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Čís. 375.

Čís. 377.

Zákon ze dne 27. června 1919,
kterým se zřizuje československá státní universita
v Bratislavě.
Se schválením Národního shromáždění česko
slovenského nařizuje se:
§ 1.
V Bratislavě se zřizuje místo bývalé maďar
ské university československá státní universita
o čtyřech fakultách: právnické, lékařské, přírodo
vědecké a filosofické. Přednášky se konají buďto
česky nebo slovenský.
§ 2.
Provésti tento zákon, se ukládá vládě.
§ 3.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy
bude vyhlášen.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 4. července 1919
o zrušení osvědčení pro dopravu dříví.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r..

v zastoupeni min. předsedy a jako ministr \Tiitra,
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winter v.
br. Rašín v. r.
Dr. Hruban v.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Klofáč v. r.
Dř, Soukup v. r.
Habrmaii v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský vrr.,
jako' ministr pro zásobování lidu a za ministra
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. .

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 24.
července 1917, č. 307 ř. z. a uherského čl. zákona
LX11I z r. 1912 a L z roku 1914 se nařizuje:
§ 1.
Nařízení ministerstva orby ve shodě s účast
něnými ministerstvy a v dohodě s ministrem vo
jenství ze dne 31. října 1917, č. 430 ř. z., jímž. za
vedena byla dopravní osvědčení pro dříví, se
zrušuje.
§ 2.
Doprava dříví uvnitř hranic Československé
republiky jest volna.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a jeho provedením pověřuje se ministerstvo
železnic,
Švehía v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r,
Di. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránskýv. r.
Dr. Winter v. r.
'Dr. Kruban v. r.

Čís. 378.
Čís. 376.
Zákon ze dna £.7. června 1919,
kterým povoluje se úvěr na hrazení nákladu,
vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.
Podle usnesen! Xárodního shromáždění se na
řizuje:
§ 1.
Aby byly uhrazeny diference, které vznikají
mezi nákupními cenami mouky a obilí v cizině a
mezi prodejními .cenami mlýnských výrobků ve
státe československém, povoluje se úvěr až do
400,000.000 K.
;
§2.
Částky této použije se postupně podle množ
ství mouky a obilí, dovezeného z ciziny.
§ 3.
Zákon tento, jejž provésti se ukládá ministra
pro zásobování lidu a ministru financí, nabývá
hned účinnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení ministerského
předsedy.
Dr. Rašín v. r«
Dr. Vrbenský v, r.

Zákon ze dne 25. čsrvia 1919,
kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu
a poplatek ze smluv nájemních" a pachtovních.
Podiíe usnesení Národního shromáždění naři
zuje se:
§ 1.
Pronajímatel (propachtovatel) věci nemovité
a jejího příslušenství, živnosti, nebo jiného opráv
nění jest povinen, aby do měsíce po té, kdy tento
zákon vejde v působnost, oznámil berní správě,
v jejímž obvedu pronajatý (prbpachíovaný) před
mět se nalézá, komu, na.jakou dobu a za jaké ná
jemné (pachtovné) jej pronajal (propachtovai).
§ 2,
Pronajímatel (propachtovatel) jest dále po
vinen ohlásili témuž úřadu každý nový nájem
(pacht) i každou změnu nájemce (pachtýře) a ná
jemného (pachtovného), a to do 14 dnů po té, kdysmlouva nájemní (pachtovní) nebo její změna byla
dojednána.
§ 3.
Opomenutí ohlášky nebo ohláška nesprávná,
nejsou-li trestný pro zamlčení nájemného, stíhají
84*

