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(čís. 547.—554.) 547. Zákon o vybudování a udržování „Akademického domu v Praze“. —
548. Nařízení o uvolnSní splatných pojištěných kapitálů k upsání státní půjčky republiky Českoslo
venské. — 549. Nařízení o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměstnancům ve výslužbě, vdovám
a sirotkům po státních zaměstnancích i osobám požívajícím darů z milosti. — 650. Zákon, jímž se
zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko. — 551. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 9. října 1919,
č. 550 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel na Slovensku. — 552. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 9.března 1897,
ě. 195 ř. z., o dani z tržby cenných papírů. — 653. Nařízení o nejvyšších cenách zápaLkpro Slovensko. —
654. Vyhláška, že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. září 1919,
č. 525 Sb. z. a n., o zřízení československé celní rady.

Cis. 547.

Čís. 548.

Zákon ze dne 9. řtyna 1919

Nařízení vlády republiky československé

o vybudováni a udržováni „Akademického domu
v Praze".

ze dne 17. října 1919

§ 1.

o uvoinění splatných pojištěných kapitálů k upsá
ní státní půjčky republiky Československé.

K vybudování a udržováni „Akademického
domu v Praze“ povoluje jse částka 5 milionů
korun, která budiž zajištěna ve státních roz
počtech na léta 1921—1923.

Po rozumu zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:

§ 2.

§ 1.

Se stavbou „Akademického domu v Piraze"
budiž započato v roce 1920,

Část splatných pojištěných kapitálů zadržitelná dle § 10 nařízení vlády ze dne 10. dubna 1919,
čís. 184 Sb. z. a n., uvolňuje se do té míry, pokud
jí bude použito k upsání na státní půjčku česko
slovenské republiky, vypsanou dnem 1. září 1919.

§ 3.
Provésti zákon ukládá se ministrům veřej
ných prací, školství a národní osvěty, sociální
péče a financí.
§ 4.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v, r.
Tusar v. r.
Hanini v. r.

Habrman v. r.

Dr. Wlnter v. r.

Sonntas v. r.

§ 2.
Pojišťovna upíše na příkaz příjemce z po
jistky oprávněného příslušný obnos u některého
upisovacího místa; toto pak ponechá stvrzenku
o úpisu, případně vydané titry v úschově tak
dlouho, až budou uvolněny zvláštním nařízením
vlády. Dospělé kupony mohou však býti stranám
přímo vydávány.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
122

