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Cis. 573.

Cis. 574.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 31. října 1919

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 31. října 191$
o zrušení Československé komise pro průmysl
drožďárenský.

o stažení bankovek stokorunových.
Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187
Sb. z. a n., a nařízeni vlády republiky Českoslo
venské ze dne 4. července 1919, čís. 363 Sb. z. a
n„ stanoví se:
§ 1.
Stokorunové bankovky podle zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., řádně okoíkované přestávají dnem 15. listopadu 1919 na území
republiky Československé býti zákonitým pla
tidlem.
§ 2.
Po 15. listopadu 1919 až do 31. prosince 1919
lze tyto řádně okolkované stokorunové bankov
ky vyměnit! jediné u Bankovního úřadu minister
stva financí, a to jak u hlavního ústavu v Praze
II., Bredovská ul. č. 5, tak u jeho venkovských
odboček.
§ 3.
Od 1. ledna 1920 do 28. února 1920 přípustná
jest tato výměna (§ 2) již jen u hlavního ústa
vu Bankovního úřadu ministerstva financí
v Praze.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; ministru financí se ukládá, aby je provedl.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Sonntag v. r.
Hampl v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
'Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r.
Klofáč v. r.
Houdek v. r.

§ 1.
Československá komise pro průmysl droždárenský zřízená nařízením ministra pro zásobo
vání lidu ze dne 10. prosince 1918, čís. 67 Sb. z. a
n. státu československého, se dnem 1. prosince
1919 zrušuje a vstupuje tímto dnem v likvidaci.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. pro
since-.1919; tímto dnem pozbývá platnosti naří
zení ministra pro zásobování lidu ze dne 10. pro
síce 1918, č. 67 Sb. z. a n.

§ 3.
Vykonat! toto nařízení ukládá se minister
stvu pro zásobování lidu a ministerstvu financí.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Dr.Tranke v. r.

Tusar v. r.
Sonnias v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Wínter v. r.
Houdek v. r.
Čís. 575.

Nařízení vlády republiky Československé
ae dne 23. října 1919
o sčítání (soupisu) válečných poškozenců česko
slovenských v cizině a o sociálně-lékařských
prohlídkách československých invalidů v cizině.
Na základě § 3 zákona ze dne 8. dubna 1919,
čís. 199 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
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§ 1.
>/
Diplomatickým a konsulánfím zastupitel
stvům Československého státu v cizině se ukládá,
aby provedla soupis válečných poškozenců (§ 1
zákona ze dne 8. dubna 1919, č. 199 Sb. z. a n.),
kteří jsou státními příslušníky Československé
republiky a bydlí v obvodu jejich úředního
okrsku.
Českoslovenští váleční invalidé bydlící v ci
zině (§ 1, lit. a) zákona ze dne 8. dubna 1919,
č. 199 Sb. z. a n.) — vyjímajíc gážisty a déle slou
žící mužstvo — budou k poukazu diplomatických
a konsulárních zastupitelstev prohlédnuti přísluš
nými úředními (vyslaneckými, konsulárními) lé
kaři československého státu neb lékaři cizozem
ské veřejné služby zdravotní, aby zjednán byl
podklad pro zjištění stupně snížení výdělečné
jejich schopnosti.
Lékařské posudky (§ 2) jest předložití sociáilně-lékařské zemské komisi v Praze, zřízené
podle nařízení ze dne 23. dubna 1919, č. 224 Sb.
z. a n.

Zemská komise v Praze bude v těchto pří
padech rozhodovat! o stupni neschopnosti váleč
ného invalidy k výdělku v procentech přímo
s konečnou platností, vyžádavši si po případě,
odborný lékařský posudek.
§ 4.
Nálež komise bude doručen válečnému inva
lido- i prostřednictvím příslušného diplomatického
neb konsulárního zastupitelstva českosloven
ského státu.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením Jeho pověřuje se ministr sociální
péče a ministr zahraničních věcí.
Tusar v. r.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r
Habrnsan v. r.
Klofáč v. r.

