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(343.—146.) 143. Vyhláška o stažení dvacetikorunových státovek s datem 15. dubna 1919. —
144. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním
fondu. — 145, Vyhláška o zřízení odvolacích komisí. — 143. Nařízení, kterým se připouští
k úřednímu zjišťování alkoholu vyrobeného v lihovarech kontrolní měřidlo soustavy Zehrovy.

143.
Vyhláška ministerstva financí
ze dne 19. září 1927
o stažení dvacetikorunových státovek s da
tem 15. dubna 1919.
Národní banka československá bude staho
vali dvacetikorunové státovky s datem 15.
dubna 1919 podle §§ 23 a 24 zákona ze dne
14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové
bance cedulové, jakož i podle čl. XII, odst. 2.,
zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z.
a n., kterým se mění a doplňuje zákon právě
zmíněný, způsobem určeným v připojeném
oznámení této banky.
Dr. Engiiš v. r.

Oznámení
Národní banky Československé
o stažení dvacetikorunových státovek s da
tem 15. dubna 1919.
Dvacetikorunové státovky s datem 15. dub
na 1919, vydané vládním nařízením ze dne
24. ledna 1920, č. 47 Sb. z. a n., a vyhláškou
Bankovního úřadu ministerstva financí z té
hož dne, č. 48 Sb. z. a n., přestanou dnem
30. června 1928 býti zákonným platidlem.
Od 1. července 1928 do 30. června 1929
bude Národní banka československá tyto
z oběhu vzaté státovky vyměňovat! u všech
svých pokladen, a to jak u hlavního ústavu
v Praze II., Bredovská ulice č. 5, tak i u všech
svých odboček, od 1. července 1929 do
30. června 1933 však již jen u pokladen hlav
ního ústavu v Praze.

Po 30. červnu 1933 jest jakákoli výměna
vyloučena.
V Praze dne 5. září 1927.
Národní banka československá.
Náměstek guvernéra:

Dr. Brdlík v. r.
Bankovní rada:

Náměstek vrch. ředitele:

Dr. Rmghořfer v. r.

Kučera v. r.

144.
Vládní nařízení
zo dne 15. září 1927,
kterým se provádí zákon ze dne 14. července
1927, č, 116 Sb. z. a n., o silničním fondu.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 14. července 1927, č. 116
Sb. z. a n. o silničním fondu:
K § 2 zákona.

§ 1(!) Zlepšením silnic jest rosuměti zejména:
a) zdokonalení vozovek, k čemuž náleží:
doplnění tlouštky štěrkové vrstvy, pokud
byla pro nedostatečný příděl krycích hmot
v minulých létech abnormálně oslabena,
rozmnožení válcování na větší úhrnnou délku
nežli byla až dosud možná v mezích pravidel
ného udržování, opatření povrchu štěrkova
ných vozovek povlaky, které brání vznikání
prachu, zřizování dlažeb, betonových, živič
ných a jiných novodobých vozovek;
b) přeložky a rekonstrukce silničních
úseků, které svým spádem a směrem jsou na
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