1514

(2) Prohlášení ohsahujž:
a) jméno, příjmení, zaměstnání (povolání) a byd
liště osoby, která prohlášení podává;
b) místo a den narození (s doklady);
c) doklady o tom, že osoba podávající prohlá
šení vyhovuje podmínkám stanoveným v § 1,
č. 3., zákona;
d) po případě jméno manželky a jména dětí
mladš ch 18ti let, na které se účinek pro
hlášení podle § 16 zákona vztahuje (s do
klady o oddavkáoh, po případě o věku dětí).
(3) Děti starší 18ti let nechf podají prohlá
šení samostatně.
článek 7.
O dalším řízení platí obdobně ustanovení
článků 4. a 5. tohoto nařízení.

IV. Předpisy všeobecné,
článek 8.
Kde se v tomto nařízení mluví o politickém
úřadě I. stolice, rozumí se tím na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi župan. Rozhodnutí podle
článku 2., odst. 2., vydává pro Slovensko a Pod
karpatskou Rus ministr vnitra, jenž může rozho
dování, pokud jde o Slovensko, svěřiti ministru
zplnomocněnému pťo správu Slovenska.
Článek 9.
Žádosti p, prohlášení v tomto nařízení zmí
něné dlužno podávati písemně; osoby, které ueuméjí nebo nemohou psáti, mohou je podávati
ústně.
článek 10.
V případech upravených články 2., 4. a 7. to
hoto nařízení možno vydané rozhodnutí nebo osvěd
čení odvolati, zjistí-li se později, že nebylo zde
podmínek stanovených zákonem, po případě tímto
nařízením.
Článek 11.
O tom, kde a jak podávati jest opční pro
hlášení československých státních občanů ve pro
spěch cizího státního občanství, rozhoduji před
pisy vydané státem, pro jehož státní občanství
se op tuje.
Článek 12.
Veškeré předpisy tohoto nařízení vydávají se
s výhradou odchylek, které po případě budou
stanoveny smlouvami se zúčastněnými státy.

Článek 13.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení
a provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem
věcí zahraničních.

Černý v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Engliš v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Čís. 602.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. října 1920
o prodloužení drahotní přirážky k důchodům vá
lečných poškozenců na rok 1921.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Přirážku ve výši 50% k základním důcho
dům, vyměřeným podle zákona o požitcích váleč
ných poškozenců ze dne 20. února 1920, č. 142
Sb. z. a n., jest v případech naznačených v S 42
uvedeného zákona vyplácet! prozatím i v roce 1921.
Od 1. dubna 1921 přísluší však tato přirážka
k důchodu invalidnímu jeu v případech, kde vý
dělečná schopnost jest o nejméně 35% snížena.
§ 2.
Ministr sociální péče se zmocňuje, aby tuto
přiiážku průběhem roku 1921 sn1 žil neb zastavil,
změní-li se poměry drahotní.
§ 5.
Nařízení toto, jehož provedením se pověřuje
ministr sociální péče v dohodě s ministry financi
a vnitra, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v, r.
Dr. Fatka v. r.
Průšk v. r.

Ze stála! tiskárny v Praze.

Černý v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusla v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Husák v. r.

