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Sbírka zákonů a nařízení, č. 258.

10. ústřední banky českých spořitelen
v Praze,
11. Zemské banky v Praze,
12. živnostenské banky v Praze,
13. Městské spořitelny pražské v Praze,
po případě u filiálek těchto ústavů.
Přihláška provede se tím způsobem, že
u některého ze svrchu uvedených ústavů ode
vzdají se poukázky dospívající dne 1. prosince
1924 a podepíše přihláška o prolongaci, a to
zvláštní přihláška o prolongaci jednoroční a
zvláštní přihláška o prolongaci tříletou. Při
hlášky dlužno učiniti nejdéle do 28. listopadu
1924 včetně. Kdo v této lhůtě neprohláší, že
si přeje prolongace, tomu budou pokladniční
poukázky splatné 1. prosince 1924 hotově pro
placeny. Výplata poukázek, jakož i veškerých
kuponů splatných 1. prosince 1924 prováděti
se bude tak, že mohou býti' předkládány ku
-předběžnému likvidování likvidatuře Ředitel 
ství státního dluhu v Praze III., Malostranské
nám. č. 2, již počínajíc dnem 22. listopadu
1924. Venkovští majitelé poukázek i kuponů
k proplacení předkládaných mohou se o in
kaso hlásiti prostřednictvím příslušného ber
ního úřadu, který zašle poukázky prošlé
ústřední státní pokladně.
Státní berní úřady se zmocňují, aby kupony
státních pokladničních poukázek proplácely
samy hotově, pokud hodnota jednotlivých ku
ponů nepřesahuje 300 Kč a kupon není starší
12 měsíců.
Bečka v. r.

258.
Vládní nařízení
ze dne 20. listopadu 1924
o zrušení Státního obilního ústavu v Praze
v likv. a jeho odboček Zemských obilních
ústavů v Praze, v Brně, v Opavě, v Bratislavě
a v Užhorodě.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., kterýmž se vláda zmocňuje činiti

opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:
§ IStátní obilní ústav v Praze v likv. a jeho
odbočky Zemské obilní ústavy v Praze,
v Brně, v Opavě, v Bratislavě a v Užhorodě
se zrušuj í.
§ 2.
Práva a povinnosti Státního obilního ústavu
v Praze v likv. a jeho odboček Zemských obil
ních ústavů v § 1 uvedených, jakož i okres
ních (župních) obilních úřadů jako jeho
orgánů přecházejí na stát.

§ 3.
(!) Ministerstvo pro zásobování lidu ukončí
prostřednictvím státních zástupčích úřadů
spory Státním obilním ústavem v Praze v likv.
nebo jeho zmíněnými odbočkami, anebo proti
nim zahájené a posud pravoplatně nerozhod
nuté a učiní vůbec v dohodě s ministerstvem
financí právní opatření potřebná k vyřízení
právních vztahů ústavů a orgánů v § 2 uve
dených, které tu ještě jsou nebo by se snad
ještě vyskytly. Ministerstvo pro zásobování
lidu provede také výmaz firmy ústavů těch
z obchodního rejstříku.
(2) Rozhodčí soudy zřízené dle § 8 vládního
nařízení ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z.
a n., o přejímacích cenách obilí, luštěnin a
plodin olejnatých, jsou nadále příslušný jen
pro spory před nimi již podáním žaloby zaháj ené.
§ 4.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr
pro zásobování lidu v dohodě s ministrem
financí a spravedlnosti.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Kállay v. r.
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