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Cis. 146.
Naříaení vlády republiky Československé
ze dne 2!. března 1919
o uvolnění obchodu karbidem.
§ 1.
Obchod karbidem jest volný.
Nařízení ministerstva obchodu ze dne 11. ledna
1919, čís. 25 Sb. z. a n., pokud jedná o karbidu, se
zrušuje. Předražování a zatajování zásob karbidu
trestají se podle cis. nař. ze dne 24. března 1917,
z. ř. č. 131.
\ §3.
Toto nařízení nabývá . účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Kfoíáč v. r.
Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Winter v. r.
Čís. 147.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. března 1919,
jímž se částečně mění ministerské nařízení ze dne
25. července 1889, z. ř. č. 122, o opatřeních, aby
zvýšena byla bezpečnost převozu.
článek I.
Odstavec 5 mnusterského nařízení ze dne
25. července 1889, z. ř. č. 122, pozměňuje se tím
způsobem, že bude míti znění následující:
Označovací razítka v podobě čtverce, jehož
strana měří 5 cm, obsahujtež písmena Č S R
(Československá republika), dále písmena Z. P.
(zákonný ponor), a konečně číslo udávající 'nej
větší počet osob.
článek II.
10(° nařízeni nabývá platnosti dnem vy
hlášení; ministerstvo vnitra v dohodě s minister
stvy obchodu, zemědělství, národní obrany a verejných prací pověřuje se jeho provedením.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 148. ■
Nařasení vlády republiky Československé
1
ze dne 19..března 1913
o ochraně původského práva na dílech literárních,
uměleckých a fotografických naproti německorakouskému státu.
. ,pojdte prohlášení německo-rakouského stát
ního uradu pro spravedlnost -požívati budou díla
literární, umělecká a fotografická, která v česko
slovenské republice budou vydána nebo jejichž pů
vodci jsou příslušníky Ceskosloyenské republiky,
af toto dílo kdekoliv bude nebo vůbec vydáno ne
bude, v území německo-rakouského státu téže
ochrany jako, díla, která byla vydána v území to
hoto státu nebo jejichž původci jsou příslušníky
tohoto státu. .
Poněvadž tím zaručena jest vzájemnost, na
řizuje se podle čl. I. zákona ze dne 26. února 1907,
z. ř. č. 88 a zákona-ze dne 28. října 1918, č. 11
bb. z. a nař.:
v Ustanovení zákona ze dne 26. prosince 1895,
Z'. *7
í27, 0 bůvodském právu na dílech literár
ních, uměleckých a fotografických, platí o literár
ních^ dílech, uměleckých a fotografických dílech,kteia nejsou již podle § 1. tohoto zákona chrá
něna a která v německo-rakouském státě byla
vydana neb od příslušníků německo-rakouského
státu pocházejí.
„ Toto nařízení nabývá účinnosti duem -vyhlá
šení a vztahuje se též na díla vydaná před tímto
dnem.
Švehla v. r, v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Soukup v. r,
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r. •
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hniban v. r.
Čís. 149.
Nařízení vlády republiky Československé
se dne 21. břevna 1919
o uvolnění obchodu íuěebninami dosud zabave
nými.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917
z. ř. č. 307, se nařizuje:
§ 1.
Lučebniny, kyselina sírová, kyselina siřičitá,
kyselina octová, kyselina dusičná, kyselina karbolová, kyselina chlorsulfonová, aceton, amoniak,
amoniaková voda, síran amonatý, salmiák, clilorečnany, chlorid cinatý, chromové soli, dvojchioman draselnatý a sodní, alkohol methylový, tcýoi.

