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9.
Vládní nařízení 

ze dne 19. ledna 1923
o úpravě celní sazby pro síran amonný, 

saz. čís. 599g2.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 2 zákona ze dne 20. února 1919, 
č. 97 Sb. z. a n., a čl. II. zákona ze dne 12. 
srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n.:

§ 1.
^Platnost vládního nařízení ze dne 16. 

března 1922, č. 99 Sb. z. a n., o úpravě celní 
sazby pro síran amonný, saz. čís. 599g2, pro
dlužuje se do 31. prosince 1923.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Provésti je ukládá se ministru financí ve 

shodě s ministrem obchodu a zemědělství.

Habrman v. r.
Novák v. r.,

též za ministra Dra Rašína.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Beneš v. r.

Šrámek v. r. 
Malypeír v. r. 
Stříbrný v. r. 
Bechyně v. r. 
Udržal v. r. 
Srba v. r.

Tučný v. r.

10.

Vládní nařízení 
ze dne 19. ledna 1923

o další podpoře nezaměstnaného stavebního 

dělnictva.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 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., a zákona ze 
dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n.:

účinnost vládního nařízení ze dne 19. ledna 
1922, č. 11 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje pů
sobnost 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 stavební, prodlužuje se, od
1. ledna 1923 do té doby, než nabude účinno
sti zákon ze dne 19. července 1921, č. 267 
Sb. z. a ii., o státním příspěvku k podporám 
nezaměstnaných, nejdéle však do 31. prosin
ce 1923.

Ňa tutéž dobu rozšiřuje se na stavební děl
nictvo působnost zákona ze dne 21. prosince 
1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměst
naných.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
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