Sbírka zákonů a nařízení, č. 265 a 26®.

bude účinnosti zákon ze dne 19. července
1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku
k podporám nezaměstnaných, nejdéle však
do 30. června 1924, s těmito změnami:
1. § 2 znějž takto:
Nezaměstnanému dělníkovi stavebnímu
v pracovním období (§5) může býti přiznána
podpora v nezaměstnanosti ve stejné výši
jako nesezonním dělníkům.
2. § 3 zní:
Podpora v nezaměstnanosti může býti přiznána stavebním dělníkům nejdéle na dobu
4 týdnů.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Prováděním jeho pověřuje se ministr
sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Švehia v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

265.
Zákon ze dne 21. prosince 1923,
jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře
nezaměstnaných.
Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
článek J.
Ku provádění zákona o podpoře nezaměstnaných ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a
n., s pozdějšími změnami a doplňky, povoluje
se na rok 1923 nad peníz ve státním rozpočtu
pro rok 1923 uvedený a zákonem ze dne 4. července 1923, č. 147 Sb. z. a n., dodatečně rozmnožený, částka 140,000.000.— Kč.
Článek II,
Ministr financí se zmocňuje, aby částku
v článku I. uvedenou opatřil úvěrními operacemi, pokud by se nenalezla úhrada ve státním
lozpočtu pro rok 1923.
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článek III.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.
Ministru sociální péče se ukládá, aby jej
provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
švehia v. r.
Habrman v. r.

266.
Zákon ze dne 21. prosince 1923,
kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě
v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, ě. 158 Sb.
z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků
s cizinou.
Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zmocnění vlády obsažené v § 2 zákona ze dne
4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., o prozatímní
úpravě obchodních styků s cizinou, aby se souhlasem presidenta republiky uváděla vyhlášením ve Sb. zák. a nař. v prozatímní platnost
obchodní smlouvy s cizími státy v době od
1. ledna 1921 do 1. prosince 1923 sjednané,
v nichž se cizím státům za přiměřené vzájemné výhody poskytují též úlevy z cel platného
autonomního celního tarifu, rozšiřuje se na
smlouvy sjednané od 1. prosince 1923 do 1.
února 1924.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
£S o.
O
Provésti tento zákon ukládá se všem členům
vlády.
T. G. Masáryk v. r.
švehia v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

Bečka v. r.
Novák v. r.

Malypetr v. r.
Srba v. r.
Bechyně v. r.,

též za ministry Dra Markoviče a Dra Kállaye.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.,
též za ministra Stříbrného.

Šrámek v. r.

Habrman v. r.
Tučný v. r.
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