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Podkarpatské Rusi má býti uhrazena státní
pokladně k plnění úkolů, vytčených v zák. čl.
XXI/1898 o úhradě nákladů veřejného ošetřo
vání nemocných, činí pro rok 1927 V? výnosu
přirážky.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1927. Jeho provedením pověřuje se mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy a ministr financí v dohodě se zúčast
něnými ministry.
švehla v. r.
černý v. r.
Dr. Hodža v. r,
Dr. Peroutka v. r. Dr. Spina v, r.
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
228.

Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1926
o dalším poskytování drahotních příplatků
k úrazovým důchodům.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. III., odst. 2., zákona ze dne 21. pro
since 1921, č. 481 Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje působnost zákona o drahotních pří
platcích k úrazovým důchodům a mění se ně
která jeho ustanovení:
§ IPlatnost zák. č. 481/1921 Sb. z. a n., pro
dloužená vládníni nařízením ze dne 15. ledna
1926, č. 8 Sb. z. a n., o dalším poskytování
drahotních příplatků k úrazovým důchodům,
prodlužuje se dále na dobu od 1. ledna 1927
do 31. prosince 1927.

(2) Ministru sociální péče se ukládá, aby
je provedl v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
švehla v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Peroutka v. r. Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Kállay v. r.
229.

Usnesení poslanecké sněmovny
ze dne 16. prosince 1926,
kterým se mění § 5 zákona ze dne 15. dubna
1920, čís. 325 Sb. z, a n., o jednacím řádu
poslanecké sněmovny Národního shromáždění
republiky československé.
Poslanecká sněmovna Národního shromáž
dění republiky československé usnesla se
v 60. schůzi dne 16. prosince 1926 na základě
článku I. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325
Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sně
movny Národního shromáždění, na této auto
nomní změně § 5 jednacího řádu poslanecké
sněmovny:
§ 5, odst. 8., jednacího řádu poslanecké sně
movny (zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325
Sb. z. a n.) zní:
„(3) Přijme-li předseda volbu, vykoná vp
sněmovně do rukou předsedy vlády slib (§ 7),
ujme se předsednictví, dá provésti volbu
6 místopředsedů, 10 zapisovatelů a 8 pořada
telů, načež místopředsedové vykonají do rukou
předsedových slib (§ 7).“
Malypetr v. r.,
předseda.

. Dr. Říha .v, ř.,

§ 2.

ý1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášeni.

sněmovní tajemník.

Státní tiskárna v Praze,

. Dubičký- v. r,,
zapisovatel.

