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Státovky Ikorunové československé s datem 
15. dubna 1919, vydané vládním nařízením 
ze dne 24. září 1919, č. 507 Sb. z. a n., a 
státovky SOkorunové československé s datem 
15. dubna 1919, vydané vládním nařízením ze 
dne 5. listopadu 1919, č. 577 Sb. z. a n., pře
stávají býti dnem 81. prosince 1924 na 
území republiky československé zákonným 
platidlem.

§ 2.
Od 1. ledna 1925 do 81. prosince 1926 lze 

tyto z oběhu vzaté státovky již jen vyměniti 
u Bankovního úřadu ministerstva financí, a 
to jak u hlavního ústavu v Praze, tak i u všech 
jeho odboček.

§ I-

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

15. listopadu 1924; provede je ministr fi
nancí.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 

Bečka v. r. 

Novák v. r. 

Srba v. r. 

Udržal v. r. 

Šrámek v. r.

Dr. Kállay v. r.

Malypetr v. r.

Dr. Dolanský v. r. 

Stříbrný v. r.

Dr. Hodža v. r. 

-Habrman v. r.

Dr. Franke v. r. 

Dr. Markovič v. r.

248.
Vyhláška

Bankovního úřadu ministerstva financí 
ze dne 6. listopadu 1924 

o stažení státovck po 1 a 50 korunách česko
slovenských s datem 15. dubna 1919.

Podle vládního nařízení ze dne 6. listopadu 
1924, č. 247 Sb. z. a n., přestávají býti dnem 
31. prosince 1924 na území republiky česko

slovenské zákonným platidlem státovky Iko
runové československé s datem 15. dubna 
1919, vydané vládním nařízením ze dne 
24. září 1919, č. 507 Sb. z. a n., a státovky 
SOkorunové československé s datem 15. dubna 
1919, vydané vládním nařízením ze dne 
5. listopadu 1919, č. 577 Sb. z. a n.

Od 1. ledna 1925 do 31. prosince 1926 
bude Bankovní úřad ministerstva financí tyto 
z oběhu vzaté státovky již jen vyměňovati 
u pokladen hlavního ústavu v Praze II., Bre- 
dovská ulice č. 5, i u všech svých odboček.

Po 31. prosinci 1926 jest i tato výměna 
vyloučena.

Ministr financí:
bečka v. r.

Členové Bankovního výboru:
Dr. Gustav Heidler v. r. Dr. Emil Roos v. r.

249.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 6. listopadu 1924 

o přijímání státních pokladničních poukázek, 
splatných 1. prosince a 31. prosince 1924, 
na místě hotovostí při úpisech IV. státní 

půjčky.

Zákonem ze dne 30. září 1924, čís. 216 Sb. 
z. a n. (§ 26) byl zmocněn ministr financí, 
aby výtěžku IV. státní půjčky použil mimo 
j iné ku předčasnému umoření státních dluho
pisů. Na základě tohoto zmocnění budou při 
úpisech IV. státní půjčky do 31. prosince 
1924 přijímány na místě hotovostí 6% a 51/4% 
státní pokladniční poukázky, splatné 1. W°~ 
since 1924 a 31. prosince 1924, ve jmenovité 
hodnotě s běžným kuponem, a to až do výše 
hotovosti potřebné k úpisu. Při tomto placení 
budou upisovateli nahrazeny úroky z běžného 
kuponu poukázek až do dne předcházejícího 
úpisu.

Bečka v. r.

Státní tlslíárna v Praze.


