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123.

Vládní nařízení 
ze dne 20. srpna 1930

o vlajce vojenských plavidel československé 
republiky.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 30. března 1920, č. 252 
Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení 
o státní vlajce, státních znacích a státní pe
četi :

§ I-
-(i) Vojenská plavidla československá nesou 

vlajku, která se skládá ze spodního pole čer
veného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut 
od žerdi ke středu modrý klín; přední vrchní 
roh vlajky je pokryt malým státním znakem.

3říloha (2) Poměr jednotlivých částí této vlajky 
jest patrný z obrazce připojeného v příloze.

124.
Nariadenie

krajinského prezidenta v Bratislavě 
zo dňa 11. juna 1930,

ktorým sa v platnost’ uvádza všeobecný vý
povědný a stahovací poriadok pre Slovensko.

Na základe § 2, odst. 1., .zákona zo dňa 30. 
juna 1926, č. 125 Sb. z. a n., o úpravě niekto- 
rých lehot pri smlúvach nájemných, vydává 
krajinský prezident v Bratislavě v dohodě 
s prezidentom vrchného sudu v Bratislavě a 
v dohodě s prezidentom vrchného súdu v Ko- 
šiciach tento výpovědný a stahovací poriadok 
pre všetky obce Slovenska, čítajúc v to aj 
mestá so sriadeným magistrátem Bratislavu 
a Košice.

§ 1.
Tento výpovědný a stahovací poriadok len 

potial’ platí, pokial’ sa stránky výslovné ne
smluvily na inom.

§ 2.

Tento výpovědný a stahovací poriadok 
vztahuje sa na všetky přena jaté věci nemovité 
alebo zákonom za nemovité přehlášené okrem 
pozemkov prenajatých k účelom zemědělským 
a platí nie len pre nájmy bytov, ale tiež pre 
nájmy dielni, sklepov, živnostenských a ob
chodných miestností, skladišť, pivnic, stajní 
a miestností na povale a kdekotvek inde.

§ 3.
Pravidelné obdobia nájomné sú: obdobie 

januárové trvajúce od 1. januára do 31. 
marca, obdobie aprílové, trvajúce od 1. apríla 
do 30. júna, obdobie júlové, trvajúce^ od 1. 
júla do 30. septembra a obdobie októbrové, 
trvajúce od 1. októbra do 31. decembra.

§2.

Ministr národní obrany ^ vydá předpisy 
o vlajkách hodnostních, služebních a vojen
ských vlajkách signálních a jich používání a 
bližší předpisy k provedení tohoto nařízení.

§3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede je ministr národní obrany.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. Dostálek v. r.
Dr. Engliš v. r. Bradáč v. r.
Dr. Meissner v. r. Bechyně v. r.
Dr. Matoušek v. r. Dr. Franke v. r.

Dr. Slavik v. r., 
též za ministra Dr. Viškovského.
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