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(SlO.—212.) 210. Zákon, kterým se vlála zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala
státní záruku za úvěr poskytnutý Zistavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze. — 211. Zákon,
kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924,. č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských
zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí. — 212. Vyhláška o soupisu obligací dráhy Karla Ludvíka
a obligací dráhy Albrechtovy, haličských zemských obligací a obligací územních svazků samo
správných.

210.
Zákon ze dne 6. října 1925,
kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí
a plátce převzala státní záruku za úvěr po
skytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu
v Praze.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby převzala jménem
státu jako rukojmí a plátce záruku do výše
8,000.000 Kč (osm milionů korun českoslo
venských) za zápůjčky, které peněžní ústavy
poskytnou Zástavnímu a půjčovnímu úřadu
v Praze.
§2. •
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho provedením pověřují se ministři
vnitra a financí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.

.

211
Zákon ze dne 6. října 1925,
kterým se mění zákon ze dne 2. července
1924, ě. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospo
dářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.
§ 10. zákona čís. 169/1924 Sb. z. a n. mění
se a bude zníti takto:
(1) Zákon tento nabývá, pokud jde o plemenitbu koní, účinnosti dnem, který bude
určen vládním nařízením, nejpozději však
1. srpna 1925. Týmž dnem pozbývají platnosti
právní předpisy s ním se nesrovnávající,
zejména:
1. Kap. III. zák. čl. XII./1894 o polním, ho
spodářství a polní policii, pokud se týče plemenitby koní,
2. ministerská nařízení:
ze dne 25. dubna 1855, č. 79 ř. z., o použí
vání soukromých hřebců k připouštění,
ze dne 3. února 1866, č. 18. ř. z., o při
pouštění zemských klisen soukromými plemennými hřebci a o zamezení hřebci nákazy,
ze dne 15. května 1874, č. 76 ř. z., kterým
se doplňují a částečně mění předpisy o použí
vání soukromých hřebců k připouštění,
ze dne 9. listopadu 1875, č. 139 ř. z., kterým
se vysvětluje § 8. odst. 2., min. nař. právě
uvedeného,
3. zákon ze dne 18. února 1905, č. 34 mor.
z. z. o používání soukromých hřebců k při
pouštění cizích klisen,
4. všechna prováděcí nařízení k předpisům
pod č. 1—3 uvedeným.
(2) Pokud jde o plemenitbu skotu, vepřů
a ovcí, nabývá tento zákon účinnosti dnem,
který bude určen vládním nařízením. Týmž
131

