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článek V.

'

Každá změna zákonů uvedených v článcích
tohoto zákona o jmenování státních úředníků
definitivními vzt dmje se taká na učitele jmeno
vané definitivními podle tohoto zákona.

§• 3.

Vláda se zmocňuje, aby částku v § 1 uve
denou s'i opatřila úvěrními operacemi.
.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Č1 á n e k VI.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. zán
1919 a toho dne pozbývají platnosti ustanovení
zemských zákonů, která jsou s n m v odporu.

Provedením jeho pověřuje se ministr veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě
s ministrem financí.

článek VII.

T. G. Masaryk v. r.

Ministr školství a národní osvěty se pověřuje, aby ve shodě se zúčastněnými ministry
tento zákon provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Ttisar v. r,
Habrman v. r.

Tusar v. r.
Dr. Hodža v. r„
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy.
Čís. 308.
NAřisenf vlády republiky československé
ze dne 20 dubaa 1920
o titulu berních úředníků v VII. hodnostní třídě.

Cis. 307.

Zih:oa se dne 14. dubna 1820,
Jimž se povoluje dodatečný úvěr k boii proti
nakažlivým nemocen? > republice Československé.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K boji proti nakažlivým -nem ocení po
voluje se ze státních prostředků na rok 1920 částka
5 mil. Kč.
§ 2.
Peněz těch užiie ministerstvo veřejného zdra
votnictví a tčiesné výchovy, aby opatřilo, čeho
třeba k profylaxi a tlumení nakažlivých nemocí
v celé oblasti republiky.

§ 1.
Berním úředníkům VII. hodnostní třídy stát
ních úředníků náleží titul „berní ředitel“.
I ím se doplňuje vyhláška ministerstva financí
ze dne 1. srpna 1907, č. 191 ř. z.
§ 2.
^ Nahzení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením pověřuje se ministr financí.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Prášek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Winter v. r.
Sonntág v. r.
Hampí v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habnuan v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.

SUtni tiskárna v Praze.

