ječmene. Kontingent ječmene se považuje za
samostatný při polítání nadkontiňgentního pří
platku, ale právo na vyplacení příplatku zaň
vznikne ■ až tehdy, když kontingent ušlechtilého
obili je plně dodán.
Okresní obihn úřad může výjimečně povo
lili, aby na kontingent ušlechtilého obilí byl za
počítán i dodaný ječmen s tou úchylkou, že
125 kg ječmene počítá se za 100 kg’ ušlechtilého
obilí (pšenice nebo žita), avšak jen tehdy, když
se prokáže, že zemědělci je nemožno — bez jeho
viny — dodati úplně kontingent ušlechtilého obilí.

Čís. 633.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. prosince 1S20,
jímž se provádí § 11 zákona ze dne 21. června
1920, čís. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce
republiky Československé a o účasti majitelů ra
kouských a uherských válečných půjček na její
upisování. (Třetí prováděcí nařízení.)

Podle zmocněhí daného vládě §em 11 zákona
ze dne 24. června .1920, čís. 417 Sb. z. a n., na
řizuje se:
§ 3.
Š 1. ,
Ministerstvo pro zásobování lidu je zmocněno
Při upisování čtvrté státní půjčky podle zá
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi přiznali kona ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n.,
nadkontingentní příplatek nejen zemědělským pod mohou od příslušníků československé republiky
nikatelům, kteří dodají obilí nad předepsaný jim býti přijímány i dluhopisy rakouských a uher
kontingent, ale i deputátníkum, kteří odvedou Zem ských válečných, půjček, jež jsou posud v cizině1.
skému obilnímu ústavu svoje deputátní obilí neb
Příslušníci Československé republiky nepo
část jeho.
třebuji k dovozu těchto dluhopisů zvláštního po
volení. Dovezené dluhopisy dlužno však uložit!
í 4.
do nucené úschovy u poštovního šekového úřadu
v Praze, u některé tuzemské akciové banky nebo
Ministerstvo zásobování vydá zevrubnější
předpisy o tom, kdy nastává splatnost tohoto u zemských peněžních ústavů.
Pro takto uložené dluhopisy pozbývá plat
příplatku a jakým způsobem se zabrání případ
nosti
ustanovení čl. 13. nařízení ministra financí
nému zneužívání této výhody. Zejména může učize
dne
25. února 1919, čís. 85 Sb. z. a n.
niti splatnost příplatku závislou na tom, že určitá
Převody takovýchto dluhopisů právním jed
skupina zemědělců kumulativně splní svou dodáv
náním mezi živými mají právní účinnost pouze
kovou povinnost.
mezi příslušníky Československé republiky, a to
Právo ná vyplacení nadkontingentního pří jen tenkráte, byly-li tyto dluhopisy od 25: října
platku nemůže býti překážkou okresním obilním 1918 nepřetržité ve vlastnictví některého česko
úřadům, aby v rámci okresního kontingentu po slovenského příslušníka. Tímto se mění ustano
dle volného uvážení kdykoliv upravily vyměřené vení čl. 8. nařízení ministra financí ze-dne 2..
již kontingenty jednotlivců, když toho vyžadují února 1919, čís. 85 Sb. z. a n.
důvody spravedlnosti.
§2.
Upisovat! lze pouze u uschovacích míst'jme
§ 5.
novaných v § 1. Úpisy provedou se dle ustano
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá veni zákona ze dne 24. června 1920, čís. 447 Sb.
šení. Ministr pro zásobování lidu se zmocňuje, z. a n.. a příslušných prováděcích nařízení, I11'
aby je provedl.
čemž průkaz, že válečné půjčky byly k soupisu
přihlášeny a označeny, odpadá.
Černý v. r.
§3.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Popelka v. r.
Upisovatelé jsou povinni prokázali, že dluho
Průša v. r.
Dr. Burger v. r.
pisy válečných půjček předložené k upisovaní
Dr. Šusta v. r.
nebyly dne 2. června 1920 v cizině v lombardu.
Dr. Engliš v. r.
Bude-li tato okolnost prokázána, bude upisovaci
Dr. Patka v. r.
Dr. Hotowetz v. r,
Dr. Procházka v. r. přihláška přijata a úpis proveden dle všeobecDr. Kovařík v. r.
ných norem. Nebude-li tato okolnost prokázán >
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
bude přihláška přijata jen tehdy, podá-li upjsovatel doklady o tom, kdy a jak byly k úpisu pře
Dr. Fainor v. r.
ložené dluhopisy z lombardu vyplaceny; z tec i
dokladů zjištěný valutární zisk plynoucí um«>vatcli z vyplacení lombardu bude upisovatci p<
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§ 2.
vinen připlatili ve prospěch státní pokladny |
Toto
oddělení
sestává
z vicepresidenta soud
k obnosu, jehož jest třeba na upsání čtvrté státní j
ní
tabule,
který
je
současně
senátním předsedou,
půjčky.
dalšího
senátního
předsedy,
soudců,
notářů a účet
Ustanovení toto neplatí pro subjekty jmeno
vané v § 3 zákona ze dne 24. června 1920, čís. ního a kancelářského úřednictva. Veškeří soud
417 Sb. z. a n., pokud lombard provedly před covští i nesoudcovští zaměstnanci tohoto oddě
lení náleží do samostatného státu soudních za
28. říjnem 1918.
městnanců Podkarpatské Rusi.
§ 4.
‘
Veškeří zřízenci tohoto oddělení tabule butfBude-li upisovací přihláška zamítnuta s ko též pokud možno vybíráni v prvé řadě ze státu
nečnou platností, budou předložené dluhopisy vá Podkarpatské Rusi.
lečných půjček vráceny bez označení a osvěd
čení uschovacímu místu (§ l), jež je ponechá az
na další u sebe.
Soudní tabule v Košicích, odděleni pro Pod
karpatskou Rus, ustaví vlastá senáty pro věci
§ 5.
občanské a pro včci trestní s příslušným počtem
Orgány vydávající osvědčení, zašlou opis soudců a kancelářského úřednictva.
tohoto osvědčení berní správě (na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi finančnímu ředitelství), v je
§ 4.
jímž okrese má upisovatel své řádné bydliště.
Soudní správa je pro celý obvod tabule spo
lečná. Náklady na soudnictví v území Podkarpat
§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá ské Rusi účtují se odděleně.
šení.

