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Sbírka zákonů a nařízení
síáiíii česRosIovensRétko.

Částka CXIII. Vydána dne 17. října 1919.
\

Oiisali: (čís. 544.—546.) 514. Nařízení ó vydání státovek 500korunovýi'li československých. .— 545. Vyhláška
o vydání státovek SDOkorunových československých s datem 15. dubna 1919. — 546. Nařízení, jímž 
mění se částečně nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 3. ledna 1919, č. 5 Sb. z. a n., 
o Státním obilním ústavu a stanovy státního obilního ústavu.

Čís. 544.

Nařízení vlády republiky Československé 
se dne 14. října 1919

o vydání státovek SOOkorunových českosloven
ských.

§ 3.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona zc dne 10. dubna 

1919, čís. 187 Sb. z. a n„ počne Bankovní úřad 
ministerstva financí v nejbližších dnech vydávati 
dle vyhlášky uveřejněné současně pod čís. 545 Sb. 
z. a n„ u hlavního svého ústavu, jakož i u všech 
svých odboček, státovky na pět set korun česko
slovenských s datem 15. dubna 1919.

§ 2.
, Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 

provedl.
Tusar v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrmari v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Klofáč v. r.

Staněk v. r. 
Prášek.v. r.
Dr. Heidler v. r. 
liampl v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.

Bankovní úřad vydávati v nejbližších dnech 
u svého hlavního ústavu v Praze, jakož i u všech 
svých 'odboček státovky po pěti stech korunách 
československých s datem 15. dubna 1919.

Státovky tyto jsou blíže1 označeny v připoje
ném popise.

Sonntag v. r., 
ministr financí.

Dr. Roos Emil v. r.. Ferd. Kellner v. r.,
člen bankovního výboru. člen bankovního výboru.

Popis státovky na 500 K č e s k o s 1 o v e n- 
s k ý c h.

. Státovky republiky Československé po 500 
Kč. jsou 178 mm široké a 122 mm vysoké. Papír 
vykazuje proti světlu tmavší konturu mříže se 
světlejšími otvory kosočtverečnými. Přední 
strana má vlnitý křížový podtisk. Obrazec pro
veden ve velikosti 163 X 110 mra. Barva v ho
ření třetině hnědá přechází uprostřed v červenou 
a dole v modrou. Pb levé i pravé straně nahoře 
ve spirálovém závinu zůstává bíle vyznačená 
číslice „500“; táž číslice prosvítá matně levo 
i v právo z tisku doleního okraje. Na hořením 
okraji tmavohnědou barvou text:

TATO STÁTOVKA VYDANÁ PODLE ZÁKONA 
ZE DNE 10. DUBNA 1919, Č. 187 SB. Z. A NáR.

PLATÍ

PĚT SET KO^R UN 
ČESKOSLOVENSKÝCH.

Čís. 545.

Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí 

se dne 14. října 1919
o vydání státovek SOOkorunových českosloven- 

x ských s datem 15. dubna 1919.

Z nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 14. října 1919, čís. 544 Sb. z. a n., počne

V PRAZE Dr. AL. RAŠÍN
DNE 15. DUBNA 1919. MINISTR FINANCÍ.

Pod textem pne se široký oblouk, uvnitř 
téhož skupina rodiny ze slovenského dávnověku; 
po levé straně, sedící postava ženy se vřetenem 
lnu, u její nohou z urny vybíhající keř. Po pravé 
straně rovněž sedící postava muže s loveckým 
tesákem na opasku. Muž objímá levou paží hocha 
a pravou rukou ukazuje mu do dáli, kde rýsují se
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