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(256.-259.) 256. Nařízeni, jímž se provádí třetí odstavec §9 zákona ze dne 9.února 1922,
6. 61 Sb. z. a n., o zachování práv členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání. —

257. Vyhláška o schválení župních silničních rozpočtů na Slovensku a stanovení župních dávek
silničních pro rok 1922. - 258. Nařízení, jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní smlouva
mezi republikou československou a Ruskou socialistickou federativní sovětskou republikou.
259. Nařízení, jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní smlouva mezi republikou Česko
slovenskou u Ukrajinskou socialistickou sovětskou republikou.

256.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. srpna 1922,
jímž se provádí třetí odstavec § 9 zákona ze
dne 9. února 1922, č. 61 Sb. z. a n., o zachování
práv členů bratrských pokladen vystouplých
ze zaměstnání.
Na základě § 9 zákona ze dne 9. února 1922,
čís. 61 Sb. z. a n., se nařizuje:

řejných prací po dohodě s ministrem sociální
péče.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.
černý v. r.
Dr.
Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. šrobár v. r.
Staněk v. r.

§ Ičlenové zaopatřovacích oddělení bratrských
pokladen v obvodě revírního báňského úřadu
v Moravské Ostravě, kteří — dokonavše lOleté
členství — v době od 28. října 1918 až do
konce května 1921 byli vypovězeni nebo pro
puštěni aneb musili vystoupiti z jakýchkoliv
vážných důvodů ze zaměstnání podrobeného
pojištění u bratrské pokladny, mohou si po
dle ustanovení zákona ze dne 9. února 1922,
čís. 61 Sb. z. a n., — nevybrali-li si svůj zá
ložní podíl — zachovat! čekatelství nabyté
svým dosavadním povinným pojištěním u bra
trské pokladny, zaplatí-li do 6 měsíců ode dne,
kdy nabude toto nařízení účinnosti, uznávací
poplatek ve výši svrchu uvedeným zákonem
určené za celou dobu po jejich vystoupení ze
zaměstnání.
§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho provedením pověřuje se ministr ve-

257.
Vyhláška ministerstva veřejných prací
v dohodě s ministerstvy financi a vnitra
ze dne 21. srpna 1922
o schválení župních silničních rozpočtů na
Slovensku a stanovení župních dávek silnič
ních pro rok 1922.
Na základě ustanovení uherského zák. čl. I
z roku 1890, případně zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 302 Sb. z. a n., schválilo ministerstvo
veřejných prací v dohodě se zúčastněnými mi
nisterstvy župní rozpočty silniční na Slo
vensku pro rok 1922 a stanovilo sazby župní
dávky silniční pro minimalisty a silniční při
rážku pro percentualisty takto:
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