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Čís. 127.

Nařízení vlácty republiky Československé 

ze dne 13 břesna 1919

o dalším prodloužení platnosti zákona o podpoře 
nezaměstnaných.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne
24. -července 1917, z. ř. č. 307, vydává se toto na-
řízení:

článek I.

Zákon ze dne 10. prosince 1918, čís. 63 Sb. 
z. a n., o podpoře nezaměstnaných ve znění zá-
kona z 12. února 1919, čís. 63 Sb. z. a n., pone-
chává se tímto nadále v platnosti až do 31. břez-
na 1919.

Článek II.

Minisíru sociální péče se ukládá, aby naří-
zení toto uvedl ve skutek.

Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.

Dr. Zahradník v. r, 
Klofáč v. r.

Dr. VrbensStý v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 128.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. února 1919 
o filmování a zakládání filmových podniků na 

na Slovensku.
§ 1.

O 1 i i ni o v á n í n a S1 o v e n s k u.
Po dobu přechodního vojenského obsazení 

Slovenska jest nepřípustno svobodně filmovati na 
Slovensku (bráti přírodní snímky neb scény) bez 
předchozího povolení ministerstva s plnou mocí 
pro správu Slovenska.

Žadatel jest povinen udati jméno filmového 
podniku, čas, místo a účel filmování a podvoluje 
se eventuelním rozhodnutím ministerstva s plnou 
mocí pro správu. Slovenska.

§ .
O zakládání filmových podniků.
Až do definitivní úpravy mezinárodní situace 

v otázkách hospodářských nařizuji:
K zakládání jakýchkoliv podniků na výrobu 

filmů, ke zřizování půjčoven filmů a ke komi-
sionářským obchodům s filmy na Slovensku nutno 
si vyžádat! svolení ministerstva s plnou mocí pro 
správu Slovenska.

§ 3.
Přestupky tohoto nařízení trestají politické 

úřady pokutou až do K 20.000-—; v případě ne- 
dobytnósti nastoupí trest vězením až do 4 neděl.

§ 4.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy-

hlášení.
Ministr československé republiky s plnou mocí 

pro Slovensko:
Dr. Vávro Šrobár v. r.

/

státní knihtiskárny v Prané.


