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1929, č. 33 Sb. z. a n., do 31. října 1929, pro
dlužuje se do 31. března 1930.

§ 2.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. li
stopadu 1929 a provede je ministr sociální 
péče s ministry spravedlnosti, financí a 
vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Najman v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Novák v. r.
Dr. Mayr-Harting v.

Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. šteřánek v. r. 
Dr. Viškovský v. r. 

r. Dr. V íasák v. r.

ISO.

Opatření Stálého výboru 
ze dne 11. října 1929,' 

kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne
17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve r ’ění zá
kona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. 
a n., o celních slevách pro dovoz strojů a pří

strojů.

Stálý výbor Národního shromáždění řepu-, 
bliky československé usnesl se podle § 54 
ústavní listiny na tomto opatření:

§ 1.

Platnost zákona č. 58/1925 Sb. z. a n. ve 
znění zákona č. 113/1927 Sb'. z. a n. prodlu
žuje se dále do 31. března 1831.

157.

Opatření Stálého výboru 
ze dne 11. října 1929,

kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 
28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu 

exekučního vyklizení místností.

Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54 
ústavní listiny na tomto opatření:

§ I-

účinnost zákona č. 45/1928 Sb. z. a n., 
která byla prodloužena zákonem ze dne 21. 
března 1929, č. 34 Sb. z. a n. do 31. října 
1929, prodlužuje se do 31. března 1930.

§ 2.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. li
stopadu 1929 a provede je ministr spravedl
nosti v dohodě s ministry sociální péče a 
vnitra.

§ 2.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 
ledna 1930 a provede je ministr financí v do
hodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a ministrem zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 

Udržal v. r.

Dr. Beneš v, r.
Černý v. r.
Najman v. r.
Dr. Nosek v. r. _
Novák v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. šfefánek v. r. 
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Vlasák v. r.

159.

Opatření Stálého výboru 
ze dne 11. října 1929 

o státní pomoci při živelních pohromách 
v roce 1929.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Beneš v. r. 
černý v. r. 
Najman v. r. 
Dr. Nosek v. r. 
Novák v. r.

Udržal v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. štefánek v. r. 
Dr. Viškovský v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Vlasák v. r.

Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54 
ústavní listiny na tomto opatření:

§ I-

(i) Pro zmírnění škod, způsobených živel
ními pohromami v roce 1929, a to bez rozdílu, 
ať jde o škody způsobené na majetku země
dělském (lesním), či o škody na majetku ji
nakém, přispěje stát těm, kdož byli těmito
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pohromami postiženi, při čemž budiž vzat ná
ležitý zřetel na hospodářské poměry poškoze
ných, tím způsobem, že převezme závazek pla- 
titi část úroků ze zápůjček nebo z jejich částí, 
jež jim budou poskytnuty peněžními ústavy 
zmocněnými k tomu ministerstvem zeměděl
ství, nebo, pokud nejde o škody na země
dělském (lesním) (majetku, ministerstvem 
vnitra.

(2) Úhrn zápůjček těchto nesmí přesahovati 
částku 200,000.000 Kč a příspěvek státní na 
úrok činiti bude ročně 3% z poskytnutých 
zápůjček nebo z jejich částí, a to na dobu 
nejdéle 15 let.

§ 2.

Ministerstvo zemědělství, pokud se týče 
ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby v do
hodě s ministerstvem financí převzalo státní 
záruku, a to na dobu nejdéle 15 let až do 
úhrnné výše 20,000.000 Kč za zápůjčky nebo 
jejich části, jež poskytnou peněžní ústavy 
(§ 1, odst. 1) těm, kdož byli živelními pohro
mami postiženi a jsou tím ohroženi na hospo
dářské existenci a nemohou proto dosíci úvěru 
na nezbytně nutnou nápravu škod, způsobe
ných živelními pohromami.

§ 3.
Z úhrnu zápůjček (§1, odst. 2) a státní zá

ruky (§2) určí se dohodou ministrů zeměděl
ství, vnitra, průmyslu, obchodu a živností a 
financí část připadající jednak na zmírnění 
škod na majetku zemědělském (lesním), jed
nak na zmírnění škod ostatních se zřetelem 
na rozsah škod a hospodářské poměry poško
zených.

§ 4.
•• Právní listiny, vysvědčení, podání, proto

koly, přílohy, úřední výkony a vyhotovení, 
jež týkají se zápůjček a pomoci podle tohoto

zákona, zejména též pokud se týkají zajištění 
nebo zaručení poskytnutých zápůjček, jsou, 
když se jich nepoužije k jinému účelu, osvo
bozeny od kolků a poplatků.

§ 5.

Opatření toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedou je ministři zemědělství, 
vnitra a průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r. 

Udržíd v. r.

Dr. Beneš v. r.

Černý v. r.

Najman v. r.

Dr. Nosek v. r. 

Novák v. r.

Dr. Mayr-Harting v.

Dr. Spina v. r.

Dr. Srdínko v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. štefánek v. r. 

Dr. Viškovský v. r. 

Dr. Vlasák v. r.

160.

Vyhláška ministra vnitra 
zs dne 23. října 1929

o zrušení visové povinnosti ve styku
s Norskem.

Na základě ustanovení § 16, odst. 3., a § 11, 
odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 
Sb. z. a n., o cestovních pasech, zrušuji v do
hodě s ministerstvem zahraničních věcí, mi
nisterstvem národní obrany a ministerstvem 
sociální péče dnem 15. listopadu 1929 visovou 
povinnost pro majetniky norských národníku 
pasů.

černý v. r.
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