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210.
Zákon ze dne 6. října 1925, 

kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí 
a plátce převzala státní záruku za úvěr po
skytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu 

v Praze.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§1.
Vláda se zmocňuje, aby převzala jménem 

státu jako rukojmí a plátce záruku do výše
8,000.000 Kč (osm milionů korun českoslo
venských) za zápůjčky, které peněžní ústavy 
poskytnou Zástavnímu a půjčovnímu úřadu 
v Praze.

§2. •

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho provedením pověřují se ministři 
vnitra a financí.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Malypetr v. r. Bečka v. r.

211.
Zákon ze dne 6. října 1925, 

kterým se mění zákon ze dne 2. července 
1924, ě. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospo
dářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.
§ 10. zákona čís. 169/1924 Sb. z. a n. mění 

se a bude zníti takto:

(1) Zákon tento nabývá, pokud jde o ple- 
menitbu koní, účinnosti dnem, který bude 
určen vládním nařízením, nejpozději však
1. srpna 1925. Týmž dnem pozbývají platnosti 
právní předpisy s ním se nesrovnávající, 
zejména:

1. Kap. III. zák. čl. XII./1894 o polním, ho
spodářství a polní policii, pokud se týče ple- 
menitby koní,

2. ministerská nařízení:

ze dne 25. dubna 1855, č. 79 ř. z., o použí
vání soukromých hřebců k připouštění,

ze dne 3. února 1866, č. 18. ř. z., o při
pouštění zemských klisen soukromými ple- 
mennými hřebci a o zamezení hřebci nákazy,

ze dne 15. května 1874, č. 76 ř. z., kterým 
se doplňují a částečně mění předpisy o použí
vání soukromých hřebců k připouštění,

ze dne 9. listopadu 1875, č. 139 ř. z., kterým 
se vysvětluje § 8. odst. 2., min. nař. právě 
uvedeného,

3. zákon ze dne 18. února 1905, č. 34 mor. 
z. z. o používání soukromých hřebců k při
pouštění cizích klisen,

4. všechna prováděcí nařízení k předpisům 
pod č. 1—3 uvedeným.

(2) Pokud jde o plemenitbu skotu, vepřů 
a ovcí, nabývá tento zákon účinnosti dnem, 
který bude určen vládním nařízením. Týmž
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dnem pozbývají platnosti právní předpisy 
s ním se nesrovnávající, zejména:

1. zákon ze dne 21. dubna 1887, č. 82 čes. 
z. z., jenž se týče licentování plemenných 
býků;

2. zákon ze dne 15. listopadu 1901, č. 47 
slez. z. z., kterým se upravuje chování býků 
plemenných;

8. zákon ze dne 26. května 1909, č. 61 mor. 
z. z., týkající se zvelebení chovu hovězího a 
vepřového dobytka ;

4. kap. III. zák. čl, XII./1894 o polním ho
spodářství a polní policii, .pokud se týče ple
meni tby skotu, vepřů a ovcí;

5. všechna prováděcí nařízení k předpisům 
pod čís. 1—4 uvedeným.

čl. II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením pověřují se ministři země
dělství a vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.
Dr. Hodža v. r. Malypetr v. r.

212.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 20. října 1925

o soupisu obligací dráhy Karla Ludvíka a obli
gací dráhy Albrechtovy, haličských zemských 
obligací a obligací územních svazků samo

správných.

§ I-
Nařízením polského ministra financí ze dne 

20. července 1925 (Dz. U. R. P. N2 75, poz. 
532 ze dne 29. července 1925), jež doplněno 
bylo nařízeními téhož ministra z 31. srpna 
1925 (Dz. U. R. P. N2 91, poz. 641) a z 25. září 
1925 (Dz. U. R. P. N£ 100, poz. 706), přede
psán jest soupis obligací v § 3 této vyhlášky 
vyjmenovaných s výstrahou, že papíry, které 
k soupisu podle tohoto nařízení nebudou při
hlášeny nebo předloženy, nemohou býti zhod
noceny (valorisovány).

§ 2.

Podle dohody s vládou republiky Polské 
stane se soupis polských cenných papírů ná

ležejících příslušníkům republiky českoslo
venské, jak jej má na zřeteli § 43, odst. 4., 
nařízení presidenta republiky Polské ze dne 
14. května 1924 ve znění stanoveném naříze
ním presidenta republiky ze dne 27. prosince
1924, prostřednictvím československého zúčto
vacího ústavu v Praze II., Příkopy (hlavní 
budova Zemské banky, dvorana depositního 
oddělení).

§ 3.
Předmětem soupisu jsou:

a) 4%ní obligace dráhy Karla Ludvíka 
z roku 1890, 1902, 5%ní obligace dráhy 
Albrechtovy z Loku 1872 a 1877 a 4%ní obli
gace této dráhy z roku 1890 a 1893;

b) obligace půjček bývalé země Haliče 
z roku 1893, 1904, 1905, 1907, 1908, 1913, 
jakož i 4)4%m obligace haličské zemské 
půjčky z roku 1914;

c) obligace, jež vydala města: Varšava, 
Lodž, Lvov, Krakov, Vilno, Poznaň, Hnězdno 
(Gniezno), Toruň, Bydhošť (Bydgoszcz), 
Grudziadz, Katovice, Inowroclaw, Krotoszyn, 
Píock, Wlocíawek, Bgdzin, jakož i okresní vý
bory ve městech Košcian, Ostrów, Szubin, 
Wrzešnia a konečně zemský svazek komu
nální provincie poznaňské (Krajowy Zwigzek 
Komunalny Provine ji Poznanskiej).

§ 4.
Přihlášku může podati každý českosloven

ský státní příslušník, který jest vlastníkem 
papírů v § 8 vyjmenovaných, sám nebo svým 
zástupcem. Bydliště vlastníkovo ani místo, 
kde papíry jsou uloženy, nerozhoduje.

§ 5.
Soupisové přihlášky podati jest jedipé na 

úředních tiskopisech dvojmo do 1. nrosince
1925.

Tyto tiskopisy lze obdržet! u Českosloven
ského zúčtovacího ústavu nebo také na mís
tech, které by tento ústav prodejem jich po
věřil a zároveň by na ně v denním tisku upo
zornil. *

' § 6.
Přihláška musí býti doložena průkazy jak 

o československém státním občanství, tak 
o vlastnickém právu přihlašovatele k přihla
šovaným papírům.

K průkazu vlastnictví stačí zpravidla sou
pisový seznam podle vládního nařízení z 12.
března 1919, č. 126 Sb. z. a n., o soupisu a


