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461.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. prosince 1921,
jímž se mění organisační řád pro poskytování
úvěru živnostníkům válkou poškozeným na
Slovensku.
Dle zákona ze dne 28. května 1919, č. 276
Sb. z. a n., se nařizuje:
článek I.
Poslední odstavec §u 7 nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 4. května 1920,
č. 336 Sb. z. a n., pozměněný článkem II. vlád
ního nařízení ze dne 11. srpna 1921, č. 278
Sb. z. a n., v dosavadním znění se zrušuje a zní
napříště takto:
Kancelářskou agendu, korespondenci a
účetnictví ústředního výboru obstarává Slo
venská remeselnícká jednota v Turč. Sv. Martině. Písemné vyřízení podpisuje předseda
ústředního výboru spolu s odpovědným úřed
níkem kanceláře. Za práce tyto dostane se
Slovenské remeselnícké jednotě odměny, již
stanoví ministerstvo obchodu v dohodě s mi
nisterstvem financí a hradí stát polovici a ob
chodní a průmyslové komory rovněž polovici
takto stanovené odměny. Kvótu připadající
na obchodní a průmyslové komory hradí jed
notlivé komory dle poměru úhrnného obnosu
úrokových příplatků, placených za dotyčný
správní rok ústavům úvěry přímo poskytují
cím v jejich obvodu.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1922.
Provésti je náleží ministru průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministrem fi
nancí a spravedlnosti.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Dr. šrobár v. r
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

462.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. prosince 1921,
jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 26. října
1921, č. 383 Sb. z. a n., o zachování služebních
a pracovních poměrů po dobu mobilisace.
Na základě § 5 zákona ze dne 15. dubna
1920, č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 26. října 1921, č. 883 Sb. z. a n., o zacho
vání služebních a pracovních poměrů po dobu
mobilisace, pozbylo platnosti provedením demobilisace, tudíž dnem 27. listopadu 1921.
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