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239 240.
Vládní nařízení 

ze dne 13. prosince 1923,
kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 
16, 17 a 18 nařízení vlády ze dne 21. října 
1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých 
zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém 

na rok 1924.

Vláda republiky československé ní'řízu je 
podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 
Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění 
zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. 
z. a n.:

Č1 á i ek I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vlád

ního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 
Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců 
na velkém majetku pozemkovém, prodlužuje 
se na rok 1924.

článek II.
Nařízení toto působí dnem 1. ledna 1924. 

Provedou je všichni členové vlády.

švehla v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

Malypetr v. r.
Dr. Doíanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.

Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Bechyně v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 14. prosince 1923 

o dalším poskytováni drahotních příplatků 
k úrazovým důchodům.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle odst. 2. článku III. zákona ze dne 21. 
prosince 1921, čís. 481 Sb. z. a n., kterým se 
prodlužuje působnost zákona o drahotních 
příplatcích k úrazovým důchodům a mění se 
některá jeho ustanovení:

§ I-
Platnost zákona ze dne 21. prosince 1921, 

č. 481 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje pů
sobnost zákona o drahotních příplatcích 
k úrazovým důchodům a mění se některá 
jeho ustanovení, prodloužená vládním naříze
ním ze dne 27. června 1923, č. 134 Sb. z. a n., 
se dále prodlužuje do 30. června 1924.

§ 2.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Ministru sociální péče se ukládá, aby je 

provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

švehla v. r.
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Doíanský v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Novák v. r.
Udržal v. r.

Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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