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161.

Opatření Stálého výboru 
ze dne 11. října 1929,

kterým se prodlužuje platnost dovozních listů 
a rozšiřuje jejich použití.

Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54 
ústavní listiny na tomto opatření:

-s ministrem průmyslu, obchodu a živností a 
s ministrem zemědělství.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Beneš v. r. 
černý v. r. 
Najman v. r. 
Dr. Nosek v. r.

Udržal v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. štefánek v. r.

§ 1.

Platnost dovozních listů vydaných' podle 
článku VI., č. 1., zákona ze dne 22. června 
1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění 
zákon o celním sazebníku pro československé 
celní území a celní sazebník a vydávají usta
novení o úpravě obchodních styků s cizinou, 
prodlužuje se, pokud by byla zanikla po vy
dání tohoto opatření, do konce prosince 1929.

§ 2.

Použití dovozních listů vydaných podle čl.
VI., č. 1., zák. č. 109/1926 Sb. z. a n. rozšiřuje 
se na dobu jednoho roku na dovoz vepřového 
sádla, též vyškvařeného, vepřové slaniny a 
husího sádla, též vyškvařeného. K tomuto 
účelu lze takových dovozních listů použiti 
teprve po uplynutí tří měsíců jejich platnosti.

Novák v. r. Dr. Vlasák v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Viškovský v. r.

162.

Opatření Stálého výboru 
ze dne 22. října 1929 

o nemocenském ošetření důchodců podle zá
kona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., 
o pensijním pojištění soukromých zaměst

nanců ve vyšších službách.

Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54 
ústavní listiny na tomto opatření:

§ 3. ČI. I.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí v dohodě

§ 48 zák. č. 26/1929 Sb. z. a n, se mění a 
doplňuje novým odstavcem tohoto znění:
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