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Čís. 551.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 29. září 1920, č. 89.882/27.864> 
o skončení upisovací íhňty na IV. státní půjčku 

republiky Československé.

Upisovací lhůta na IV. státní půjčku repu
bliky Československé pro osoby jmenované v § 4 
zákona ze dno 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n., 
jakož i pro jmění opatrovanecká a sirotčí (§ 3 
téhož zákona) končí dnem 15. prosince 1920.

Po uplynutí této lhůty budou od těchto upi- 
sovatelů přijímány úpisy na IV. státní půjčku jen 
v těchto případech:

1. jedná-li se o upisovatele sdružené ve spolky 
po rozumu § 11 zákona ze dne 24. června 1920, 
čís. 417 Sb. z. a n. (kooperace);

2. jedná-li se o upisovatele, kteří nemohou 
státi se členy spolků pod číslem 1. zmíněných 
(kooperací), poněvadž vlastnictví jejich na dluho
pisech válečné půjčky přesahuje 100.000 K nom.; 
v těchto případech může ministerstvo financí na 
žádost strany povoliti úpis i později, uzn/í-li za 
dostatečně prokázáno, že upisovatel v řádné době 
upisovací neměl dostatečných hotovostí k upsání 
IV, státní půjčky potřebných;

3. mají-li upisovatelé válečné půjčky dosud 
mimo území republiky Československé a budou-li 
se tyto půjčky dnem 1. prosince 1920 v cizině 
ještě nacházeli;

4. jedná-li se o dluhopisy válečných půjček, 
kterých použijí neprivilegované peněžní ústavy 
k upisování IV. státní půjčky na vlastní účet po 
rozumu § 9, odst. 3. a 4., zákona ze dne 24. června 
1920, č. 417 Sb.jz. a n.

Správce ministerstva financí:
Dr. Engliš v. r.

Čís. 552.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 28. září 1920 

o placení daně z válečných zisků za rok 19Í9 na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi 4%níml stát
ními pokladničními poukázkami a úpisy 4^"% ni 

státní prémiové půjčky.

§ I-
Daň z válečných zisků za rok 1919 může se 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platiti 
4°/nními státními pokladničními poukázkami repu
bliky Československé, splatnými dněl.října 1923

a 1. října 1924, jakož i úpisy 4,/a%T1í státní 
prémiové půjčky, vydané na základě zákona ze 
dne 6. února 1920, čís. 85 Sb. z. a n., a to způ
sobem stanoveným v § 1, odst. 2., 3. a 4., naří
zení vlády republiky Československé ze dne
30. září 1919, čís. 527 Sb. z. a n,, při čemž úpisy 
prémiové půjčky budou účtovány za 99 Kč.

§ 2.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Správce ministerstva financí:
Dr. Engliš v. r.

Us. oo3.
Nařízení presidenta zemská správy poli
tické v Fráze ze dne 1. října 1920, 

čís. 18-M-8597, č. z. sp. p. 289.628 
ai 1920,

o úpravě námezdního mletí, šrotování a čištění 
obilí pro zemědělské samozásobitele v Čechách.

Na základě § 5 nařízení vlády republiky 
československé ze dne 11. června 1920, č. 390 
Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, luštěni
nami, olejnatými' plodinami a výrobky z nich, 
dále setnenem jetele, vojtěšky a chmelem, só na
řizuje pro Čechy toto:

§ 1-
Mlýny, jež nejsou ve smluvním svazku stát-, 

niho obilního ústavu, smějí pro pěstitele obilí 
(zemědělské samozásobitele, § 1 nařízení vlády 
republiky Československé, ze dne 2. září 1920, 
č. 499 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí, mlýn
ských výrobků, luštěnin a máku) semlíti obilí dl0 
platných předpisů k výživě lidské uvolněné jen 
dle zvláštního povoleni k semletí (mlecích vý
kazů), dále srotovati obilí, uvolněné dle platných 
předpisů o upotřebení obilí a mlýnských výrobků 
ke krmení, jen dle zvláštního povolení k šroto
vání (šrotovaích výkazů); čistiti obilí vo mlýnech, 
jest povoleno jen na základě zvláštního povoleni 
k čištění (výkazy k čištění obilí), jež smějí bytí 
vydány jen na osiva.

Pěstitelé obilí, mající ječmen vlastní sklizně, 
smějí si ušlechtilé obilí (pšenici a žito) dáti, se
mlíti vždy jen nejvýše do 3/4 celkového množství 
obilí, jež smí se spotřebovati. Nejméně V4 
potřeby musí se současné hraditi ječmenem*

§ 2.
Bez výjimky jest zapovězeno zemědělcům 

vlastní semílání na t, zv. domácích mlýnech. Sro
tovati na vlastních šrotovnících povoleno J0S® 
jednotlivým pěstitelům plodin jen se zvláštním 
povolením okresního obilního úřadu, a t° Íen


