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§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
Zároveň se zrušaje ustanovení § 23 zákona ze
7. února 1919, č. 76 !3b. z. a n,, jakož i zákon 
ze dne 19. prosince 1919, č. 8 Sb. z. a n. 
z roku 1920.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

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

Švehla v. r.

Cis. 286.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 26. dubna 1920

o vnitrozemské dopravě luštěnin.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII. z roku 1912 
a 51. L. z roku 1914 nařizuje se:

§ 1.

Železnice a paroplavební podniky smějí při- 
jímati zásilky luštěnin všeho druhu, jako čočky, 
hrachu, vikve, vlčince, pelušky, bobu jedlého 
i svinského a j., pro dopravu ve vnitrozemí pouze 
tehdy, je-li k dopravním listinám připojeno pro 
každou zásilku dopravní osvědčení. Vzor osvěd
čení dopravního stanoví ministerstvo pro záso
bování lidu.

Vyhotovovati dopravní osvědčení jsou opráv
něny zemské obilní ústavy, kdykoli doprava 
děje se z jednoho okresu do druhého. Pro dopra
vu v okrese vydává osvědčení okresní obilní 
úřad (na Slovensku župní obilní úřad pro obvod 
župy). Obilní ústav jest oprávněn účtovati za do
pravní osvědčení režijní poplatek, jehož výši usta
noví ministerstvo pro zásobování lidu.

Železniční zaměstnanci jsou odpovědni za 
zachovávání těchto předpisů.

Došla-H zásilka bez dopravního osvědčení, 
nechf ^stanice určení oznámí případ okresnímu 
obilnímu úřadu.

§ 2.

Přestupky tohoto nařízení a předpisů dle ně
ho vydaných trestá politický okresní úřad, na 
území někdy uherském administrativní vrchnost 
policejní, peněžitou pokutou do 20.000 Kč, nebo vě
zením (uzamčením) do 6 měsíců, pokud čin ne
podléhá trestu přísnějšímu.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; 

provedením jeho pověřuje se ministerstvo pro 
zásobování lidu.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.,

jako ministr financí a jako správce ministerstva 
pro zásobování lidu.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Hampl v. r.

Cis. 287.

Zákon ze dne 14. dubna 1920,

kterým se povoluje úvěr k úhradě nákiadú, spo
jených s nákupem a dovozem cizozemské sadby 

bramborové.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby povolila z prostředků 
státních peníz až do 10 mil. Kč na rok 1920 
k úhradě diference, jež vznikne mezi nákupní 
cenou sadbových bramborů s dopravními výlohami
7. ciziny a domácí cenou přikazovací.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby si potřebný peníz 
opatřila úvěrními operacemi.

§ 3.

Zákon tento, jenž nabývá účinnosti dnem vy- 
lilášení, provedou ministři zemědělství, financí 
a pro zásobování lidu.

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

Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva 

pro zásobování lidu.


