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Cis. 506.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 24. září 1919

o stažení bankovek jedno- a dvoukorunových 
a vybírání poplatku při jich výměně.

Podle záko,na ze dne 23. září 1919, čís. 505 
Sb. z. a n., nařizuje se: ,

§ 1.
Jedno- a dvoukórunové bankovky Rakou- 

sko-uherské bank5r. obíhající na území Českoslo
venské republiky, bucftež předloženy nejpozději 
do 15. října 1919 k výměně.

Výměna konati se bude-ve dnech od 25. září 
1919 včetně do 15. října 1919 v stanovených úřed- 

• nich hodinách u hlavního ústavu a filiálek Ban
kovního úřadu ministerstva financí, ve dnech 
1. října 1919 až včetně do 15. října 1919 též u fi
nančních zemských pokladen, u státních berních 
úřadů, u poštovních úřadů, u důchodkového úřa
du v Praze, u akciových bank a jich filiálek a 
u spořitelen.

Po 15. říjnu 1919 nebudou bankovky jedno- 
a dvoukorunové vůbec k výměně přijímány.

§ 2.
Bankovky mokou býti podávány k výměně 

též hromadně za více osob najednou.
Podává-li se k výměně více než 100 kusů 

téhož druhu, buďtež bankovky podány srovnané 
v páskách po 100 kusech, pásky o-patřeny pod
pisem a adresou podatele.'

§ 3.
Strana jest povinna ,přijmouti výměnou za 

bankovky jedno- a dvoukorunové též. českoslo
venské bankovky nebo státovky znějící na
obnosy vyšší než státovky pětikorunové.*

§ 4.
Zásilky jedno- a dvoukorunových bankovek, 

lež odesílají peněžní ústavy, výměnu podle § 1.

tohoto nařízení obstarávající, Bankovnímu úřadu 
ministerstva financí nebo jeho filiálkám k vý
měně, jsou prosty poštovného.

§ 5
Počínajíc dnem 14. října 1919 o 6. hod. ve

černí pozbývají jedno- a dvoukorunové bankovky 
Rakousko-uherské banky na území republiky 
Československé vlastnosti zákonného platidla'.

§ 6.
Úřady státní, samosprávné a církevní, ústa

vy, učitelstvo a časopisy mají povinnost, aby 
v oboru syé působnosti nařízení toto uvedly 
v nejširší známost.

§ 7.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr financí.
Pro Slovensko jest generální finanční ředi

telství v Bratislavě oprávněno přizpůsobiti naří
zení toto slovenským poměrům a uvésti je ve 
známost zvláštní vyhláškou.

Tusar y. r.
Svehla v. r.

Dr. Horáček v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 

Dr, Veselý v. r. 

Habrman v. r. 

Kíofáč v. r.

Staněk v. r. 

Prášek v. r.

Dr. Heidler v. r. 

Houdek v. r.

Ha tup! v. r.

Dr. Franke v. r.

Čís. 507.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 24. září 1919 

o vydání státovek jedno- a pětikorunových.

§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 

1919, ě. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad mi
nisterstva financí v nejbližších dnech vydávati
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