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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.
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Cis. 550.

Ministři! financí se ukládá, aby nařízeni toto
provedl.
Tiisssr v. r.
Řvehla v. r.
Staněk v. r.
r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Kloíáč v. r.
Hampl v. r.
Houdek v, r.
Čís. 549.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 17. října 1919
o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměst
nancům ve výslužbě, vdovám a sirotkům po stát
ních zaměstnancích i osobám požívajícím darů
z milosti. ,
§ 1.
^ Veškerým ■ zaměstnancům státním ve vý
službě. vdovám a sirotkům po státních zaměst
nancích i osobám požívajícím darů z milosti,
jež na základě nařízení vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 23. června 1919, č. 349 Sb.
z. a n„ požívají drahotních přídavků, budiž
k 1. listopadu 1919 vyplacena mimořádná (čtvrtletní) peněžitá výpomoc dosavadními výměrami,
stanovenými v nařízení ministerstva- financí ze
dne 19. listopadu 1917, č. 450 ř. z., a to zálohou
na výpomoce, jež budou zákonem stanovený,
§ 2.
Předpoklady nároků a výměry řídí se dle po
měrů dne 1. listopadu 1919.
§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti je ukládá se veškerému mini
sterstvu.
Tusar v. r.
Švehia v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Soiiíítag v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý vy r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

Zákon ze dne 9. října 1919,
jímž se zavádí daň ze zapalovade! pro Slovensko.

§ 1.
Platnost a působnost císařského nařízení
ze dne 29. srpna 1916, č, 278 ř. z., o dani ze zapalovadel, rozšiřuje se na Slovensko.
§ 2.
Zákon tento nabývá ůčiivhosíi 1. listopadem
1919. Vzhledem k tomu mění se jednotlivé ter
míny, v císařském nařízení § 3, odst. 4., § 8,
odst. 9., § 15. odst. 1., 2. a 4., a § 18, odst. 1. sta
novené, takto:
10. září 1916 na 23. říjen 1919,
14. září 1916 na 27. říjen 1919,
17. září 1916 na 31. říjen 1919,
18. září 1916 na 1. listopad 1919,
a 21. září 1916 na 4. listopad 1919.
§ 3.
Provésti tento zákon ukládá se ministru
financí.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonntag v. r.

Čís. 551.
Nařízení vlády republiky Československé
se dne 17. října 1919,
jímž se provádí zákon ze dne 9. října 1919, ěís.
550 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel na Slovensku.
Jýa základě § 3 zákona ze dne 9. října 1919,
ě. 550 Sb. z. a n., nařizuje se následující:
§ 1.
Platnost a působnost nařízení ministerstva
financí ve shodě se súčasíněnými ministerstvy
ze dne 1. září 1916, č. 279 ř. z., o dani ze za
palovadel, rozšiřuje se na Slovensko.
§ 2.
Účinnost nastává 1, listopadem 1919.
Vzhledem k tomu mění se termíny stanovené
v tomto nařízení (§§ 2 až 4, 14 až 18, 22 a 23)
takto:
2. září 1916 na 15. října 1919,
5. září 1916 na 22. října 1919,
6. září 1916 na 22. října 1919,
10. září 1916 na 23. října 1919,

