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Vládní nařízení
ze dne 6. listopadu 1924
o stažení drobných mincí po jednom, dvou a
deseti haléřích korunové měny rakouskouherské.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 5 zákona ze dne 22. června 1922,
č. 195 Sb. z. a n., o ražbě dalších drobných
mincí:
§ I0) Drobné mince po jednom, dvou a deseti
haléřích korunové měny rakousko-uherské,
které jako zákonné platidlo obíhají na území
republiky československé, berou se z oběhu.
(-) Každý jest však povinen přijímati tyto
mince při platech nej později ještě 20. listo
padu 1924.
(3) Veřejné pokladny a úřady nesmějí již
mince takto přijaté znovu do oběhu dávati.
(4) Od 21. listopadu 1924 do 4. prosince
1924 budou tyto mince přijímány jako pla
tidlo nebo na výměnu jen u poštovních úřadů.
(5) Množství mincí přijímaných ať podle
odstavce 3. nebo 4. veřejnými pokladnami a
úřady není obmezeno (§2 vládního nařízení
ze dne 3. února 1921, č. 44 Sb. z. a n., jímž
se obmezuje dovoz a přijímání drobných
mincí korunové měny rakousko-uherské).
Č) Dnem 5. prosince 1924 pozbývají tyto
mince vůbec platnosti.

§ 2.
Mince korunové měny rakousko-uherské
ražené po roce 1918 a desetihaléře železné
vůbec, jež nestaly se v republice českosloven
ské nikdy zákonným platidlem (§ 1, odst. 1.),
jsou z přijímání a výměny vyloučeny.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provésti je ukládá se ministru financí
ve shodě s ministrem'spravedlnosti.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r,
Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.
. Dr. Markovič v. r.
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Vládní nařízení
ze dne 6. listopadu 1924
o stažení státovek po 1 a 50 korunách česko
slovenských s datem 15. dubna 1919.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919,
č. 187 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a
správa platidel v československém státě a
doplňuje zmocnění ministerstva financí dané
zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z.
a n.:
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