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Cis. 4.

VyhláSka vlády republiky Česko
slovenské ze dne 30. prosince 1919
o úředních listech československého státu.

§ 1.
Vyhláškou veškerého ministerstva ze dne

23. ledna 1919, č. 58 Sb. z. a n.,'zavedený úřední 
list „Pražské Noviny11 jakož i „Prager Zeitung" 
zastavují se dnem 31. prosince 1919.

§ 2.
Ode dne 1. ledna 1920 bude vycházeti jako 

úřední list „Úřední list československé republiky1' 
(„Amtsblatt der Čechoslovakischen Republik").

§ 3.
Veškerá oznámení, která byla předepsána pro 

„Pražské Noviny" nebo „Prager Zeitung", buďtež 
na příště vyhlašována v tomto novém úředním 
listě.

§ 4.
Bližší předpisy o přijímání oznámení do no

vého úředního listu vydají se způsobem admini
strativním.

§ 5.
• Vedle uveřejnění y úředním listě Českoslo

venské republiky dějí se vyhlášky v úředním listě 
pro Slovensko „Úradné Noviny" jakož i v úřed
ním listě civilní správy Podkarpatské Rusi dle 
Předpisů dosavadních.

Tusar v. r.

Čís. 5.

Zákon ze dne 16. prosince 1919,
jímž se povoluje Československému červenému 
kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální 

částce 2G mil. korun.

§ 1.
Československému červenému kříži se po

voluje, aby uzavřel bezúročnou loterní zápůjčku 
v nominální částce 20,000.000 Kč, a aby proto vy
dal dílčí dlužní úpisy, znějící na doručitele, v no
minální hodnotě nejméně 20 Kč. Se splacením 
těchto dílčích dlužních úpisů smí býti spojeno slo
sování prémií.

§ 2.
Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti ! 

dnem vyhlášení, ukládá se ministru financí, j 
který také ustanoví podmínky, jež Českosloven- I

ský červený kříž, uzavíraje tuto zápůjčku, má 
splniti.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Sonntág v. r.

Čís. 6.

Zákon ze dne 19. prosince 1919,
jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, 
opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr.

§ 1.
Dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině 

na potraviny, zboží, válečný materiál a výzbroj 
pro vojsko československé, se dodatečně schvalují.

§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby na nákup surovin, zboží 

a'potravin v cizině opatřila další úvěr nebo pře
vzala ručení za cizozemský úvěr, který by byl 
poskytnut československému bankovnímu sdru
žení na nákupy y cizině pro tuzemský průmysl.

§ 3.
Úvěry podle §§ 1 a 2 nesmějí přesahovat!

150,000.000 amerických dolarů nebo částku odpo
vídající této hodnotě v jiných valutách.

§4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Beneš v. r. Sonntág v. r.
Klofáč v. r.

Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra pro zásobování lidu a nepřítom
ného ministra veřejného zdravotnictví a tělesné 

výchovy.
‘ Dr. Franke v. r.,

jako ministr železnic a v zastoupení nepřítomného 
ministra obchodu.

Hampl v. r. ííabrman v. r.
Dr. Veselý v. r.

Švehla v. r.,
jako ministr vnitra a y zastoupení nepřítomného 
ministra zemědělství a nepřítomného ministra pošt 

a telegrafů.
Dr. Hodža v. r.
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