Sbírka zákonů a nařízení, č. 127 a 128.

251

.

Ustanovení toto netýká se dodávek, jež jsou
vyhrazeny drobným živnostníkům.
Rovněž lze záruky za uvěřené dovozné, ná
jemné, vlečkové a jiné smlouvy skládat! na
příště až do poloviny toliko v dluhopisech této
půjčky investiční, i učiní správa železných drah
státních nebo soukromých příslušná opatření ve
vlastním oboru působnosti.
Ustanovení tato nevztahují se na vadia a
kauce složené dle platných předpisů v hotovosti.

kterým se povoluje úvěr b částečné úhradě ne
kryté potřeby vojenské správy, způsobené váleč
nými poměry na Slovensku v roce 1919.

§9.
Dluhopisů této půjčky smí se používati pouze
jednou k účelům v §§ 4 až 7 uvedeným; správa
pošt a telegrafů a správa železnic jest oprávněna
vhodným kontrolním opatřením vyloučili opětov
né použití téhož dluhopisu.

K částečné úhradě nekryté potřeby vojenské
správy, způsobené válečnými poměry na Sloven
sku v roce 1919, povoluje se úvěr ve výši
677,308.188 Kč 48 h.

§ 10.

Ministr financí se zmocňuje, aby částku uve
denou v § 1 kryl úvěrními operacemi.

Oproti účastníkům, kteří by upisovací povin
nosti dle § 4 ve lhůtě upisovací nedostáli, bude
použito práva výpovědi vyhrazeného poštovní
správě v § 31 telefonního řádu.
^ Žadatelé za zřízení stanic účastnických, kteří
půjčky neupsali, budou ze záznamu škrtnuti.
Majitelům vleček, kteří nevyhoví upisovací
Povinnosti dle § 5 ' ve lhůtě upisovací anebo,
pokud se týče majitelů nových vleček, ve lhůtě
um zvlášf stanovené, může býti železniční státní
správou nebo správou dráhy soukromé příslušná
smlouva vypovězena s okamžitou platností.
, Nesplní-Ii odesilatel železničních zásilek pod_
minky dle § 6, odst. 1., nemá nároku na přijetí zá
silky k dopravě.

§ 11.
, Vládě se ukládá, aby tento zákon, který na
bývá účinnosti dnem vyhlášení, provedla.
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127

Zákon ze dne 18. března 1921,

Národní shromáždění republiky
venské usneslo se na tomto zákoně:

Českoslo

§ 3.
Zákon tento, jejž provésti se ukládá ministru
financí a ministru národní obrany, nabývá ihned
účinnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v r.
Hanačík v. r.
Husák v. r.

Zákon ze dne 17. března 1921
o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a
sadí a zkoušeni odrůd kulturních rostlin.
Národní shromážděni republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za účelem zvelebení výroby rostlinné' za
vádí se:
1. uznávání původnosti odrůd,
2. uznávání osiva a sádě kulturních rostlin a
■
3. zkoušení odrůd.
Označení „původní odrůda", „uznané osivo",
„uznaná sáď“, „do rejstříku zapsaná odrůda"
(s 9) povoluje se jen podle ustanovení toho
zákona.
Uznávání provádí na přihlášky pěstitelů
uznávací komise při hlavních zemědělských kor

