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Čís. 62. Cis. 63.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 4. února 1920,
jímž zrušují se nařízení, kterými byly v Cechách, 
na Moravě a ve Slezsku podrobeny vojenské 
trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež 
se dopustí trestných činů proti válečné moci 

státní.
§ 1.

Zrušují se nařízení veškerého ministerstva 
ze dne 25. července 1914, č. 164 ř. z., a naří
zení vlády republiky Československé ze dne 
6. června 1919. č. 297 ' Sb. z. a nař., a ze dne 
10. června 1919, č. 302 Sb. z. a nař., kterými 
byly v Cechách, na Moravě a ve Slezsku vo
jenské trestní soudní pravomoci podrobeny ob
čanské osoby, jež se dopustí trestných činů 
proti válečné moci státní.

§ 2.
Toto nařízeni nabývá účinnosti ihned.
Věci, které projednávají se dosud u vo

jenských soudů, buďtež k dalšímu řízení po
stoupeny příslušnému občanskému soudu, pokud 
nebylý již rozhodnuty v první stolici. I tyto věci 
nutno však postoupit! občanskému soudu, byl-li 
rozsudek zrušen ve vyšší stolici a věc odká
zána k novému projednání ve stolici první.

' § 3.

Provedení tohoto nařízení ukládá se mini
strům Národní obrany a spravedlnosti.

Tusar v. r.
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r. 
r,r. Beneš v. r. 

Houdek v. r.
D.r. Winter v. r.

Hanipl v r. 
Sonntág v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r. 

Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Hefdler v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 4. února 1920

o stažení bankovek SOkorunových.

Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 
Sb. z. a n., a nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 5. listopadu 1919, č. 577, 
Sb. z. a. n., stanoví se:

§ I-
Padesátikorunové bankovky podle zákona 

ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a. n., řádně 
okolkované přestávají dnem 29. února 1920 na 
území republiky Československé býti zákonitým 
platidlem.

§ 2.
Po 29. únoru 1920 až do 31. března 1920 

lze tyto řádně okolkované padesátikorunové 
bankovky vyměniti jediné u Bankovního úřadu 
ministerstva financí, a to jak u hlavního ústavu 
v Praze-II, Bredovská ul. č. 5, tak u jeho ven
kovských odboček.

§ 3.
Od 1. dubna 1920 do 30. dubna 1920 pří

pustná jest tato výměna (§ 2) již jen u hlav
ního ústavu Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí v Praze.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení: ministru financí se ukládá, aby je provedl.

Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Sonntág v. r. 
Houdek v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Hanipl v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Franke v. r.
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