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Cis. 506.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. září 1919
o stažení bankovek jedno- a dvoukorunových
a vybírání poplatku při jich výměně.
Podle záko,na ze dne 23. září 1919, čís. 505
Sb. z. a n., nařizuje se: ,
§ 1.
Jedno- a dvoukórunové bankovky Rakousko-uherské bank5r. obíhající na území Českoslo
venské republiky, bucftež předloženy nejpozději
do 15. října 1919 k výměně.
Výměna konati se bude-ve dnech od 25. září
1919 včetně do 15. října 1919 v stanovených úřed• nich hodinách u hlavního ústavu a filiálek Ban
kovního úřadu ministerstva financí, ve dnech
1. října 1919 až včetně do 15. října 1919 též u fi
nančních zemských pokladen, u státních berních
úřadů, u poštovních úřadů, u důchodkového úřa
du v Praze, u akciových bank a jich filiálek a
u spořitelen.
Po 15. říjnu 1919 nebudou bankovky jednoa dvoukorunové vůbec k výměně přijímány.
§ 2.
Bankovky mokou býti podávány k výměně
též hromadně za více osob najednou.
Podává-li se k výměně více než 100 kusů
téhož druhu, buďtež bankovky podány srovnané
v páskách po 100 kusech, pásky o-patřeny pod
pisem a adresou podatele.'
§ 3.
Strana jest povinna ,přijmouti výměnou za
bankovky jedno- a dvoukorunové též. českoslo
venské bankovky nebo státovky znějící na
obnosy *vyšší než státovky pětikorunové.
§ 4.
Zásilky jedno- a dvoukorunových bankovek,
lež odesílají peněžní ústavy, výměnu podle § 1.

tohoto nařízení obstarávající, Bankovnímu úřadu
ministerstva financí nebo jeho filiálkám k vý
měně, jsou prosty poštovného.
§ 5
Počínajíc dnem 14. října 1919 o 6. hod. ve
černí pozbývají jedno- a dvoukorunové bankovky
Rakousko-uherské banky na území republiky
Československé vlastnosti zákonného platidla'.
§ 6.
Úřady státní, samosprávné a církevní, ústa
vy, učitelstvo a časopisy mají povinnost, aby
v oboru syé působnosti nařízení toto uvedly
v nejširší známost.
§ 7.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr financí.
Pro Slovensko jest generální finanční ředi
telství v Bratislavě oprávněno přizpůsobiti naří
zení toto slovenským poměrům a uvésti je ve
známost zvláštní vyhláškou.
Tusar
Svehla v. r.

y.

r.
Staněk v. r.

Dr. Horáček v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Prášek v. r.

Dr, Veselý v. r.

Houdek v. r.

Habrman v. r.

Ha tup! v. r.

Kíofáč v. r.

Dr. Franke v. r.

Dr. Heidler v. r.

Čís. 507.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. září 1919
o vydání státovek jedno- a pětikorunových.
§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna
1919, ě. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad mi
nisterstva financí v nejbližších dnech vydávati
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dle vyhlášky, uveřejněné současně pod č. 508 [
Sb. z. a n., u svého hlavního ústavu jakož i všech'[
svých filiálek státovky po' jedné a pěti koru
nách československých s datern 15. dubna 1919.
§ 2
Ministru financí se ukládá, aby nařízení pro
vedl.
§ 3. '
Nařízení nabývá platnosti duem vyhlášení.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

Staněk v. r. -

Dr. Horáček v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.

Dr. Veselý v. r.

Houdek v. r.

fiabnnan v. r.

Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

KSofáč v. r.

