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Obsah: (Čís. 577.—580.) 577. Nařízení o vydání atátovek SOkorunových československých. — 578. Vyhláška 

o vydání státovek SOkorunových československých s datem 15. dubna 1919. — 579. Nařízení o úpravě 
obchodu husami v Čechách.—5S0 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Česko

slovenské ze lne 17. července 1919, 5. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýn
ských výrobků.

Cis. 577.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. listopadu 1910
o vydání státovek SOkorunových česko

slovenských.

§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 

1919, č. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad 
ministerstva financí v příštích dnech vydávati 
dle vyhlášky uveřejněné současrfě pod čís. 578 
Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu, jakož 
i u všech svých odboček státovky na padesát 
korun československých s datem 15. dubna 1919.

§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 

provedl.

Dr. Beneš v. r. 
Soníitag v. r. 
fiabrman v. r. 
Dr. Veselý v. r 
Klofáč v. r.t 
Staněk v. r.

Tiisar v. r. •
Prášek v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr.. Wieten v. r. 
Dr. fiešdler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Harapl v. r.

Houdek v. r.

Cis. 578.

Yyhlááka
Bankovního úřadu ministerstva financí 

ze.dne 5. listopadu 1919
o vydáni státovek SOkorunových českosloven

ských s datem 15. dubna 1919. .

Z nařízení vlády republiky Československé 
25e dne 5. listopadu 1919, čís. 577 Sb. z. a n., počne

Bankovní úřad vydávati v příštích dnech u svého, 
hlavního ústavu v Praze, jakož i u všech svých 
odboček státovky po padesáti korunách česko
slovenských s datem 15. dubna 1919.

Státovky tyto jsou zevrubněji, naznačeny 
v dolejším popisu.

Ministr financí:
Soiiníág v. r.

Ferd. Kellner v. r. Dr. Vilám Pospíšil v. r.

Popis státovky na 50 K českoslo
venských.

Státovky na 50 Kč. tištěny jsou na papíře 
s vodní značkou vykazující střídavě monogram 
republiky P Č S a dvojité kroužky. Výška jest 
90 mm, šířka 180 mm. Ná přední straně 
v levo jest 24 mm široký bílý okraj s nápisem 
„PADESÁT KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH“ 
v barvě červené,, na zadní straně s ornamentální 
okrasou žlutých lipových lístků se zarámováním 
červeným., a nahoře s červeným monogramem
R. Č. S.

Vlastní obrazec o 156 mm šířky proveden 
jest litografickým tiskem, každá z četných růžic 
jest jiného tvaru. Přední strana opatřena jest žlu
tavým podtiskem v podobě sítě, uvnitř každého 
z kosočtverců jest číslice 50. Střed obrazu tvoří 
jemně zeleně rýhovaný, široký, lipový list s ve
likou číslicí 50 v barvě podtisku uvnitř. Na listu 
vytištěn červeně text:

TATO STÁTOVKA
vydana podle zákona

ZE DNE 10. DUBNA 1919
C. 187 SB. Z. A NAP. PLATÍ 

PADESÁT KORUN
Československých

V PRAZE DNE Dr. AI. Rašín
15. DUBNA 1919. MINISTR FINANCI.
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