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§ 2.
Politické okresní správy se zmocňují, aby při

hlížejíce ku zvláštním místním poměrům tyto ncj- 
vyšší ceny v rámci tohoto nařízení pro svůj obvod 
přiměřeně snížily, při čemž na druh a jakost masa 
zřetel vžiti dlužno.

§ 3.

Přestupky tohoto nařízení jakož i předpisů 
v základě tohoto nařízení vydaných, trestají se 
dle ustanovení § 10 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 2. ledna 1920, č. 22 Sb. 
z. a n.

§ 4.

Nařízení toto vstupuje ihned v platnost.

President zemské správy politické:

Kosina v. r.

Cis. 47.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 24. ledna 1920

o vydání státovek na dvacet korun česko
slovenských.

§ 1.

Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 
1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad 
ministerstva financí po 1. únoru 1920 vydávati 
dle vyhlášky uveřejněné zároveň s č. 48. Sb. 
z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze, jakož 
i^u všech svých odboček státovky na 20 korun 
československých s datem 15. dubna 1019.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 
■-uí, ministru financí se ukládá, aby je provedl.

Sonntág v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r. 
Švehla v. r. 
l)r. Veselý v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Houdek v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Franke v. r.

Cis. 48.

Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí 

ze dne 24. ledna 1920

o vydání státovek 20tikorunových českosloven
ských s datem 15. dubna 1919.

Z nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 24. ledna 1920, čís. 47 Sb. z. a n., počne 
Bankovní úřad vydávati po 1. únoru 1920 u. své
ho hlavního ústavu v Praze, jakož i u svých od
boček státovky po dvaceti korunách českoslo
venských s datem 15. dubna 1919.

Státovky ty jsou zevrubněji naznačeny v do
lejším popisu.

Členové bankovního, výboru: Ministr financí:

Dr. Rogs Emil v. r. Sonntág v. r.
Dr. Vilém Pospíšil v. r.

Popis státovky na dvacet korun česko

slovenských.

Státovky 20tikorunové jsou 15'2 cm široké a 
9'3 cm vysoké. Papír má vodní značku v podobě 
krytiny taškové na střeše, nebo šupin ze čtyř
hranných ploch, jež směřují u státovek sede P 
cípem od sede k číslu na právo, u státovek 
sede U cípem od čísla k sérii na levo, dle přední 
strany počítajíc.

Přední strana má podtisk vlnitý, po stranách 
šedý, ve středu oranžový. Vlastní obrazec o 13’8 
cm šíře a 7-8 cm výšky proveden jest v barvě 
modré, jež ve středu přechází ve hnědou. V ro
zích jest členitá výzdoba ornamentální, ku které 
připojují se 4 větší lótistranné medaillony s dív
čími hlavami zahalenými v šátky a 4 menší šesti- 
hranné s číslicí 20 uvnitř. Nahoře i dole uprostřéd 
v ornamentálním podkladě světle vyčárkované 
číslice 20, po obou stranách téže osmicípé růžice. 
Uprostřed ve čtverhranném rámci jest umístěn 
v podtisku štít se lvem v barvě oranžově čer
vené, celý rámec pak vyplněn jest textem:

tato státovka vydaná podle

ZÁKONA ZE DNE 10. DUBNA 1919,

C. 187 SB. Z. A NAft. PLATÍ 

DVACET 
KORUN

ČESKOSLOVENSKÝCH.
V PRAZE, DNE 15. DUBNA 1919.

Dr. AI. Rašín, 
ministr financí.

PADĚLÁNÍ STÁTOVEK: TRKSTA SK PODLE ZÁKONA.


