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§ 6.

Cis. 467.

Po dobu platnosti tohoto nařízení podléhají
akciové společnosti provozující peněžní a ban
kovní obchody státnímu dozoru, i když dozor ten
zákony platnými v sídle společností takových na
řízen není.
Dozor nad ústavy těmi přísluší ministerstvu
financí. Výlohy dozoru státního hradí ústavy do
zoru podrobené.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920
o uvolnění vkladu a podílů k upisování čtvrté
s.átní půjčky.

§ 7.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., nařizuje se:

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Jeho provedením se pověřují-ministři vnitra,
spravedlnosti, financí a obchodu.

§ 1.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Dr. EngHš

v.

r.

Staněk v.

Dr. řfofowetz v. r.

Johanis

r.

v. r.

Sonntás: v. r.

vládního

nařízení

ze

dne

§ 2.

Dr. Winter v. r..
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra spravedlnosti.

Stříbrný v. r.
Dr. Dérer
Dr. Markovič v. r.

Ustanovení

26. srpna 1919, č. 488 Sb. z. a n., se rozšiřuje, po
kud jím byly uvolněny řádně přihlášené vklady
a Podíly do obnosu použitého k upsání druhé
státní půjčky republiky československé, na upi
sování čtvrté, státní půjčky, povolené zákonem
ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n.

v.

r.

Čís. 466.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920
o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upi
sování čtvrté státní půjčky.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Us+anovení §u 8 vládního nařízení ze dne
9. března 1920, čís. 146 Sb. z. a n., se rozšiřuje
na upisování čtvrté státní půjčky povolené záko
nem ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n.
§ 2
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vylilášení.
š 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
provedl.
Švebla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Beceš v. r.
Johanis v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr^Hotowetz v. r. Dn» Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Markovič v. r.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
provedl.

Švebla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
íiabrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Staněk v. r.

Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r.

Čís. 468.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920
o měně na Československém Těšínsku.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Pro směnu hotovostí v polských markách za
československé koruny, pokud tyto markové ho
tovosti nepřesahují obnosů, jež byly obyvatelům
Těšínská, které připadlo Československé repu
blice, vyplaceny při řádné výměně za neokolkované bankovky, stanoví se poměr 300 polských
marek = 100 Kč.

