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§í.
Práva a povinnosti Odborové úrazové po
jišťovny rakouských železnic ve Vídni z úrazů,
které se staly před 1. listopadem 1918, přechá
zejí, pokud se tak již nestalo, podle § 4 nařízení
ze dne 19. května 1919, čís. 272 Sb. z. a n,, dnem
1. dubna 1920 na nové nositele úrazového poji
štění nebo zaopatření za podmínek, stanovených
v § 4, odst. 1., písm. b) a c) uvedeného nařízení.
§ 2.
Ohledně těchto přešlých práv a povinností
platí obdobně ustanovení § 4, odst. 2. a 4., §§ 6
a 10 nařízení ze dne 19. května 1919, čís. 272
Sb. z. a n.
§3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr
sociální péče a ministr železnic.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
Somítág v. r.
Habnoaa v. r.
KJoiáč v. r.

Tusar v. r.
Dr. Heldler v. r.
Hampl v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v, r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

Cis. 183.
Zákon se dne 22. března 1920,
kterým se zřizuje státní hudební a dramatická
konservatoř v Brně.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Brněnská konservatoř jest střední ústav
státní s českou řečí vyučovací.

§ 2.
Střední škola tato jest samostatným ústavem.
Práva a povinnosti, zvláště platy a jiné požitky,
jakož i pense učitelů, úředníků, podúředníků a
sluhů na ústavě tom zaměstnaných upravují se
podle týchž zásad, podle kterých jsou upraveny
pro zaměstnance střední školy sestátněné kon
servatoře hudby v Praze, podle zákona ze dne
19. března 1920, čís. 179 Sb, z. a n.
Započítání let ztrávených zaměstnanci brněn
ské státní hudební a dramatické konservatoře
před jejím sestátněním do jejich postupu a pense
upraveno bude ministerstvem školství a národní
osvěty v dohodě s ministerstvem financí.

§3.
Státní hudební a dramatické konservatoři
v Brně přiděluje se přiměřený počet profesorů
mistrovské školy státní konservatoře hudby
v Praze.
§ 4.
Provésti tento zákon ukládá se ministru škol
ství a národní osvěty v dohodě s ministrem
financí.
§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. záři
1920.
T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Habnnan v. r.
Cis. 184.

Zákon ze dne 19, bře na 1920,
jímž mění se puncovní zákon ze dne 26. května
1866, čís. 73 ř. z.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby kontrolní poplatky
zavedené v § 44 zákona ze dne 26. května 1866,
č. 75 ř. z., stanovila nařízením a to až do výše
6130 Kč za 1 kg zlata a 90 Kč za 1 kg stříbra hrubé
váhy zboží,
§ 2.
Vláda se dále zmocňuje, aby nařízením sta
novila manipulační poplatek za každý samostatný
kus zboží, který podléhá úřednímu označení po
dle zákona.
§ 3.
Vládě se ukládá, aby ‘tento zákon provedla.
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti 3netn vy
hlášení.
T. G. Masaryk v, r.
Švehla v. r.,

v zastoupení ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr, Šrohár v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.
Sonnlás v. r.
Habrman v. r.

Staněk v. r.
Hampl v. r.
Dr. Heldler v. r.
Houdek v. r.
Klofác v. r.
Dr, Hodža v. r.
Prášek v. r.

