
286 Sbírka zákonů a nařízení, č. 47. a 48.

čl. I.
1. § 1 zákona čís. 139/1926 Sb. z. a n. se 

mění a bude zníti takto:
„Na podporu soustavné elektrisace ven

kova povoluje se na léta 1929—1933 roční 
řádná částka 35,000.000 Kč.

Počínaje rokem 1930 budiž částka tato za
řáděna do řádných výdajů v rozpočtu mini
sterstva veřejných prací. K úhradě zvýšené 
potřeby pro udílení podpor na elektrisaci 
venkova, která v rozpočtu ministerstva veřej
ných prací na rok 1929 nemá úhrady, budiž 
použito rozpočtového přebytku a po případě 
i úspor vykázaných v roce 1929.“

2. V § 2 odst. 1 nahrazuje se prvá věta 
větou:

„Roční částky 35,000.000 Kč se použije:" 

čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Jeho provedení ukládá se ministrům 
veřejných prací, financí a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Spina v. r. Dr. Vlasák v. r.
Dr. Srdínko v. r.

47.
Zákon ze dne 21. března 1929, 

kterým se povoluje užiti dílčích dlužních 
úpisů „Jihočeské 51/2% investiční půjčky 
elektrisační z roku 1928 v částce Kč 
20,000.000'— jmenovité hodnoty se zemskou 
zárukou (II. emise)" k ukládání nadačních, 

sirotčích a podobných kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Dílčích dlužních úpisů „Jihočeské 51/2% 

investiční půjčky elektrisační z roku 1928 
v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty 
se zemskou zárukou (II. emise)", vydaných 
„Jihočeskými elektrárnami, akciovou společ
ností v čes. Budějovicích", podle usnesení 
valné hromady akcionářů této společnosti ze 
dne 21. května 1925, smí býti užíváno k úroč
nému ukládání peněz poštovního úřadu šeko
vého, nadací a ústavů podléhajících veřej
nému dozoru, rovněž k uložení peněz poru-

čenců a opatrovanců, peněz depositních a ko
nečně — až do výše bursovního kursu, avšak 
nikoli přes jmenovitou hodnotu — za služební 
a obchodní kauce.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provésti jej ukládá se ministrům 
financí, vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Vlasák v. r. černý v. r.
Dr. Spina v. r. 

za ministra Dr. Mayr-Hartinga.

48.
Zákon ze dne 21. března 1929, 

kterým se povoluje užiti dílčích dlužních 
úpisů „Středolabské 5y2‘% investiční půjčky 
elektrisační z roku 1928 v částce 20,000.000 
Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" 
k ukládání nadačních, sirotčích a podobných 

kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Dílčích dlužních úpisů „Středolabské 514% 

investiční půjčky elektrisační z roku 1928 
v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se 
zemskou zárukou", vydaných „Elektráren
ským svazem středolabskýeh okresů, společ
ností s ručením obmezeným" v Kolíně, podle 
usnesení valných hromad této společnosti ze 
dne 31. července 1927 a 27. října 1927, smí 
býti užíváno k úročnému ukládání peněz po
štovního úřadu šekového, nadací a ústavů 
podléhajících veřejnému dozoru, rovněž k ulo
žení peněz poručenců a opatrovanců, peněz 
depositních a konečně až do výše bursovního 
kursu, avšak nikoliv přes jmenovitou hod
notu, za služební a obchodní kauce.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se ministrům fi
nancí, vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Vlasák v. r. černý v. r.
Dr. Spina v. r.

za ministra Dr. Mayr-Hartinga.


