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péči o válečné poškozence a potřebný počet
úřadů okresních, jichž organisace a působnost
bude upravena nařízením. Ministr sociální péče
se zmocňuje, aby jednotlivé úkony péče o válečné
poškozence uložil nařízením také jiným orgánům
veřejným, po případě ve shodě s účastnými
ministry.
§ 5.
Ministr sociální péče se zmocňuje, aby smlu
vil s jinými státy, že příslušníci jejich, bydlící
v území Československé republiky budou účastni
péče podle tohoto zákona, budou-li zdejším stát
ním příslušníkům, bydlícím v jejich území, při
znány obdobné výhody.
§ 6.
Obce jsou povinny spolupůsobiti při prová
dění tohoto zákona.

§ 1.

Lhůta stanovená v § 4 nařízení ze dne 19.
března 1919, čís. 141 Sb. z. a n„ pro soupis minco
vaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých
a stříbrných mincí a cizozemských papírových
peněz se prodlužuje do konce dubna 1919.
§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a výkon ukládá se ministru financí.
ŠvehSa v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hruban v. r.
Čís. 201.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 8.
Ministru sociální péče se ukládá, abjr jej pro
vedl, dohodná se s ministry vnitra. Národní
obrany, financí, školství a národní osvěty, a zdra
votnictví a tělesné výchovy.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení minist. předsedy.
Dr. Winter v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. dubna 1919
o prodloužení lhůty pro soupis a označení
cenných papírů.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto;
§ 1.
Lhůta stanovená v § 5, odst. 1. nařízení ze
dne 12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n., pro soupis
a označení cenných papírů se prodlužuje do 10.
května 1919.
§ 2.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a
výkon ukládá se ministru financí.

Čís. 290.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. dubna i919
o prodlouženi lhůty pro soupis mincovaného i ne
zpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných
mincí a cizozemských papírových peněz.
Na základe zmocňovacího zákona ze dne 25.
února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Svehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
fiabrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r
Dr. Hruban v. r.
Dr. Winter v. r.

Státní tiskárna v Praze.

