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Částka CXX5. Vydána dne 5. listopadu 1919.

tibsah: (Cis. 673.-576.) 573. Nařízení o stažení bankovek stokorunových. — 674. Nařízení o zrušení Česko
slovenské komise pro průmysl drožďárenský. — 575. Nařízení o sčítání (soupisu) válečných poškozenců 
československých v cizině a o sociálně-lékařských prohlídkách československých invalidů v cizině. — 
576. Nařízení o lněném semínku.

Cis. 573. Cis. 574.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 31. října 1919

o stažení bankovek stokorunových.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 31. října 191$

o zrušení Československé komise pro průmysl 
drožďárenský.

Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 
Sb. z. a n., a nařízeni vlády republiky Českoslo
venské ze dne 4. července 1919, čís. 363 Sb. z. a 
n„ stanoví se:

§ 1.
Stokorunové bankovky podle zákona ze dne 

25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., řádně okoíko- 
vané přestávají dnem 15. listopadu 1919 na území 
republiky Československé býti zákonitým pla
tidlem.

§ 2.
Po 15. listopadu 1919 až do 31. prosince 1919 

lze tyto řádně okolkované stokorunové bankov
ky vyměnit! jediné u Bankovního úřadu minister
stva financí, a to jak u hlavního ústavu v Praze
II., Bredovská ul. č. 5, tak u jeho venkovských 
odboček.

§ 3.
Od 1. ledna 1920 do 28. února 1920 přípustná 

jest tato výměna (§ 2) již jen u hlavního ústa
vu Bankovního úřadu ministerstva financí 
v Praze.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; ministru financí se ukládá, aby je provedl.

§ 1.
Československá komise pro průmysl droždá- 

renský zřízená nařízením ministra pro zásobo
vání lidu ze dne 10. prosince 1918, čís. 67 Sb. z. a 
n. státu československého, se dnem 1. prosince 
1919 zrušuje a vstupuje tímto dnem v likvidaci.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. pro

since-.1919; tímto dnem pozbývá platnosti naří
zení ministra pro zásobování lidu ze dne 10. pro
síce 1918, č. 67 Sb. z. a n.

§ 3.
Vykonat! toto nařízení ukládá se minister

stvu pro zásobování lidu a ministerstvu financí.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r. 
Hampl v. r. 
Dr.Tranke v. r.

Sonnias v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Wínter v. r. 
Houdek v. r.

Čís. 575.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntag v. r. 
Habrman v. r. 
'Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r.

Staněk v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Houdek v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 

ae dne 23. října 1919
o sčítání (soupisu) válečných poškozenců česko
slovenských v cizině a o sociálně-lékařských 
prohlídkách československých invalidů v cizině.

Na základě § 3 zákona ze dne 8. dubna 1919, 
čís. 199 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
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