Čís. 508,
"/yhláška Bankovmno úřadia minister"
štva financí ze dua 24 sárí 1919
o vydání státovek jedno- a pětikorunových.
Z nařízení vlády ' republiky Československé
ze dne 24. září 1919, č. 507 Sb. z. a n., počne
Bankovní úřad vydávati' v nejbližších dnech
u svého hlavního ústavu v Praze jakož i u všech
svých filiálek státovky po jedné' a pěti koru
nách československých s. datem 15. dubna 1919.
Dr. Cyril Horáček,
ministr financí.
Dr. E. Roos,
Ferdinand Kellner,
:'en bankovního výboru.
člen bankovního výboru

v barvě červené. V hořejší polovině vytištěn
vlnitě nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ11,
pod ním uprostřed znaky zemí Českých a Sloven
ska; v levo a v právo v ovální růžici číslice „1“,,
dole označena hodnota v šesti jazycích:
JEDNA KORUNA JEDNA KORUNA O/JHA KOPOHA
FINE KRONE JEDNA KORONA EGY KORONA
vesměs v barvě šedomodré.
Popis státovky pětikorunové.
Státovka jest zhotovena na papíře bez vodní
značky, 122 mm široká a 78 mm vysoká. Přední
strana má okraj bílý a v rámečku 109 mm širokém
a 65 mm vysokém s vlnitým červeným okrajem
má ochranný čárkovaný podfisk' černošedý, smě
řující úhlopříčně do 4 rohů. Obrazová část pro
vedena jest v červeném tisku, obsahujícím v ho
řením okraji 4 růžice, mezi nimi v levo a v právo
ve čtverhranném štítku po jedné čárkované
číslici ,,5“. Pod každou číslicí jest v oválním
černočerveném rámečku, neseném jiným čtver
hranným rámečkem s odkrojenými rohy, ideální
hlava dívčí, dolení ukončení rámečku tvoří menší
hlavička reliéfní. Uprostřed uvnitř štítu černě
orámovaněho a světle červeně přetištěného na
hoře státní znak, dvojocasý lev, pod ním přes
bílou číslici „5“ text:
TATO STÁTOVKA VYDANÁ PODLEZÁKONA ZE DNE 10. DUBNA 1919,
Č. 187 SB. Z. A NAŘ. PLATÍ
PĚT KORUN
ČESKOSLOVENSKÝCH
V PRAZE, DNE 15. DUBNA 1919
Dr. AI. Rašín
ministr financi

Popis státovky j e d n o k o r u n o v č.
Státovka jest zhotovena na papíře bez vodní
značksr, 100 mm široká a 60 mm vysoká. Přední
strana opatřena jest světbmodrým podtiskem a
mřížkovaným šedým přetiskem. Ornamentální
rámeček a uvnitř téhož mnohonásobné označeni
číslicí „1“ provedeny jsou barvou modrou;1 text:
TATO STÁTOVKA VYDANÁ PODLE
ZÁKONA ZE DNE 10. DUBNA
1919, Č. 187 SB. Z. A NAŘ. PLATÍ
JEDNU KORUNU
ČESKOSLOVENSKOU.
V PRAZE, DNE
Dr. AI. Rašín,
15. DUBNA 1919.
MINISTR FINANCÍ,
jakož i dole v levo slovo „SERIE“ a v právo
číslice, označující sérii barvou tmavošedou.
Zadní strana má podfisk světle červený a, šedý
mřížkový přetisk, ornamentální rámeček a
mnohonásobné označení číslicí „1“, provedené

Dole uprostřed v oválu nápis:
padělání Státovek se
TRESTÁ PODLE ZÁKONA.
Zadní strana opatřena podtiskem světle hně
dým a ornamentálním modrým přetiskem s vlni
tým okrajem, ponechávajícím okraj papíru bílý. 1
V hořením levém i pravém rohu číslice „5“,
uprostřed uvnitř podélné ozdobné růžice rovněž
číslice „5“.
V levo- od růžice slevo ,,SERIE“, v právo
číslice sérii vyznačující, Nad růžicí vlnitě nápis:
PET KORUN
PaT KORÚN
nííTb. KOPOHA
pod ní vlnité

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ
a na dolním okraji v rovné řádce:

FONF KRONEN

PIEČ KORON

OT KORONA

a sice veškeré tyto nápisy i označení serie barvou
červenou.

Ze státní tiskárny v Praze.
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