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Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej ministr sociální péče v do
hodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.

Habrman v. r.

401.

Zákon ze dne 21. prosince 1922,

kterým se ministr financí zmocňuje, aby pře
vzal záruky za sanační půjčky rakouské podle 

ženevských protokolů ze dne 4. října 1922.

Národní shromáždění republiky^ českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-
Ke splnění závazků převzatých českosloven

skou vládou na základě ženevských protokolu 
ze dne 4. října 1922 zmocňuje se ministr fi
nancí, aby převzal jménem státu záruku za 
zúrokování a umořování dlužních úpisu, at 
krátkodobých (přechodných), ať dlouhodo
bých, jež budou vydány po rozumu výše uve
dených protokolů, a to:

1. do výše 20% sumy potřebné k opatření 
hotových 520 milionů zlatých korun,

2. do výše 1/3 sumy potřebné k opatření ho
tových 130 milionů zlatých korun.

§ 2.
K snazšímu uskutečnění této záruky jest 

zmocněn ministr financí, aby vydal jménem 
státu obligace do sum zmíněných v §u 1, č. 1. 
a 2., které by zněly na stejnou měnu a stejnou 
úrokovou míru a měly stejné podmínky umo- 
řovací jako zaručené půjčky rakouské a aby 
tyto obligace odevzdal spolehlivému důvěrníku 
ručících" států ustanovenému pod ochranou 
Svazu Národů.

§ 3.
Jestliže by se záruka stala účinnou a ministr 

financí byl povinen ze záruk podle tohoto zá
kona převzatých zálohou skutečně krýti ně
které splatnosti zápůjčkové služby, jest zmoc
něn, aby prostředky k tomu potřebné v tom 
kterém roce opatřil přechodně úvěrní operací 
a potřebnou sumu, nebyla-li by zatím ^refun
dována, vložil do rozpočtu nejblíže příštího.

§ 4.
Ministr financí jest zmocněn, aby splacení 

záloh Rakousku na základě zákona ze dne 
30. června 1922, č. 228 Sb. z. a n., již poskyt
nutých přijal způsobem a za podmínek stano
vených v příloze B ženevského protokolu II.

§ 5-
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Jeho provedením pověřují se všichni mi
nistři.

Tc G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r. 
Habrman v. r.

Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Stříbrný v. r. 
Malypetr v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Markovič v. r.

■ 402.

Zákon ze dne 20. prosince 1922 

o prodloužení drahotníčh přídavků k důcho
dům invalidním a starobním, vypláceným na 

Hlučínsku.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Působnost nařízení ze dne 30. března 1921, 

č. 132 Sb. z. a n., o drahotníčh přídavcích 
k důchodům vypláceným na Hlučínsku Vše
obecným pensijním ústavem podle §u 8 naří
zení vlády republiky československé ze dne
4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., prodlužuje 
se až do nové úpravy, již provede vláda naří
zením.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.

Habrman v. r.


