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Těm pozůstalým, na které se vztahuje usta
novení tohoto paragrafu, jímž však dosud nebyl 
tento příplatek vyměřen při povolení zaopatřo
vacích požitků, budiž vyměřen a poukázán 
dodatečně.

K § 4. Příplatky na základě tohoto zákona 
k výplatě poukázané súčtují se k tíži kapitoly 24, 
tit. 5, >§ 1, státního rozpočtu pro rok 1919.

Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r, 
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr, tieidler v. r. 
Stříbrný v. r. 
Houdek v. r. 
fiamp! v. r.
Habr man v. r.

Čís. 487.

Nařízení vlády republiky ěeskozlovenské 

ze dne 2®. srpna 1919

o proudloužení lhůty pro soupis nemovitosti, práv 
s nemovitostmi spojených nebo na nich váznou

cích a pohledávek, hypotekárních.

Na základě zákona ze dne 27. června 1919, 
č. 369 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

Lhůta ustanovená ve čl. 1 nařízení Vlády ze 
dne 7. července 1919, č. 370 Sb. z. a n., pro soupis 
nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo 
na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních, 
jakož i ihůta ustanovená ve 51. 10 téhož nařízení 
pro případnou opravu přiznání prodlužuje se do 
30. září 1919.

§ 2.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a 
výkon ukládá se ministru financí.

Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Šrobár v. r. 

Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r.

Stříbrný v. r.

Čís. 488..

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 28. srpna 1919

o dalším uvolnění vkladů a podílů, přihlášených 
dle nařízení ze dne 4. března 1919, č. Í10 Sb. z. a n.

Po rozumu zmocňovacího zákona ze dne 
25! února 1919, č. 84 Sb. z. a n. nařizuje se toto:

§ 1.
Vklady a podíly, jež dle stavu ze dne 1. břez

na 1919 nepřesahují 50.000 K a byly řádně přihlá
šeny dle nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. 
z. a n. uvolňují se, byla-li přihláška oznámena 
soupisovým úřadem dotyčnému peněžnímu ústa
vu (51. 6X částkou 2000 K úplně a zbývající část
kou až ck> 85%.

Mimo to uvolňují se i ostatní řádně přihlá
šené vklady a podíly jakož i část dle odstavce 
prvého z uvolnění vyloučená do obnosu, jehož 
bude použito k upsání státní půjčky Českoslo
venské republiky, vypsané dnem 1. září 1919.

Tím se mění nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 4. června 1919, ě. 285 Sb. z. a n.

/ § 2.
Y případech, kde budie použito uvolněného 

vkladu k upsání státní půjčky, musí tato býti 
upsána peněžním ústavem, u něhož se vklad nebo 
podíl uvolňuje, na příkaz strany ve výši uvolně
ného vkladu.

Upisující ústav převezme prozatímní stvrzen
ky o úpisu, příp. příslušné titry do úschovy na 
tak dlouho, dokud nebudou uvolněny zvláštním 
nařízením vlády.

Dospělé kupony mohou však býti stranám 
vždy vydány.

Ústav může uložiti titry u některého jiného 
tuzemského ústavu.

§ 3.

Ministru financí se ukládá, aby toto nařízeni 
provedl.

§■ 4.

Nařízení toto ■ nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r.

Stříbrný

Prášek v. r. 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 

v. r.

/


