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Čís. 240.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. května 1919 
o obmezenéra přijímání jedno- a dvoukorunových 

bankovek.

Na základě § 8. zákona ze dne 10. dubna 1919, 
čís. 187 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
V území československého státu \iení nikdo 

povinen přijmout! v jednom dni od téže osoby 
jako platidlo jedno- a dvoukorunové bankovky 
Rak.-uherské banky v úhrnném obnosu vyšším 
než dvacet korun. Obnosy placené bankovkami 
tohoto druhu ve výši přesahující dvacet korun po
važují se za neplacené.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášky.
§3.

Výkon tohoto nařízení ukládá se ministru 
financí.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r. Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r. Klofáč v. r.
Habrman v. r. Stříbrný v. i.

§ l.
Předpis § 6, odst. 2. min. nařízení z 1. čer

vence 1900, z. ř. č. 110, doplněného nařízením ze 
dne 5. srpna 1903, z. ř. č. 165, mění se v tom, 
směru, že náhrada za ušlý výdělek, poskytovaná 
přísedícím ze stavu dělnického a přísedícím ze 
stavu podnikatelů, pokud jsou zařazeni do IV. třídy 
•daně výdělkové, poskytuje se bez ohledu na to, 
kdy zasedání toho kterého dne skončilo, obnosem 
deseti korun.

§ 2.
Náhrady ušlého výdělku v tomto nařízení 

ustanovené buďte vypláceny se zpětným účinkem 
od 1. ledna 1919.

§ 3. '
Výkonem tohoto nařízení se pověřuje ministr 

spravedlnosti v dohodě s ministerstvy vnitra, ob
chodu a financí.

Světila v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Zahradník v. 
íiabrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. j.

Čís. 242.

Nařízení vlády republiky československé 
zé dne 12. května 1919

Čís. 241.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. května 1919,
kterým se zvyšuje náhrada za ušlý výdělek příse

dících živnostenských soudů.
Podle §§ 40 a 13 zákona ze dne 27. listopadu 

1896, z. ř. č. 218, o soudech živnostenských, se 
nařizuje:

o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

§ 1.
Platnost nařízení ministerstva financí ve sroz

umění s ministerstvem železnic ze dne 31. prosin
ce 1918, čís. 24 Sb. z. a n. z r. 1919, o poplatko
vých úlevách pro zásilky potravin rozšiřuje se na 
veškeré zásilky, leží-li stanice určení na území 
československého státu.
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