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Nad listem zelený věnec s postranními vý
běžky z vavřínových listů, uvnitř téhož červeně
ohraničená číslice 50, ostatek kruhu vyplněn
jemně vlnitými červenými křivkami. Po levé a
pravé straně dva veliké šestnáctihranné me
dailony a v nich alegorické hlavy ženské hledící
k sobě, provedené jemným červeným čárko
váním. Okolo nich v rozčleněných tmavočervených okrajích ornamentální výplně: osm trojhranných n. čtyři pňiovální, dále v hnědé barvě
čtyři růžice větší, čtyři menší a osm kosočtverců,
ku středu pak ještě pod číslicí 50 s obou stran
po jedné růžici a jednom růžicovém trojúhelníku.
Pod oběma hlavami kolmo dolů sloupcoví té orna
menty, pod nimi na levo „SERIE“ a číslice ozna
čující sérii, na právo „ČÍSLO“ a číslice je vy
značující. Lipový list ohraničen v levo a v právo
dole pravoúhlými rohy hnědými s červeným
paprskovitým přetiskem. Pod lipovým listem jest
uprostřed větší a po každé straně jedna menší
růžice v barvě hnědé, přes ně červeným tiskem
nápis:
«
PADÉLÁNÍ
STÁTOVEK TRESTÁ
SE PODLE ZÁKONA.
Po obou stranách červené ornamentální vý
plně obdélníkové.
Na zadní straně v hnědém okruhu vroube
ném světlejšími paprsky jsou znaky zemí česko
slovenských v barvě červené. Podtišk stejný jako
na straně přední. Okolo středu široký ovál
z růžic: na levé a pravé straně po osmi v kosoúhelníku, nahoře a dole jako spojovací věnec po
jedenácti. Růžice .proplétány stuhami s nápisy
„PADESÁT KORUN" a „50 KORUN 50“. Uprostřed levého i pravého kosočtverce šestnácticípé
obroučky, v nich čtverhranný červený štítek s bíle
p-onechanou číslicí „50“ uprostřed. Na hořením
okraji vlnitě nápis „REPUBLIKA ČESKOSLO
VENSKÁ", ‘ dole označení hodnoty v šesti jazy
cích:
PADESÁT KORUN PAŤOESIAT KORUN rblTLAECHTT, KOPOHT,
™FZIG KRONEN PlgCDZlESIAT KÓRON OTVEN K0R0NA
písmem červeným.

Čís. 579.
Nařízení presidenta zemské správy poli
tické ze dne 31. října 1919, 5. 325.880/L,
o úpravě obchodu husami v Čechách.
Na základě zmocnění ministerstva pro záso
bování lidu zrušuje se v plném rozsahu nařízení
místodržitelské ze dne 7. července 1918, ě. 47
z. z., o úpravě obchodu husami a stanovení nejvyšších cen jejich.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá
šení.
President zemské správy politické:
Kosina v. r.

Čís. 580.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. listopadu 1919,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 17. července 1919,
č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby
obilí a mlýnských výrobků.
Podle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307
ř. z. a uher. zák. čl, LXIII z roku 1912 a L
z roku 1914 nařizuje se:
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 17. července 1919, č. 394 Sb. z. a n., o vše
obecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských vý
robku mění a doplňuje se v § 1 první odstavec a
v § 2 první odstavec takto:
§ 1.
Pro držitele zemědělských podniků k vlastní
jich výživě, dále k výživě rodinných příslušníků,
bydlících s nimi ve společné domácnosti, jakož i
k výživě příslušníků jich domácností (hospodář
ství), pokud tyto osoby jsou činný při obdělávání
půdy, jakožto zemědělští dělníci nebo stálí dozorčí
orgánové, včetně dělníků i osob k výměnku oprávnšných a,zřízenců, jimž za. výměnek neb mzdu
přísluší volná strava, mlýnské výrobky neb chleboyiny, stanoví se bez rozdílu počínajíc 9. listopa
dem 1919 spotřební dávka 20 kg obilí z vlastní
sklizně měsíčně.
§ 2.
Pro ostatní obyvatele (nesamozásobitele),
vyjímaje horníky, stanoví se počínajíc dnem
9. listopadu 1919 spotřební dávka nejvýše na
21l4 kg mlýnských výrobků na týden a to bez
rozdílu, zda se jedná o těžce' pracující neb jiné
osoby. Horníkům přísluší i nadále spotřební dáv
ka 3 kg mlýnských výrobků na týden.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho pověřuje se ministr pro
zásobování lidu.
Dr. Beneš v. r.
Sonntag v. r.
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r
Klofáč v. r.
Prášek v. r.

Ze státní tiskárny v Praze,

Tusar v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

