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Reservy cizozemských pojišťoven nesmějí se
bez svolení ministerstva vnitra převésti z Česko
slovenského státu do jiného.
Č 1 ánek II.
Výkon tohoto nařízení přísluší ministerstvu
vnitra.
Dozor ministerstva sociální péče nad pojišťov
nami, pokud vystupují jako náhradní ústavy ve
smyslu zákona ze dne 16. prosince 1906, z. ř. č. 1
ex 1907, po případě cis. nařízení ze dne 25. června
1914, z. ř. č. 138, jmenovitě dozor nad plněním
povinností dle § 65 zprvu citovaného zákona, zů
stává tímto nařízením nedotčen.
Článek III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Současně pozbývají moci předpisy minister
ského nařízení ze dne 5. března 1896, z. ř. č. 31,
pokud odporují ustanovení hořejších §§ 1 až 11.
ŠveWa v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. r.

Habrnian v. r.
Dr. Soukup v. r.
Staněk v. r.
KSofáč v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 322.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. června 1919
o částečném zastavení působnosti zákona o osmihodinné době pracovní ve službě poštovní,
telegrafní a telefonní.
Podle zmocňovacího zákona z 24. července
1917, z. ř. č. 307, a zmocňovacích zákonů uher
ských, článek LXíIl z roku 1912 a článek L z roku
1914, vydávají se tyto předpisy:
§ 1.
Na dobu trvajících nynějších mimořádných
poměrů zastavuje se až do odvolání působnost
ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91
Sb. z. a n„ o osmihodinné době pracovní pro zří
zence úřadů poštovních, telegrafních a telefon
ních, a to v tom rozsahu, jak toho vyžaduje státní
zájem.
§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr pošt a telegrafů v dohodě s ministry vnitra a
sociální péče.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Svehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
liabrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Stránský v. r.
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Státn tiskárna v Praze.

