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403.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 5. listopadu 1921 

o tom, že se pověřuje zemská finanční po
kladna v Brně, aby okolkovávala hrací karty.

Na základě ustanovení čísla 1. minister
ského nařízení ze dne 27. října 1881, č. 127 
ř. z., vydaného k provedení zákona o kolku na 
hrací karty, oznamuje se, že zemská finanční 
pokladna v Brně se pověřuje, aby okolková
vala hrací karty a přijímala kolkové poplatky 
z hracích karet.

A. Novák v. r.

404.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. listopadu 1921, 

kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 
1921, čís. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na 
úhradu schodku z moučného hospodářství.

Na základě §u 7 zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 308 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

ČÁST I.

§ 1.
Státní výpůjčka, k níž byla vláda zmocněna 

zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. 
z. a n., na úhradu schodku z moučného hospo
dářství a na úhradu dalšího nákladu pro zby
tek roku 1921 na zlevnění mouky pro zcela 
nemajetné vrstvy obyvatelstva, budiž vypsá
na k dobrovolné účasti veřejným upisováním.

§ 2.
Ministr financí ustanoví upisovací kurs, 

jakož i ostatní upisovací a platební podmínky.

f § 3.
Dlužní úpisy budou zníti na doručitele a 

budou zúrokovány 6 ze sta zpětmo.
Ke každému dluhopisu bude připojeno za

tím 38 půlročních kuponů s talonem. Kupony 
budou splatný 1. března a 1. září každého roku, 
počínajíc dnem 1. září 1922.

U dluhopisů neslosovaných zaměněny bu
dou po vyplacení všech kuponů talony za nové 
kupónové archy.

Ministr financí určí, v jakých kusech se 
dlužní úpisy budou vydá váti. Každý kus je 
opatřen snímky podpisů ministra financí a 
předsedy Nejvyššího účetního kontrolního 
úřadu.

§ 4.
Splacena bude tato půjčka do 1. září 1976 

tím způsobem, že dlužní úpisy budou vyloso
vány ve stu půlročních tazích, počínajíc dnem
1. prosince 1926.

§ 6.
Půjčka bude rozdělena na 100 pokud 

možno stejných částí, z nichž každá bude vy
losována v půlročních tazích způsobem, který 
ustanoví ministr financí.

Vylosovaná část bude uveřejněna v úřed
ním listě.

Tahy se budou konati veřejně pod dohle
dem zvláštní komise, kterou sestaví minister
stvo financí, za účasti Nejvyššího účetního 
kontrolního úřadu. Místo a hodina se oznámí 
v úředním listě nejpozději den před tahem. 
O slosovacím výkonu povede komise zvláštní 
zápis, jenž bude podepsán všemi členy komise.

§ 6.
Na každý úpis vylosované části bude vy

placena doručiteli jmenovitá hodnota úpisu, 
splatná za tři měsíce po tahu u Ústřední státní 
pokladny v Praze a jiných plateben, jež budou 
ministerstvem financí stanoveny.
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