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Čís. 444. Čís. 446.

Zákon ze dne 15. července 1930 Zákon ze dne 15. července 1930

o prodloužení lhůty stanovené v § 28; bodě 4., zá

kona ze dne 22. července 1919, čís. 438 Sb. z. a n., 

o státní podpoře Při zahájení soustavné elektri-

o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, 

jakož i zaměstnancům v podnicích a Softdech stá

tem spravovaných.

sace.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se my tomto zákoně:

§ 1.
Lhůta jednoho roku, stanovená v § 28, bodě

4., zákona ze dne 22. července 1919, čís. 438 Sb. 
z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné 
elektrisace, prodlužuje se do konce r. 1924.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 
veřejných prací spolu se zúčastněnými ministry.

T. Q- Masaryk v. r.
Švehla v. r.,

jako náměstek nepřítomného ministerského 
předsedy.

Stříbrný v. r.,
v zastoupení nepřítomného ministra veřejných 

prací.

Čís. 445.

Zákon ze dne 15. července 1920,
kterým se mění lhůta, stanovená v § 18 zákona 

ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. z. a n., o sloučení 

sousedních obcí a osad s Prahou.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.
§ 18 zákona ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. 

z. a n., bude zníti:
Zákon tento — vyjma § 13, který nabyl účin

nosti dnem vyhlášení zákona — nabude účinnosti 
- dnem 1. ledna 1921.

Článek II.
Provedení zákona, který sc stává dnem své

ho vyhlášení účinným, ukládá se ministru vnitra 
v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčast
něnými ministry.

T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v, r.,

jako náměstek nepřítomného ministerského 
předsedy a jako ministr vnitra.

Národní shromáždění republiky Českoslóven- . 
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Platnost zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 214 

Sb. z. a n., jímž stanovena byla měsíční výplata 
mimořádných výpomocí na dobu od 1. dubna 1920 : 
do konce srpna 1920, prodlužuje se do konce pro
since 1920 s tou úchylkou, že výpomoci ty vy
měřují se

1. pro státní úředníky a státní učitele, zařá
děné do hodnostních tříd při ročním služném od 
2808 Kč až výlučně 3708 Kč těmito obnosy:

. Kč
I. tř. II. tř. III. tř. IV. tř. V. tř.
220 290 380 470 560

a 2. pro státní zaměstnance, do hodnostních 
tříd nezařáděné, jakož i dělníky těmito obnosy: 

Kč
I. tř. II. tř. III tř. IV. tř. V. tř.
220 270 320 370 . 420

§ 2
Provedením tohoto zákona, jenž naTnvá , 

účinnosti dnem vyhlášení, pověřují se všechna 
ministerstva.

T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,

jako náměstek nepřítomného ministerského před
sedy, jako ministr vnitra a v zas‘onpení nepřítom

ného ministra zahraničních věcí.
Dr. ffclowěí/ v r L>i\ Fnyiiš v, r.

Dr. Markovič v. r.
Sonntásr v. r„

jako ministr obchodu, správce ministerstva země
dělství a v zastoupení nepřííomněho ministra ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy, zároveň 
správce ministerstva pro sjednocení zákonodár
ství a správy a ncpřbeniného ministra pošt 

a telegrafů.
Stříbrný v. r„

jako ministr železnic a v zasťoupeiú nepřítomného 
ministra veřejných prací.

Dr. Winfer v. r„
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří- 

- tomného ministra pro zásobování lidu.
Dr. Meissner v. r„

jakp ministr spravedlnosti a v zastoupení neprí- 
tomnélio ministra školství a národní osvěty a ne
přítomného ministra s plnou mocí pro správu 

Slovenska.


