k němuž tito zaměstnanci přísluší, poskytují se'
také příslušníkům republiky československé.
Nařízení toto neplatí pro služební poměry,
které souhlasnou vůlí stran byly přede dnem vy
hlášení tohoto nařízení rozvázány.
§ 5.
Nařízení toto nabývá působnosti dnem vyhlá
šení a. pozbývá platnosti dnem 1. července 1919.
§ 6.
Ministru spravedlnosti se ukládá, aby toto
nařízení provedl.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v., r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.
Cis. 109.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 28 února 1919,
j-niž se zrušuje loterie číselná a ponechává jen
loterie třídní,
§ 1.
Podle zmocňovacího zákona ze dne 3. ledna
1913, z. ř. čís. 94 a čl„ 2. zák. ze dne 28. října 1918,

čís. 11 Sb. z. a n., zrušuje se loterie číselná kon
cem června 1919: bude tedy poslední tah u loterního úřadu v Praze dne 25. června 1919 a v Brně
dne 18. června 1919.
Tím zanikají také oba tyto úřady loterní.
§ 2.
Počátkem července 1919 provozovati se bude
v celé oblasti republiky československé mimo
loterii dobročinnou jen loterie třídní.
Výhry loterie třídní činí 75% celé herní jistiny
rozvrhem herním stanovené.
§3.
Pro veškerou správu loterie třídní a důchod
ku loterního vůbec zřizuje se v Praze jako ústřed
ní úřad celého území státního ředitelství loterní,
které jest přímo podřízeno ministerstvu financí.
§4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení ukládá se ministru financí.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy
Di. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter ,v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Kiofáč v. r.

Ze státni tiskárny v Praze.

