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102.
Zákon ze dne 15. června 1828, 

kterým se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů 
6%ní půjčky města Opavy z roku 1922 
v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč 
k ukládání nadačních, sirotčích a podobných 

kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Dílčích dlužních úpisů 6°/0ní půjčky města 

Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hod
notě 25,000.000 Kč vydaných podle usnesení 
městského zastupitelstva ze dne 2. listopadu 
1920 smí býti užíváno k úročnému ukládání 
peněz poštovního úřadu šekového, nadací a 
ústavů podléhajících veřejnému dozoru, rov
něž k uložení peněz poručenců a opatrovanců, 
peněz depositních a konečně až do výše bur- 
sovního kursu, avšak nikoliv přes jmenovitou 
hodnotu, za služební a obchodní kauce.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se ministrům fi
nancí, vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. černý v. r.
Novák v. r. 

za ministra Dr. Engliše.

103.

Zákon ze dne 22. června 1928
o soustavě drobných mincí.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

1.
Soustava drobných mincí.

§ I-
(1) Jako drobné mince měny československé 

raziti jest:
1. Mince po 5 a 10 haléřích ze směsi mědi se 

zinkem,
2. mince po 20 a 50 haléřích a po 1 Kč ze 

spěže (bronzu) niklové,
3. mince po 5 a 10 Kč ze stříbra.
(2) Den, kterým mince po 2 haléřích a dosa

vadní mince po 5 Kč přestanou býti zákonným 
platidlem, jakož šestiměsíční lhůta PO tomto 
dnu následující, ve které hlavní ústav i filiálky 
Národní banky československé a poštovní 
úřady budou již jen vyměňovat) beze srážky 
tyto mince platnosti pozbyvši, oznámeny
budou včas, nejpozději však tři měsíce před
rozhodným dnem právě zmíněným vyhláškou 
ministra financí ve Sbírce zákonů a nařízeni.

§ 2.

Mince rakousko-uherské: zlaté, stříbiné, 
niklové, bronzové a železné měny korunové a 
stříbrné zlatníky měny rakouské, zmíněné 
v § 7 zákona ze dne 10. dubna 1919; č. 187 Sb. 
z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel
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