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. 339.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. listopadu 1922,

jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 
30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dal
ším prozatímním zvýšení zaopatřovacích 

platů hornických.

Podle § 3 zákona ze dne 20. prosince 1921, 
čís. 473 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-

Platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 
248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení 
zaopatřovacích platů hornických, se prodlu
žuje až do doby, která se ustanoví zvláštním 
nařízením vlády.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedp je ministr veřejných prací v do
hodě s ministrem sociální péče.

švehla v. r.
Srba v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Franke v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Udržal v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Malypetr v. r. 
Novák v. r.

Dr. Markovič v. r.

340.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. listopadu 1922, 
jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení 
ze dne 29. prosince 1921, čís. 474 Sb. z. a n., 
o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích 
platů hornických na Slovensku a v Podkar

patské Rusi.
Na základě druhého odstavce §u 14 zákona 

ze dne 12. srpna 1921, čís. 303 Sb. z. a n., 
a na základě vládního nařízení ze dne 23. li
stopadu 1922, čís. 339 Sb. z. a n., jímž se 
prodlužuje podle § 3 zákona ze dne 20. pro
since 1921, čís. 473 Sb. z. a n., platnost zákona 
ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., 
se nařizuje:

§ I-
Platnost vládního nařízení ze dne 29. pro

since 1921, čís. 474 Sb. z. a n.% o dalším pro
zatímním zvýšení zaopatřovacích platů hor
nických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, 
se prodlužuje až do doby, která se ustanoví 
zvláštním nařízením vlády.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Provede je ministr veřejných prací v do

hodě s ministrem sociální péče.
švehla v. r.

Srba v. r. 
Habrman v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Stříbrný v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Franke v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Rašín v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Malypetr v. r. 
Udržal v. r.
Novák v. r.

Dr. Kállay v. r.
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