
V levo i v právo od rámce uprostřed jsou 
obdélníkové ornamenty s oválnými výřezy, v nich 
pak na levo v barvě tmavošedé označení serie: 
buď: S. P. nebo S. U. s číslem serie, na právo 
zkratka C. a číslo.

Zadní strana má podtisk přímočarý, černo
šedý, směřující do čtyř rohů; obrazec proveden 
barvou červenou. Rámeček tvoří dvě souběžné 
linie, sepiaté v rozích kroužky. Střed obrazce, 
kde přímočarý podtisk vypuštěn, tvoří meč smě
řující hrotem dolů, ovinutý snítkami vavřínovými. 
V levo i v právo od téhož v okruží utvořeném 
z listů lipových a vavřínových a vybíhajícím na
hoře v ornamentální výzdobu baretem krytá 
hlava mladého legionáře svírajícího rukou žerď 
praporu; jeho konec, na němž vidčti českého lva, 
splývá legionáři přes rameno. Na meči dole vy
značena červenými okraji s půdou bílou číslice 20, 
Přes ní a celou šířku tiskem tmavozeleným 
nápis:

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ 

a označení hodnoty v šesti jazycích, a to:
DVACET KORUN DVAOSAÍ KORÚN ABAflU,ATb KOPOIUb 
ZWANZI8 KROSEN DWABZIEŠGIA KORON KÚSZ KOROM

Čís. 49.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě 

s ostatními ministerstvy 
ae dne 24. ledna 1920,

že se opravuje chyba v zákoně ze dne 17. prosince 
1919, č. 3 Sb. z. a nař. z r. 1920, o zvýšení odpo
čivných požitků státních zaměstnanců, vstoupiv
ších do výslužby před 1. zářím 1919, a zaopatřo
vacích Požitků pozůstalých po těchto zaměstnan
cích a po takovýchto zaměstnancích zemřelých 
v činné službě před 1. zářím 1919, jakož i o někte
rých výhodách přechodné povahy pro pensisty 

vůbec a pro aktivní zaměstnance.

V zákoně ze dne 17. prosince 1919, o zvýšení 
odpočivných požitků státních zaměstnanců, vstou
pivších do výslužby před 1. zářím 1919, a zaopa
třovacích požitků pozůstalých po těchto zaměst
nancích a po takovýchto zaměstnancích zemře
lých v činné službě před 1. zářím 1919, jakož 1 
o některých výhodách přechodné povahy pro pen
sisty vůbec a pro aktivní zaměstnance, vyhláše- 
hém v částce II. Sb. z. a nař. z roku 1920 pod č. 3, 

má býti v §u 1 poslední řádek „z e dne
8. srpna 1919, č. 484 Sb. z. a nař., se zru-

š u j í“ a nikoli „ze dne 8. srpna 19J9, č. 4S8 Sb. z. 
a nař., se zrušují.1*

Tusar
Švehla v. r. 
íiampl v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Somitág v. r. Staněk

Mabnnan v. r.
Houdek v. r.

jako ministr pro zásobování lidu a 
nepřítomného ministra veřejného 

a tělesné výchovy.
Dr. Franke v. r.,

jako ministr železnic a v zastoupení nepřítomného 
ministra obchodu.

v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winíer v. r. 
Kloíáč v. r. 
Prášek v. r. 

v. r.

v zastoupení 
zdravotnictví

Čís. 50.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 24. ledna 1929

o povinném ohlašování vodnatek (planých 
neštovic, varicelly).

Podle druhého odstávce § 1 zákona ze dne 
14. dubna 1913, čís. 67 ř. z., a § 80 uherského zák. 
čl. XIV z r. 1876, nařizuje se toto:

§ 1.
Vodnatky (plané neštovice, varicella) podro

bují se až do odvolání všeobecné povinnosti 
ohlašovací.

Ohlašovati jmenovanou nemoc dlužno ústně 
nebo písemně podle předpisů ministerského na
řízení ze dne 5. května 1914, čís. 103 ř. z., na 
území Slovenska podle nařízení bývalého uher
ského ministerstva vnitra ze dne 8. prosince 1894, 
čís. 91.954.

§ 2.

Toto nařízení platí pro celou oblast republiky 
Československé a nabývá účinnosti 14 dní po vy
hlášení.

§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
v dohodě se súčastněnými ministerstvy.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 

Dr. Franke v. r. 
Hampl v r.

Houdek v. r.
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