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(2) Není-li vinník občanem státu českoslo
venského, může býti po vytrpění trestu vy
povězen z území státního.

(3) Přestupky uvedené v předchozím i 
tomto paragrafu přísluší trestati administra
tivní policejní vrchnosti I. stolice příslušné 
podle sídla družstva.

§ 10.
(1) Ustanovení zák. čl. XXIII/1898, která 

jakýmkoliv způsobem upravují působnost 
„Zemského ústředního úvěrního družstva 
(Országos kozponti hitelszovetkezet) “ v Bu
dapešti a jeho poměr k družstvům Podkarpat
ské Rusi, pozbývají pro území Podkarpatské 
Rusi platnosti.

(2) Ustanovení posledního odstavce § 179 
zák. čl. XXXVII/1875 o neměnitelnosti těch 
ustanovení stanov, která byla do stanov pře
vzata z prospektu zakládacího, a druhá věta 
§ 11. zák. čl. XXIII/1898 rovněž pozbývají 
platnosti.

§ 11.

(1) Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

(2) Provedením jeho pověřují se ministři 
zemědělství, financí, vnitra, spravedlnosti, 
průmyslu, obchodu a živností a sociální péče.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Slávik v. r. Dr. Engíiš v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Peroutka v. r.

Dr. Schieszl v. r.

131.
Zákon ze dne 1. července 1926

o poskytnutí zápůjčky, po případě záruky pro 
úvěrní družstva Podkarpatské Rusi.

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

§ 1.
Ministr financí se zmocňuje, aby poskytl 

úvěrním družstvům Podkarpatské Rusi zá
půjčky až do výše 60% zjištěných pokladních 
přebytků, jež tato družstva Podkarpatské 
Rusi mají uloženy u svých dřívějších zahra
ničních ústředí, nejvýše však v úhrnné částce 
5,000.000 Kč na úrok nejméně 8%.

Vláda stanoví podmínky výplaty, zajištění 
a splacení zápůjček a bude bdíti nad správ
ným jich použitím.

§ 3.
Ministr financí se zmocňuje, aby místo zá

půjček uvedených v § 1. převzal jménem re
publiky československé záruku za splacení a 
zúročení výpůjček až do nejvyšší částky v § 1. 
uvedené, jež si ústředí družstev oprávněná 
k revisi zaopatří se souhlasem ministerstva 
financí k účelům výše uvedeným.

§ 4.
Výdaj s poskytnutím zápůjček (§ 1.) spo

jený budiž kryt úsporami v rámci úvěru 
ústavně schváleného rozpočtu.

§ 5.
žádosti o poskytnutí zápůjčky musí býti 

podány do tří měsíců ode dne vyhlášení tohoto 
zákona u civilní správy Podkarpatské Rusi.

§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedením jeho pověřují se ministři fi
nancí, průmyslu, obchodu a živností, sociální
péče a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Engliš v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Schieszl v. r. Dr. Slávik v. r.

§ 2.

132.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 15. července 1926,
jíž se opravuje chyba ve vládním nařízení ze 
dne 7. července 1926, č. 113 Sb. z. a n., 
o úpravě služebních a platových poměrů stát
ních zaměstnanců v pomocné kancelářské 

službě.

Ve vládním nařízení ze dne 7. července 1926, 
č. 118 Sb. z. a n., o úpravě služebních a pla
tových poměrů státních zaměstnanců v po
mocné kancelářské službě, vyhlášeném v částce 
55 Sb. z. a n., v §u 23, odst. 1., na konci, místo 
„5580 Kč ročně“ má býti správně „5880 Kč 
r o č n ě“.

černý v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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