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Dopravní osvědčení

pro semeno, podsevky, odpadky červeného ietele.

Jméno odesilatelovo.........................................................................................................................
v.............................................. .... .... ............... .... jest oprávněn, ............................ ............. kg semene
červeného jetele a to v době od................................................... clo...................................................
dopraviti z (jméno zasílací stanice):......................................................................................................

do (jméno určené stanice):.........................................................................................................................
(železnicí neb parolodi) na adresu (jméno a bydliště příjemcovo):......................................................

V ............................................................  dne.............. ........................................ 191.....

Podpis oprávněného osvědčení 
vydati:

L. S.

Toto osvědčení buď k dopravním dokladům pevně připojeno.
V dopravním dokladu buď poznamenáno, že je osvědčení připojeno.
Osvědčení buď určenou stanicí odebráno.

Čís. 98.

Nabízení ministra pro zásobování lidu 
československé republiky 
ze dne 23. prosince 1913

o zvýšení spotřební dávky cukru.

§ 1.

Spotřební dávka zdaněného cukru připada
jící na každou jednotlivou osobu v období jednoho 
kalendářního měsíce stanoví se stejnoměrně pro 
obyvatelstvo ve městech, místech průmyslových 
a venkovských obcích v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku na PA kg.

Pro Slovensko zmocňuje se československá 
komise cukerní, aby až do definitivního stano
vení hranic a ustavení správy učinila přechodné 
opatřeni k zabezpečení pravidelného' zásobováni 
cukrem.

§ 2.

Dosavadní spotřební dávka cukru pro různé 
kategorie spotřebitelů uvedené v §§ 1 a 2 nařízení 
úřadu pro výživu lidu ve Vídni ze dne 21. ledna 
1918, z. ř. č. 22, se zrušuje.

§ 3.
Lístky na cukr vydávají se úředně, platí pro 

jednu osobu a na dobu jednoho kalendářního mě
síce na lístku uvedenou.

Lístek na cukr zní na PA kg a má 10 ústřižků, 
každý na 1/s kg.

Lístky na cukr oprávňují k odběru cukru 
pouze v obci, ve které dotyčný spotřebitel má 
své bydliště.

Potravním skladištím je však dovoleno vy- 
dávati cukr svým členům též na cukerní lístky 
v jiné obci vydané.

Ztracené nebo zničené lístky na cukr se ne- 
nahražují.

Lístky na cukr jsou veřejné listiny; jejich pa
dělání tresce se dle zákona trestního.

§ 4.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem 
1. ledna 1919.

Současně pozbývají platnosti nařízení úřadu 
pro výživu lidu ve Vídni ze dne 1. února 1917, 
z. ř. č. 41, o úpravě obchodu zdaněným cukrem 
a ze dne 21. ledna 1918, z. ř. ě. 22, o výdeji pří
davkových lístků na cukr.

Dr. Kramář v. r. 
F. Staněk v. r. 
Švehla v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r.

Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 

Prášek v. r. 
Habermann v. r. 

Stříbrný v. r.

Čís. 99.

Nařízení veškerého ministerstva 
ze dne 28. prosince 1918,

jímž se zbavuje účinnosti cis. nařízení ze dne 
1. května 1915, z. ř. č. 108, o domobraně.

Čís. nařízení ze dne 1. května 1918, z. ř. 
č. 108, dle § 14 zákona ze dne 21. prosince 1867, 
z. ř. č. 141, se zrušuje.
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Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Kramář v. r. 
Dr. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Václav Klofáč v, r. 
Dr. Vrbenský v. r.

Švehla v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 

íiabermann v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. 

Dr. Winter v. r.
Dr. Stránský v. r.

Cis. 100.

Nařízení vlády státu československého 
ze dne 23. prosince 1918

o příplatcích k drahotnim přídavkům pro státní 
zřízence činné i ve výslužbě a pro jich pozůstalé.

Čís. 101.

Nařízení veškerého ministerstva 
ze dne 28. prosince 1918

o přísaze státních úředníků, úředníků podniků 
a zřízenců.

