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Čís. 67. Článek II.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 30. ledna 1920,
kterým se doplňuje, pokud se týče pozměňuje na
řízení vlády ze dne 14. listopadu 1919, čís. 610 Sb. 
zák. a nař., o obchodu melasou a osmozovou. 

vodou.
Na základě zálcona ze dne 24. července 1917, 

č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII. z r. 1912 a L. 
z r. 1914 nařizuje se:

článek I.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 14. listopadu 1919, čís. 610 Sb. zák. a nař., kte
rým se upravuje obchod melasou a osmozovon 
vodou, doplňuje, pokud se týče pozměňuje se 
takto :

Toto nařízení nabývá zpětné účinnosti dnem
1. ledna 1920.

článek III.

Provésti toto nařízení ukládá se ministrům 
pro zásobování lidu, financí a zemědělství.

Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Veselý v. r, 
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Wínter v. r. 
Dr. Heídler v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r. 

Houdek v. r.

1. V § 7, odst. 4. cit. nařízení stanovená cena 
Ke. 52 — zvyšuje se na Kč. 52'50.

2. V § 10, odst. 5. uvedená záloha na kupní 
cenu^Kč. 54— zvyšuje se na Kč. 56-—.

o. Poslední odstavec § 10 cit. nařízení po
změňuje se takto:

Z melasy a osmozové vody, jež se přiděluje 
Československou komisí melasovou z některého 
cukiovaru jeho vlastní továrně na krmivá, na líh 
nebo lisované droždí, stávala-li tato továrna již 
v době vyhlášky tohoto nařízení, mohou se při
rážky též vybírati, nesmějí ale převyšovat! Kč. 0'5 
zn každý přidělený metrický cent. Českosloven
ska komise melasová jest též oprávněna vybírati 
Piíspěvek až do Kě. 05 za každý metrický cent 
nw kterou cukrovary zkrmí v rámci
lučního kontingentu (§ 7, odst. 4. cit. nařízení) 
neb bude-li jim to dovoleno — též nad 10%ní 
kontingent ve vlastních hospodářstvích, jakož 
1 one melasy, kterou- cukrovary dodají zeměděl- 
cnm ku zkrmení dle ustanovení § 7, odst. 4. cit. 
naiízení anebo na základě závazků o dodávce 
ínl5Y’, }elbýly uzavřeny nřed výrobním obdobím 
i® 14/15 (§ 12 cit. nařízení).

Čís. 68.

Zákon ze dne 22. ledna 1920,

kterým se mění § 5 zákona ze dne 9. listopadu 
1918, ě. 36 Sb. z. a n.

článek I.
§ 5 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. 

z. a n., mění se takto:

§ 5.
Národní shromáždění zvolí předsedu, 5 místp- 

předsedů, 8 zapisovatelů a 4 pořadatele.

článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedení jeho svěřuje se ministru vnitra,

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r.
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