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I. Osoby mající nárok na podpora.

§ L
Příslušníci československého státu, odká
zaní svojí výživou na mzdu nebo služební po
jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl žitky a podléhající zákonu o pojištění dělníků
v nemoci, ze dne 30. března 1888, z. ř. č. 33,
cementářský.
nebo zákonu o bratrských pokladnách ze dne
28. července 1889, z. ř. čís. 127, mohou činiti
§ Inárok na podporu v nezaměstnání za podmí
Nařízení bývalého rakouského c. k. mini nek, uvedených v tomto zákoně.
sterstva obchodu v dohodě se súčastněnými
Nárok za stejných podmínek mohou činiti
ministry a v dorozumění s bývalým rakousko- osoby vojenské, propuštěné ze služby vojen
uherským c. a k. ministrem války ze dne ské, neb osoby, které podléhaly zákonu ze dne
22. prosince 1917, č. 507 a 508, o zřízení ho26. prosince 1912, z. ř. čís. 236, o válečných
* spodářského svazu pro průmysl cementářský úkonech (demobilisovaní). Z podpory vylou
a úpravě obchodu s cementem, se zrušují.
čeny jsou osoby, které požívají nemocenského
podle zákonů v § 1, odst. 1., uvedených, jakož
§ 2.
i osoby, které z vlastních prostředků mají za
Nařízení toto vstupuje v účinnost dnem vy-. bezpečenu výživu po dobu působnosti tohoto
hlášení.
zákona.
§ 2.
§ 3.
Ministr sociální péče se zmocňuje, by smlu
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
vil s jinými státy, že příslušníci jejich, zdržu
ministerstvo obchodu.
jící se v území státu československého, budou
Dr. Kramář v. r.
účastni podpor podle tohoto zákona, když
J. Stříbrný v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r. zdejším státním příslušníkům, zdržujícím se
Dr. Zahradník v. r.
V. Klofáě v. r. v jejich území, budou přiznány obdobné vý
hody.
G. Habrman v. r.
Fr. Staněk v. r.
II. Výše podpory.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
§ 3.
Dr. ňruban v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.
Podpora osob, naznačených v § 1, odst. 1.,
rovná se nemocenskému podle zákona ze dne
20. listopadu 1917, z. ř. čís. 457. Osoby demobilisované, jmenované v § 1, odst. 2.,
čís. 63.
obdrží denně 4 K.
§ 4.
Zákon ze dne 10. prosince 1918
Vedle osobní podpory v nezaměstnání ob
o podpoře nezaměstnaných.
drží podporovaný příplatek jedné koruny
Z usnesení Národního shromáždění vydá denně pro osoby žijící s ním ve společné do
vají se o udělování podpor nezaměstnaným mácnosti a výživou na něj odkázané, a to •
tato nařízení:
1. pro manželku neb družku;

Nařízení ministra pro správu průmyslu,
obchodu a živností ze dne 29. listopadu
1918,
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