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Čís. 639.

Čís. 640.

Nařízen’ vlády republiky československé

Nařízeni vlády republiky Československé

ze dne 12. prosince 1913

ze dne 12. prosince 1919

q stažení bankovek tisícikorunových.

o vydání státovek IGOOkorunových česko
slovenských.

Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187
Sb. z.' a n„ stanoví se:
§ 1.
Tisícikorunové bankovky Rakousko-uherské
banky řádně okolkcváné dle zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., přestávají býti
po 31. prosinci 1919 zákonným platidlem na území
republiky Československé.
Rádně okolkované tisícikorunové bankovky
vyměniti lze po 31. prosinci 1919 do 31. ledna 1920
jediné u Bankovního úřadu ministerstva financí,
a to jak u hlavního ústavu v Praze II., Bredovská
uk_ č. 5, tak u jeho venkovských odboček.
§ 3.
Od 1. února do 28. února 1920 přípustná jest
tato výměna (§ 2) již jen u hlavního ústavu Ban
kovního úřadu v Praze.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; ministru financí se ukládá, by je provedl.

Švehla v. r.
Sonníág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habr man y, r.
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hekller v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Houdek v. r.

/

§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna
1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad
ministerstva financí v příštích dnech vydávat!
dle vyhlášky uveřejněné zároveň pod čís. 641
Sb. z. a n„ u hlavního svého ústavu v Praze, jakož
i u všech odboček státovky na tisíc korun česko
slovenských s datem 15. dubna 1919.
§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnern vyhlášení.
§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
provedl.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Prášek v. r.
Sonníág v. r.
Dr. Heidíer v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža y. r.
Habrman v. r.
Houdek v. r.
Staněk v. r.
Čís. 641.
Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 12. prosince 1919
o vydáni státovek lOOOkorunových českosloven
ských s datem 15. dubna 1919.
Z nařízení vlády republiky Československé
ze dne 12. prosince 1919, čís. 640 Sb. z. a n.,
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