
Sbírka zákonů a nařízení, č. 128 a 129. 651

128.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 21. dubna 1922, 
jímž se prodlužuje účinnost nařízení vlády re
publiky československé ze dne 19. ledna 1922, 
č. 11 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti zákona 
o podpoře nezaměstnaných i na dělnictvo sta

vební.

Na základě § 19 zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze 
dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., jehož 
účinnost prodloužena zákonem ze dne 4. dub 
na 1922, č. 115 Sb. z. a a., nařizuje se toto:

§ 1.

Účinnost nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 19. ledna 1922, č. 11 Sb. z. a 
n., jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., a zákona 
ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., 
o podpoře nezaměstnaných, i na dělnictvo sta
vební, prodlužuje se od 1. dubna 1922 do té 
doby, než nabude účinnosti zákon ze dne 19. 
července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním 
příspěvku k podporám nezaměstnaných, nej
déle však do 31. prosince 1922.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.
Prováděním jeho pověřuje se ministr so

ciální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Udržal v. r.
Šrámek v. r. Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r. Srba v. r.
Tučný v. r. Dr. Šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r. černý v. r.
A. Novák v. r. Habrman v. r.
L. Novák v. r. Dr. Mičura v. r.

Dr. Dérer v. r.

129.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 15. dubna 1922
o stanovení dne, kdy nabývá účinnosti zákon 
o dani z vodní síly z 12. srpna 1921, čís. 338 

Sb. z. a n.

Na základě §u 19 zákona ze dne 12. srpna 
1921, čís. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly, 
stanoví se 1. červen 1922 jako den, kdy tento 
zákon nabývá účinnosti.

A. Novák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


