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§3.
Provedením jeho pověřuje se ministerstvo
obchodu v dohodě se súčastněnými ministry.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Kloíáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

čís. 559.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. října 1919
o úpravě poměrů učitelů trestnic.
§ 1.
Učitelům trestnic započítává se do postupu
časového i platového dle zákona ze dne 25. ledna
1914, čís. 15 ř. z. (služební pragmatiky) doba
ode dne, kdy vykonali zkoušku způsobilosti pro
školy obecné, pokud výkon zkoušky nastal před
počátkem služební doby dle § 9 cit. zákona.

§ 1.
Nařízení ministerstva průmyslu, obchodu a
živností ze dne 22. listopadu 1918, č. 45 Sb. z. a
n., o hospodaření s kovy pozměňuje se v ten
smysl, že obchod cinkem jest volný.
§ 2.
. Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; výkonem jeho jest pověřen ministr ob
chodu ve shodě se sťičasíněnými ministry.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Sonntag v. r.
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r
Hampl v. r.

Čís. 561.
Nařízení vlády tepubliky Československé
ze dne 17. října 1919
o organisaci péče o válečné poškozence.

§ 2.
Učitelům trestnic přísluší nárok na relutum
za otop a světlo dle stejných zásad a ve stejné
výši jako správním úředníkům trestnic.

Podle zákona ze dne 8. dubna 1919, č. 199
Sb. z. a n., o organisaci péče o válečné poško
zence, nařizuje se toto:

§ 3.
Započtení dle § 1 pro učitele již ustanovené,
staniž se dle stavu, který byl 1. listopadu 1918;
vyšší příjmy dle §§ 1 a 2 buďtež poukázány týmž
dnem počínajíc.
§ 4.
Nařízení toto jest účinným svým vyhláše
ním; provedením pověřuje se ministr spravedl
nosti.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

§ 1.

Čís. 560.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. řj(jna 1919,
jímž se pozměňuje ustanovení o hospodaření
s kovy.
Na základě zákona ze dne 24. července
1917, č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z r.
1912 a L z r. 1914, se nařizuje:

Zemské úřady.
K účelnému provádění úkolů, v § 3 zákona
ze dne 8. dubna 1919, č. 199 Sb. z. a n., pod č.
1 a 3 až 7 uvedených, zřizují se tyto zemské
úřady:
a) „Zemský úřad pro péči o válečné poškozence“ v Praze pro celé Čechy.
b) „Zemský úřad pro péči o válečné poškozence“ v Brně pro Moravu a Slezsko a
c) „Zemský úřad pro péči o válečné poškozence“ pro Slovensko, jehož definitivní sídlo
bude pozdějším nařízením určeno.
Úřady tyto jsou povinny provádět! péči o vá
lečné poškozence, pokud jsou příslušníky Česko
slovenské republiky a pokud bydlí v území jich
působnosti.
Při pečování o příslušníky Československé
republiky bydlící mimo území Československé
republiky použijí právní pomoci příslušných zá
stupců Československé republiky v dotyčném
státě.
§ 2.
Okresní úřady.
Pro obvod jednotlivých politických okresů
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, případně
pro obvody jednotlivých slúžnovských úřadů na
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