Prášek v r.
Dr. ^ekMer 9. t
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.
Hanini v. r.
Houdek v. r.
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Příloha 1. k nařízení č. 575 Sb. z. a n.

iifsufh
o pomLěroeli. válečnélULO ín^mllct^-

1. Jméno (křestní, rodné, event. přezdívka):................... ... ................... ............... ........ ................
2. Datum narození:....................... ................... ............... .............. ... ..........—..............................
4. Bydliště: Stát:...;..........................Země:...........,.............-..... Podlit.: okres:........................
Obec:............... ............................. Ulice:......... .......... .............. ................................ čp.:...
5. Příslušnost: Země:....................... ................ Polit, okres:....... ........................................... .
Obec: ...............................................................
6. Zaměstnání před utrpěním invalidity:....................................................................................
7. Svoboden, ženat, ovdovělý?.................................................................................. .................
' 8. Kolik má dětí a v jakém věku?.......................................................... *.................................
(z nich zaopatřených?) ................................ ............................................... .........................
9. Nynější zaměstnání: ..............................i............................. ....................................................
10. U kterého sboru sloužil a v jaké hodnosti?......................................!...................................
(jaké úkony vojenské a kde konal?).............................. ,... ....................................
11. Poraněn-nebo onemocněl kde a jakým způsobem? ..................:.........................................
12. Ošetřován posledně v nemocnici, kde a v které době? .........................................
Školen, kdy a kde?............... .........................................................................................
13. Trvalé následky poranění nebo onemocnění:..............................................................
14. Superarbitrován, kde . a kdy?.........................................................................................
(kolik % invalidity?).....................................:........................................,..........................
15. Přání a poznámky válečného invalidy pro jeho příští povolání a zaměstnání: ...

16. Poznámka:
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Příloha 2, k nařízení g, 575 Sb. z. a n.

o poměrech pozůstalých po státníoh ©bdaueoli československé repu
bliky, ktiří následkem válečné služby vojenské (vojenských úkonů
válečných) zemřeli neb ve válce se stali nezvěstnými.
í. Jméno (křestní, rodné, event. přezdívka):..™:_____ ___i.............................................i„..................
2. Jméno zemřelého neb nezvěstného manžela [otce,*) syna **}].....................................................
3. Zemřel, kdy a kde? (Nezvěstný od kdy?).......................... ................................................... .
Bezprostřední příčina úmrtí:..... ...................-...................................................................................
4. Poslední bydliště před úmrtím (před dobou od kdy nezvěstným)................... ................... ............ .
5. Příslušnost: a) zemřelého (nezvěstného):..... ............... .........,........................................ ....................
b) manželky (dítek, rodičů) zemřelého neb nezvěstného:........................................
6. U kterého oddílu vojska sloužil a v jaké hodnosti? ........ ...... ......................................................
(Jaké úkony vojenské a kde konal?)......................................................... ... ...................................
7. Datum sňatku zemřelého (nezvěstného):....................................... ......
8. Datum narození manželky (dítek, rodičů) zemřelého neb nezvěstného:.

9. Data úředních výměrů, na jichž základě pobírají manželka (dítky, rodiče) zemřelého neb ne
zvěstného :
a) vyživovací příspěvky: .............................................. ................................... .................. ............
b) příplatky dle zákona z 28. března 1918, č. 119 ř. z.:......................... .....................................
c) vdovskou pensi (vychovávací příspěvky):........................................... •...................................... .
10. Nynější zaměstnání manželky (dítek, rodičů) zemřelého neb nezvěstného:.________
* 11. Poznámka: U dítek jméno a bydliště poručníka s údajem úřadu poručenského.....

*)iJedná-li se o sirotky zemřelého (dítky nezvěstného).
**) Jedná-li se o rodiče zemřelého (nezvěstného).