§7.
Ministru financí se ukládá, aby toto naří
zení provedl.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Průša v. r.
Dr. Engliš v. r.
' Dr. Šusta v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr, Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdíík v. r.
Dr. Fainor v. r.

(Jís. 634.
S'v.
/' '
Nařízení vlády républiky Československé
ze dne 3. prosince 1920
o zřízení oddělení Při soudní tabuli v Košicích pro
Podkarpatskou Rus.

Dle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 270
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Při soudní tabuli V Košicích zřizuje se oddě

lení s příslušností pro soudy autonomního území
Podkarpatské Rusi s úředním názvem „Soudní
tabule v Košicích, oddělení pro Podkarpatskou
I
Rus“.

§ 5.

Předsednictvo soudní tabule je vázáno ve
věcech soudní správy, pokud ji vykonává pro
soudy Podkarpatské Rusi, zákony a nařízeními
pro toto autonomní území platnými.
§ 6.
Hlavní státní zástupce v Košicích vykonává
svůj úřad v celém okrsku soudní tabule Košieké;
jeho první náměstek budiž jmenován y prvé řade
ze stavu konceptního úřednictva justičních úřadu
na Podkarpatské Rusi. Ustanovení § 5 vztahuje se
obdobně i na hlavního státního zástupce.

§ 7.
Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem 1- ledna

1921 a'p:ovésti je přísluší ministru spravedlnosti.

Černý v. r.
Dr. Gruber v. r
Dr. Popelka v.
Průša v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Hsísák v. r.
Dr. Fainor v. r.

