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Ministrům sociální péče a veřejných prací se 
ukládá, aby zákon tento v dohodě s ministrem 
financí provedli.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy. 

Staněk v. r. Dr. Winter v. r.

Čís. 282.

Zákon ze dne 23. května 1813
o úlevách při přijímání legionářů do státních 

úřadů.
Na základě usnesení Národního shromáždění 

se nařizuje:
§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby stanovila zásady, 
dle nichž příslušníkům československých zahra- 
ničných vojsk (legionářům) mohou b.ýti dány dis
pense od všeobecně platných formálních podmí
nek pro dosažení různých státních úřadů, pokud 
žadatel skutečně odborně vyhovuje. (Ku př. co do 
výšky těla, věku, stavu, formálního průkazu o 
předepsaných studiích atd.)

§ 2. .
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.

§ 3.
Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.

T. G. Masaryk v. r. x
Švehía v. r..

v zastoupení ministerského předsedy a jako 
ministr vnitra.

Dr. Vrbenský v. r..
Jako ministr pro zásobování a v zastoupení 
ministra pro veřejné zdravotnictví a tělesnou 

výchovu.

Staněk v. r..
jako ministr veřejných prací a v zastoupení 

ministra železnic.
Di. Soukup v. r. Habrman v. r.
Dr. Winter v. r. Dr. Stránský v.
Kfofáč v. r. Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r. Stříbrný v, r.

Dr. Hruban v. r.

r.

z § í.

Lhůta ku soupisu pojistek životních na ka
pitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží 
uloženého neb dopravovaného, stanovená v §■ 4 
nařízení ze dne 10. dubna 1919, č. 184 Sb. z. a n., 
na dobu od 1. do 31.\května t. r, prodlužuje se 
do 20. června 1919; Ihňfa stanovená pro poji
šťovny. pokud se týče zastupitelská místa cizo
zemských pojišťoven v § 3, odst. 4. tohoto na
řízení, prodlužuje se do konce července 1919 a 
lhůta stanovená pro soupisové úřady v § 7 téhož 
nařízení do 25. června 1919.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášky.

§ 3.
Výkonem nařízení pověřuje se ministr financí.

Švehía v. r., v zastoupení min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r. Staněk v. r.
Habrman v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r. Dr. Hruban v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Stránský v. r. Prášek v. r.

Kloiáč v. r.

Čís. 284.
Nařízení vlády republiky Československé 

ae dne 2. června, 1913,
kterým se zrušuje nařízeni ze dne 6. března 1919, 
čís. 116 ,Sb. z. a nař., o nejvyšších cenách selat.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 
24. července 1917, z. ř. č. 307, a uherského zá
kona čl. LXIII z r. 1912 a L z roku 1914 se na
řizuje:

§ I-

Nejvyšší ceny selat, které byly stanoveny na
řízením shora uvedeným, se zrušují.

§ 2.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.

1 § 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr zemědělství.

Čís. 283.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 4. června 1918 
o prodloužení Hiáty ku soupisu pojistek.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 
25, února 1919, č, 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Svehla v. r., v zastoupení min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r. Kíofáč v. r.
Dr. Soukup v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r. Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r. Prášek v. r.

Dr. Hruban v. r.

Stétiií tiskárna y Praze.


