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č. 79 Sb. zu a n>} prodlužuje se do 31. prosince
1927.
čl. II.
(1) Zákon tento nabude účinnosti dnem
1. ledna 1927.
(2) Provésti jej ukládá se ministru sociální
péče v dohodě s ministry financí, vnitra, za
hraničních věcí a veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Šrámek v. r.

237.
Zákon ze dne 17. prosince 1926,
kterým se mění zákon ze dne 1. července 1926,
čís. 118 Sb. z. a n., jímž se mění §§ 276 a 278
zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z.
a n., o pojištění zaměstnanců pro případ ne
moci, invalidity a stáří.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.
§ 2 zákona č. 143/1923 Sb. z. a n. zní takto:
Dílčí dlužní úpisy všeužitečných elektric
kých podniků (§ 1), vydané v době od 1. ledna
1922 do konce roku 1930, jsm osvobozeny od
poplatků, které z těchto dílčích dlužních úpisů
mají býti placeny přímo před jich vydáním.
Čl. II.
§ 3 zákona č. 143/1923 Sb. z. a n. zní takto:
Listiny vydané k zápisu a výmazu závazků
a práv k pojištění dílčích dlužních úpisů, vy
daných všeužitečnými elektrickými podniky
(§ 1) v době od 1. ledna 1922 do konce raku
1930 a knihovní zápisy vykonané z té příčiny,
jsou osvobozeny od kolků r, poplatků.
Čl. III.
Zákon tento nabude účinnosti dnem 1. ledna
1927. Jeho provedení se ukládá ministrům ve
řejných prací, financí, spravedlnosti a země
dělství.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.

Čl. I.

Čl. I. a II. zákona č. 118/1926 Sb. z. a n.
mění se tak, že na místo stanoveného tam
data „31. prosince 1926“ nastupuje datum
„3r. prosince 1927''.
či.

n.
Ustanovení tohoto zákona nabudou účin
nosti dnem 1. ledna 1927.
Ministru sociální péče se ukládá, aby tento
zákon provedl, dohodná se se zúčastněnými
ministry.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Šrámek v. r.

239.
Zákon ze dne 16. prosince 1926,
kterým se prodlužuje platnost ustanovení zá
kona ze dne 2. července 1924, č. 164 Sb. z. a n.,
kterým se mění a doplňuje zák. čl. 1/1911 o ci
vilním řízení soudním.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPlatnost ustanovení §u 1, bodu 12. a 15„
zákona č. 164/24 Sb. z. a n., prodlužuje se až
do jinaké zákonné úpravy.
2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1927.
Provede jej ministr spravedlnosti.
§

230.

Zákon ze dne 16. prosince 1926,
kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923,
č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních vý
hodách na podporu soustavné elektrisace.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