Služební přísaha, kterou vykonají nově na
stupující státní úředníci, úředníci podniků a zří
zenci — kromě soudců — zní:

„Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, 
že československé republice budu vždy věren 
a její vlády poslušen, že budu veškery státní 
zákony zachovávat!, všechny své úřední povin
nosti dle platných zákonů a nařízení vykonávati 
pilně, svědomitě a nestranně, úředního tajemství 
neprozradím a ve všem svém jednání jen pro
spěchu státu a zájmu služby budu dbáti.“

§ 1-
Státním zřízencům, konajícím aktivní službu, 

již požívají přídavku na základě ministeiského 
nařízení ze dne 11. září 1918, z. ř. č. 333, povo
luje se za podmínek v § 11 tohoto nařízení uve
dených k 1. únoru 1919 opětně příplatek výmě
rami v § 1 nařízení ministerstva financí ze dne 
19. listopadu 1917, z. ř. č. 449, stanovenými.

Tyto příplatky buďtež výjimečně vyplaceny 
již v lednu 1919. Předpoklady nároku a výměry 
řídí se dle poměrů dne 1. ledna 1919.

§ 2.
Osobám, jež požívají na základě nařízení 

ministerstva financí ze dne 11. zán 1918, z. ř. 
č. 334, výpomoci, povoluje se opětně k 1. únoru 
1919 příplatek k výpomoci výměrami v nařízení 
ministerstva financí ze dne 19. listopadu 1917, 
z. ř. č. 450, stanovenými.

Předpoklady nároku a výměry řídí se dle 
poměrů dne 1. února 1919.

§ 2.
Služební přísaha nově nastupujících sluhů a 

výpomocných sluhů zní: „ ,
„Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, 

že československé republice budu vždy věren a 
její vlády poslušen, že budu veškery státní 
zákony zachovávati. všechny své úřední povin
nosti dle platných zákonů a nařízení vykonávati 
pilně, svědomitě a nestranně, poslušen budu pří
kazů svých představených a ve všem svém jed
nání jen prospěchu státu a zájmu služby 
budu dbáti.“

§ 3.
Nově ustanovení oficianti a kancelářští 

pomocníci vykonají tuto přísahu:
„Přísahám a slibuji na svou česp a svědomí, 

že všechny povinnosti mně platnými zákony a 
nařízeními uložené budu svědomitě pluiti, příkazu 
svých představených budu poslušen,, úředního 
tajemství neprozradím a ve všem svém jednání 
jen prospěchu státu a zájmu služby budu dbáti.

§ 3.
Pokud byla pro jiné kategorie zřízenců a,jich 

pozůstalé ve smyslu § 11, odst. 6., nařízení ze 
dne 11. září 1918, z. ř. č. 333, pokud se týče š 7, 
odst. 3., nařízení ze dne 11. září 1918, z. ř. č. 334, 
vydána zvláštní nařízení o poskytnutí a výplatě 
těchto příplatků, platí tato zvláštní nařízení i pro 
příplatek, kterýž jest poskytnouti k 1. únoru 1919, 
ve smyslu § 3 tohoto nařízení však výjimečné 
vyplatit! již v lednu 1919.

Dr. Kramář v. r.
Dr. Winter v. r. Švehla v. r.
Dr. Bob. Vrbenský v. r. Klofáč v. r.
Stříbrný v. r. Dr. Zahradník v. r.
íiabermann v. r. Dr- Stránský v. r.

Dr. AI. Rašín v. r.

§ 4.
Tyto služební přísahy vykonávají se tím 

způsobem, že přísahající bez ohledu na to, jakého 
jest náboženského vyznání, znění přísahy opa
kuje a po té podá ruku tomu, kdo ho do pří- 

| sáhy bére.
Jiných formálností třeba není.

§ 5.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 

vyhlášení.

Dr. Alois Rašín v. r. 
Dr, Zahradník v. r. 
Švehla v. r.
V. Klofáč v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v.

Dr. Karel Kramář v. r. 
G. Habermann v. r. 

Dr. Hruban v. r. 
Dr. Winter v. r. 

r. Dr. Stránský v. r.
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