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Současně budtež postupně brány z oběhu
povinnosti v-yšetřiti a zjistiti všeelmy skutečnosti ],
pro rozhodnutí závažné, jednak že přípustný- ; jednostokoi unové bankovky Rakouskouherské
jsou veškery opravní prostředky, - jež v ne banky-v okolkované dle nařízení ministra financí
sporném řízení mohou býti podány za pod ze dne 25. února 1919, čís. 86 Sb. z. a n.
mínek tak stanovených. Z ustanovení tohoto vy
Lhota, kdy tyto okolkované bankovky pře
plývá dále, že rozhodovati bude povolán nespor stanou býti zákonným platidlem českosloven
ný senát (§ 87 zák. o soud, org., dovolaný v § 16 ského státu, bude stanovena později.
zák.). Žádost za rozluku podle § 15 nebo 17 zák.
§ 2.
budiž zapsána do sběrného rejstříku (Nc) přísluš
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
ného nesporného senátu.
Ježto jde o nesporné řízení a opravné pro provedl.
§ 3.
středky nejsou zákonem vyloučeny, budou platiti í
Nařízení
nabývá
platnosti
dnem vyhlášení.
o nich ustanovení nesporného patentu.
Pro Slovensko neplatí ustanovení §§ 13 a
Svehla v. r„ y zastoupení min. předsedy.
násl. (§ 30 zákona), pročež pro ně v platnosti zů
Dr.
Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
stávají předpisy ve čí. IV. uvedené.
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Článek III.
Stříbrný
v.
r.
Dr. Zahradník v. r.
2ádá-li se za rozluku podle § 15 zákona, bud
Dr. Winter v. r.
v předvolání, jež se doručí druhé straně do vlast Dr. Stránský v. ť.
Dr. Hruban v. r.
ních rukou, výslovně upozorněno, že se za to
míti bude, že souhlasí se žádostí za rozluku, když
k roku nepřijde (§ 16 lit. b. zákona).
Cis. 364.
Článek IV.
Co do ostatního řízení ve sporech manžel Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva
financí za dne 4. července 1919
ských platí nadále ustanovení dv. d. z 23. srpna
1819, č. 1595 Sb. z. s. a min. nařízení ze dne
o vydávání jednostokorunových českosloven
9. prosince 1897, č. 283 ř. z., a na Slovensku usta
ských státovek s datem 15. dubna 1919.
novení §§ 73 a násl. zák. 51. XXXI. z roku 1894
Z nařízení vlády republiky Československé
a §§ 639 až 695 zák. 51. I. z roku 1911, pokud vy
ze
dne
4. července 1919, č. 363 Sb. z.-a n., počne
daným zákonem nebyla zrušena.
Bankovní
úřad vydávali v nejbližších dnech
Článek V.
u svého hlavního ústavu v Praze, jakož i všech
„ Toto nařízení nabývá ihned účinnosti a pro svých odboček jednostokorunové státovky česko
vede je ministr spravedlnosti.
slovenské s datem 15. dubna 1919 výměnou za
jednostokorunové bankovky Rakouskouherské
Dr. Stránský v. r.,
banky, opatřené kolkem československým.
v zastoupení ministerského předsedy.
Tyto státovky jsou blíže označeny v připo
Dr. Rašín v, r.
Dr. Winter v. r.
jeném popise (dodatku).
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Doba, kdy jednostokorunové bankovky RaDr. Šrobár v. r,
Dr. Zahradník v. r.
kouskouherské banky, okolkované dle nařízení
ministra financí ze dne 25. února 1919, čís. 86 Sb.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
z. a n„ přestanou býti zákonným platidlem Česko
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
slovenského státu, bude stanovena později.
Dr. Hruban v. r.
Ministr financí:
Dr. AI. Rašín v. r.
‘ Cis. 363.
členové Bankovního výboru ministerstva financí:
Nařízení vlády republiky československé
Dr. Horáček v. r.
Dr. Roos v. r.
ze dne 4. července 1919
Dodatek ku vyhlášce.
o vydání státovek znějících na 100 K česko
Popis
jednostokorunových
státo
slovenských.
vek Československého státus da§ 1.
\
tem 15. d u b n a 1919.
Dle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, 5.
187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva
Státovky republiky Československé po 100
financí v nejbližších dnech vydávali dle vyhlášky, korunách jsou 165 mm široké a 95 mm vysoké.
uveřejněné současně pod čís. 364 Sb. z. a n, Papír vykazuje proti světlu tmavší konturu mříže
u hlavního svého ústavu, jakož i u všech svých se světlejšími otvory kosočtverečnými.
odboček státovky na jedno sto československých
Přední strana státovky má světlešedý podkorun s datem 15, dubna 1919.
tisk, obsahující v drobné kresbě dvojocasého lva

