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Sbírka zákonů a nařízení
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částka XCVII. Vydána dne 18. srpna 1919.

Obsah: (Gis. 479.—485.) 479, Nařízení o započteni aktivní vojenské služby pro postup do vyšších služebních 
požitku těm úředníkům, skupiny li služební pragmatiky, kteří vyšli z řad oprávněných poddůstojníků 
a v den uzákonění služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní služební léta. — 480. Vyhláška, že se 
opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. března 1919 o státních zkouškách 
judicielních a státovědeckých. — 481. Nařízení, kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace. — 

\ 482' Nařízení, kterým se opravuje nařízení vlády republiky Československé (ze dne 15. července 1919,
čís. 3S6 Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ku krmení. — 483. Nařízení, jímž se 
částečně mění vyhlášení místodržitelě pro Če'chy ze dne 8. února 1889, čís. 1079 pres. z. z. č. 6, 
obsahující ustanovení o provedení zákona zemského ze dne 23. února 1888, čís. 9 z. z. — 484. Nařízení 
o mimořádném drahotaim přídavku k odpočivným a zaopatřovacím požitkům státních zaměstnanců 

~á jich pozůstalým. — 485. Nařízení, jímž se podmínečně uvolňuje výplata výkupní hodnoty, zápůjčky 
neb důchodu ze životních pojistek k soupisu přihlášených (§ 10 nař. ze dne 10. dubna 1919, č. 184 
Sb. z. a n.).

Cis. 479. Čís. 480.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21, čeřvna 1919

o započtení aktivní vojenské služby pro postup 
do vyšších služebních požitků těm úředníkům 
skupiny E služební pragmatiky, kteří vyšli z řad 
oprávněných poddůstojníků a v den uzákonění 
služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní slu

žební léta.

§ 1.

Platnost § 2. nařízení všech ministerstev ze 
dne 25. ledna 1914, č. 18 ř. z., rozšiřuje se na ony 
úředníky skupiny E služební pragmatiky, kteří 
vyšli z řad oprávněných poddůstojníků a byli 
ustanoveni státními úředníky před uzákoněním 
služební pragmatiky, neměli však 1. února 1914 
ještě čtyři civilní služební léta co státní úředníci.

. S 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; výkonem jeho pověřují se všechna sú- 
častněná ministerstva.

Švehla v. r„ v zastoupení ministerského 
předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Habnuan v. r. 
Staněk v. r.

Dr. ZahradnH^v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Klofáě v. r.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě 
s ministerstvem školství a národní osvěty 

ze dne 9. srpna 1919,
že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 7. března 1919 o státních 

zkouškách judicielních a státovědeckých.

V nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 7. března 1919 o státních zkouškách judi
cielních a státovědeckých, jež bylo vyhlášeno 
v částce XXV. Sb. z. a n. z r. 1919 pod čís. .122, 
má býti v § 2 v řádku 2. „dnem 28. října 1918“' 
místo „dnem 28. října 1919“. o.

Švehla v. r. Hampl v. r.

Čís. 481.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 8. srpna 1919,

kterým se zavádějí všeobecné občanské 
legitimace.

Na základě cis. nař. ze dne 9. února 1857, 
č. 31 ř. z., se nařizuje:

§ T.
Každý občan Československé republiky má 

právo žádati, by mu byla vydána všeobecná ob
čanská legitimace, jež slouží, mu ve státě za prů-
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