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§ 10.

Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom 
svojho vyhlásenia; jeho převedením pověru je 
sa minister priemyslu, obchodu a živností.

Švehla v. r.

Novák v. r. 

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 

Dr. Hodža v. r. 

Šrámek v. r.

Dr. Kállay v. r.

Dr. Beneš v. r. 

Bečka v. r.

Srba v. r. 

Habrman v. r.

Dr. Franke v. r. 

Dr. Markovič v. r.

261.

Vládní nařízení 
ze dne 13. listopadu 1924, 

jímž se mění stanovy československého řádu 
Bílého lva a československé medaile Bílého 

lva.

Se souhlasem presidenta republiky česko
slovenské nařizuje vláda podle § 4 zákona ze 
dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb. z. a n., kte
rým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řá- 
dův a titulů:

§ I-

ČI. 2. stanov československého řádu Bílého 
lva a Československé medaile Bílého lva, vy
hlášených vládním nařízením ze dne 7. pro
since 1922, č. 362 Sb. z. a n., jímž se zři
zují československý řád Bílého lva a česko
slovenská medaile Bílého lva, doplňuje se ve 
výpočtu znaků u třídy I. (velkokřižníků) 
tímto ustanovením:

D. Řetěz.

Tento znak může býti udělen buď současně 
s ostatními znaky I. třídy, nebo později zvlá
ště, a to především hlavám cizích států a 
v mimořádně pozoruhodných případech i ji-, 
ným příslušníkům cizích států.

Řetěz sestává z dvaceti článků spojených 
navzájem přesně na obvodě řetězu vždy dvě- 
f13, Řetízky. ye středu jest článek závěsový 
tvořící monogram z iniciálek „ČSR“, po obou

jeho stranách střídají se články tvořící malý 
státní znak s články z iniciálek „ČSR“. člán
ků s malým státním znakem jest deset, článků 
s monogramem „ČSR“ spolu s článkem zá
věsovým taktéž deset.

článek závěsový určený k zavěšování řádo
vého odznaku má celkem tvar pravidelného 
lichoběžníku o výšce 26 mm, jehož základna, 
tvořící část zevního obvodu řetězu, jest 43 mm 
dlouhá a s ní rovnoběžná strana 22 mm. 
Vyplněn jest monogramem „ČSR“ v bílém 
smaltu se zlatou facetovou obrubou, podlože
ným vzdušnou ratolestí lauru, smaragdově ze
leně smaltovanou. Okraj e a zadní strana člán
ku jsou zlaté, leštěné. Síla článku jest 2 mm. 
Článek jest na zadní straně opatřen záponkou 
k zavěšení řádového odznaku, vybíhající zpod 
článku o 2 mm přes obvod řetězu.

Článek se státním znakem má podobu 
čtverce o základně 24 mm dlouhé. Ve středu 
jest připevněn na červeně smaltované desce, 
vroubené zlatým kruhem o průměru 18 mm 
stříbrný lev z malého státního znaku. Kolem 
desky jest vyřezávaný zlatý nápis „Pravda 
vítězí", dělený dvěma lipovými listy a zevně 
vroubený zlatým kruhem o průměru 24 mm. 
Rohy článku vyplněny jsou vzdušnou lipovou 
ozdobou rovněž zlatou. Okraje a zadní strana 
článku jsou zlaté, leštěné; síla článku jest 
2 mm.

článek s iniciálkami ,,ČSR“ má tvar pra
videlného lichoběžníku, jehož základna, tvo
řící část zevního obvodu řetězu o výšce 
24 mm, měří 33 mm a s ní rovnoběžná strana 
20 mm. Utvořen jest zlatým plastickým mo
nogramem „ČSR“ s lesklou tacetou podlo
ženým vzdušnou zlatou vavřínovou ratolestí. 
Okraje a zadní strana hladká, zlatá. Síla 
článku 2 mm.

Spojovací řetízky jsou vesměs 19 mm dlou
hé, zlaté a skládají se ze tří článků čtyřhran
ných, 4 mm širokých, 5 mm dlouhých s otu
penými rohy, na přední straně plastických, 
lesklých, na zadní straně plochých, články 
jsou spojeny navzájem oválovými zdobenými 
kroužky v šíři 1-5 mm a s články řetězu zdo
benými kroužky připájenými na tyto články.

§ 2.

ČI. 3. týchž stanov zní takto:

Řádových vyznamenání jest úhrnem v tř. I. 
150, tř. II. 300, tř. III. 750, tř. IV. 2000, 
tř. V. 5000.
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§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášeni; provedení jeho ukládá se ministru 
zahraničních věcí a ministru národní obrany.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.

Bečka v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Káliay v. r.

Dr. Markovič v. r.

2S2:

Vládne nariadenie 
zo dna 20. novembra 1924 

o drahotnej výpomoci učitersívu škol rudo
vých a občianskych na Slovensku, vydržiava- 
ných obciami alebo náboženskými spoloč- 

nosťami.

Vláda republiky Československem nariaďuje 
podl’a zákona zo dňa 23. mája 1919, čís. 274 
Sb. z. a n., ktorým sa upravujú služobné

příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných 
školách ludových a občianskych (meštian- 
skych):

§ 1.

Platnost’ nariadenia vlády republiky česko- 
slovenskej zo dňa 22. decembra 1922, čís. 380 
Sb. z. a n., o drahotnej výpomoci učitelstvu 
škol ludových a občianskych na Slovensku, 
vydržiavaných obciami alebo náboženskými 
spoločnosťami, predlžuje sa do 31. decembra 
1925.

§ 2.
Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom 1. 

januára 1925. Jeho převedením poveruje sa 
minister školstva a národnej osvěty v shodě 
so zúčastněnými ministrami.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Maíypetr v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r. 
Stříbrný v. r.
Srba v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Káliay v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Stá lni tiskárna v Praze.


