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Obsah: (20. a 2t.) 20. Z ákon, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním
vedení státního hospodářství. —- 21. Nařízení, jímž se zrušuje povinnost předkládat! duplikát 
a triplikát zasílací listiny při dopravě semene jetele červeného, vojtěšky a odpadů všech 

. jetelů a vojtěšek.

20.
Zákon ze dne 21. února 1930, 

kterým se prodlužuje platnost opatření Stá
lého výboru o,zatímním vedení státního hospo

dářství.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Platnost opatření Stálého výboru ze dně 7. 

listopadu 1929, č. 175 Sb. z. a n., o zatímním 
vedení státního hospodářství od 1. ledna do 
28. února 1930, se prodlužuje až do vyhlášení 
finančního zákona, kterým se stanoví státní 
rozpočet pro rok 1930, nejdéle do 15. dubna 
1930.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. břez

na 1930. Provede jej ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Engliš v. r.

21.
Vládní nařízení 

ze dne 20. února 1930, 
jímž se zrušuje povinnost předkládati dupli
kát a triplikát zasílací listiny při dopravě 
semene jetele červeného, vojtěšky a odpadů 

všech jetelů a vojtěšek.

podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ 1.

Ustanovení § 7 vládního nařízení ze dne
12. listopadu 1920, č. 624 Sb. z. a n., o úpravě 
obchodu semenem jetele červeného, vojtěšky 
a odpady všech jetelů a vojtěšek, ve znění 
vládního nařízení ze dne 10. listopadu 1921, 
č. 410 Sb. z. a n., se zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením pověřují se ministři ze
mědělství, obchodu a železnic.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. Dostálek v. r.

Dr. Slávik V. r.
Dr. Šrámek v. r. 

Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 

Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 

Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 

Bechyně v. r.

Dr. Franke v. r.

Dr. Engliš v. r.,
též za ministra Dr. Matouška.

Vláda republiky . československé nařizuje

Státní M&kárna v Prais.
8


