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Cis. 612.

Nařísseni vlády republiky Československé 

ze dne 18. listopadu 1919,
kterým zachovává se v platnosti nařízeni mini
sterstva vnitra z 6. července 1914, č. 143 ř. z., 
o zařádění podniků podrobených úrazovému po

jištění do tříd nebezpečenských.

Dle § 14 zákona z 28. prosince 1887, č. 1 ř, z. 
na rok 1888, o úrazovém pojištění dělníku, a člán
ku XX. zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. 
z. a n„ vydávají se tato ustanoveni:

« § 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

1920.
§ 4.

Provedením jeho pověřuje se ministr soci
ální péče.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Staněk v. r.
Sonntag v. r. Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v- r- Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r. Dr. Franke v. r.
Prášek v. r. Hampl v. r,

Houdek v. r.

§ 1.
Nařízení ministerstva vnitra z 6. července 

1914, č. 143 ř. z., kterým podniky podrobené úra
zovému pojištění zařaďují se do nebezpečen- 
skýeh tříd a stanoví se procentní sazba těchto 
tříd na dobu od 1. ledna 1915 do 31. prosince 1919, 
ponechává se v platnosti až do odvolání.

§ 2.
Zařádění jednotlivých podniků podrobených 

úrazovému pojištění do nebezpečnostních tříd, 
provedené úrazovými pojišťovnami podle naří
zení uvedeného v § 1, zůstávají nadále v plat
nosti do té doby, dokud úrazová pojišťovna ne
vydá nového zařaďovacího výměru.

Cis. 613.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. listopadu 1919,

kterým se mění některá ustanoveni ministerských 
nařízení ze dne 9. listopadu 1891, č. 184 ř. z„ ze 
dne 23. srpna 1899Í č. 174 ř. z., ze dne 24. května 
1910, č. 107 ř. z., a ze dne 27. května 1911, č. 99 
ř. z. (prováděcí nařízení k zákona ze dne 23. čer
vna 1891, č. 89 ř. z„ o závazném zkoušení všech' 

ručních střelných zbraní).

Dle § 3 zákona ze dne 23. června 1891, č. 89 
ř. z., mění se po vyslechnutí svolané komise od-
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