platností pro celé správní území morav
skoslezské na celý rok.
§

§ 7.
Opatření §§ 1 až 5 tohoto nařízení platí do
případného odvolání, jež by bylo uveřejněno
ve Sbírce zákonů a nařízení. Celoroční hájení
křepelek a chřástalů platí do 31. srpna 1934.
8.
Případné přestupky tohoto nařízení budou
stíhány podle zákona ze dne 25. června 1929,
č. 98 Sb. z. a n.
§9.
Nařízení toto nabude účinnosti osmým
dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů a naří
zení.

lání s právem veřejnosti konventu Voršilek
s německým jazykem vyučovacím ve Frýval
dově zařazuje se s platností od školního roku
1928/29 podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze
dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., a podle nařízení
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180
ř. z., do seznamu učilišť, jichž vysvědčení na
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb
tovaryšskou zkoušku), oppvídají-li ženy živ
nost bděvnickou, omezenou, na šití ženských’
a dětských šatů.
Dr. štefánek v. r.

§

Za zemského presidenta:

Žáček v. r.

120.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodé s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 8. srpna 1929
o vysvědčeních soukromé odborné školy pro
ženská povolání s právem veřejnosti kon
ventu Voršilek s německým jazykem vyučo
vacím ve Frývaldově.

Novák v. r.

129.
Vyhláška ministra financí
ze dne 10. září 1929
o vydání stříbrných pětikorun.
Podle §u 3, odst. 2., vládního nařízení ze dne
14. září 1928, č. 167 Sb. z. a n., o stříbrných’
pětikorunách a desetikorunách, oznamuji:
Dne 18. září 1929 počne Národní banka
československá u hlavního ústavu i u všech
svých filiálek vydávat! stříbrné pětikoruny.
Dosavadní mince pětikorunová zůstává však
nadále zákonným platidlem. Kdy přestane obí
hat! a kdy pozbude vůbec ceny, bude včas ozná
meno zvláštní vyhláškou ministra financí ve
Sbírce zákonů a nařízení (§ 1, odst. 2., zákona
ze dne 22. června 1928, č. 103 Sb. z. a n., o sou
stavě drobných mincí).

Soukromá odborná škola pro ženská povo

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Vlasák v. r.

