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Cis. 7.

Zákon ze dne 17, prosinoe 1919,
jímž se mění § 86 zákona ze dne 9. listopadu 1918, 
č, 36 Sb. z. a n., o jednacím řádu Národního shro

máždění.

Cl. I.
§ 86 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. 

z. a n„ o jednacím řádu Národního shromáždění 
bude zníti takto:

Předseda Národního shromáždění má plat 
4000 K. Mimo to jest mu na útraty státní přiděliti 
stálý povoz.

Cl. II.
Zákon tento působí se zpětnou platností ode 

dne 1. července 1919.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r. Sonntág v. r.

Čís. 8.

Zákon ze dne 19. prosince 1919,
kterým se platnost § 23 novely k obecním zříze
ním zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. zák. 

a nař., prodlužuje do konce roku 1920.

§ 1.
Zmocnění, dané vládě ustanovením § 23 no

vely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února
1919, ě. 76 Sb. zák. a nař., aby slučovala a rozlu- 
čovala obce a měnila hranice obcí a okresů podle 
ustanovení tohoto paragrafu, prodlužuje se do 
konce roku 1920.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna

1920.
Provedení jeho ukládá se ministru vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r. Švehla v. r.

Cis. 9-

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě 
s ministerstvy spravedlnosti a flíárodná 

obrany ze dne 30. prosince 1919, 
žé se opravují chyby v zákoně ze due 17. října 
1919, ě. 368 Sb. z. a n., o trestání válečné liehvy.

V zákoně ze dne 17. října 1919 o trestání vá
lečné liehvy, vyhlášeném v částce CXIX. Sb. z. 
a n. z r. 1919 pod čís. 568:

1. v § 9, odst. (4) má bytí správně „Pacha
tel budiž potrestán trestem, uvede- 
nýmv§7, odst. (4)“ a nikoli „Pachatel budiž 
potrestán trestem uvedeným v § 7 pod č. 3“,

2. v § 11, odst. (i) má označení zníti „(1) 1,“ 
a nikoli „(1)“.

Švehla v. r. Dr. Veselý v. r.
Ďr. Heidler v. r.,

y zastoupení nepřítomného ministra Národní 
obrany.

Cis. 10.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. prosince 1919,
jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti 

tuberkulose.

Podle posledního odstavce § 17 zákona ze dne <
30. dubna 1870, č. 68 ř. z., nařizuje se takto:

§ 1.
Při ministerstvu veřejného zdravotnictví a ; 

tělesné výchovy zřizuje se stálý poradní sbor pio 
boj proti tuberkulose.

§ 2. 1
Stálý poradní sbor pro boj proti tuberkulose 

podává na požádání ministerstva veřejného zdi a- | 
vcťnictvi a tělesné výchovy odborné vědecké P<> 
sudky a návrhy, jakož i z vlastního popudu čiri 
návrhy o otázkách, jichž předmětem jest účinný .j 
boj proti tuberkulose. Návrhy a posudky budou | 
se týkati zejména propagandy, výchovy,_ PeC® 
praeventivní, léčebné a sociální, zřizování ústavu » 
pro léčbu tuberkulosních, vyhledávání prostřed ; 
ků k zařizování a udržování zmíněných ústavu, f 
vydávání instrukcí, jak tyto ústavy mají hyn 
provozovány a odborně vedeny, osob, jež mail 
takovým ústavům býti v čele postaveny, metho 
léčeni tuberkulosy, a vůbec vedení boje proti tu
berkulose.

§ 3.
Stálý poradní sbor skládá se z předsedy, 

místopředsedy, 12 řádných členů a 10 náhradníku, ;
Zašlo-li by něco předsedu, zastupuje ho 

místopředseda.

§4. _ ,
Předsedu, 11 řádných členů jakož i náhia 

niky jmenuje ministerstvo veřejného zdravo' 
nictví a tělesné výchovy, z nich pak jednoho ni 
ného člena a jeho náhradníka po předchozí 
návrhu ministerstva sociální péče.


