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19:°. a týmž dnem pozbývají platností všechna í ministerstva financí v příštích dnech vydávat!
oališná ustanovení. Provedením nařízení pově dle vyhlášky uveřejněné zároveň s čís. 108 Sb.
řuje se ministr financí.
z. a n. u hlavního svého ústavu v Praze jakož
\
u, všech svých odboček stáíovky na 10 korun
Tusar v. r.
československých
s datem 15. dubna 1919.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
§2.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Nařízení toto nabývá účinnosti 'dnem vyhlá
Dr. Franke v. r.
Klofáč v. r.
šení;
ministru financí se ukládá, aby je provedl.
Hampi v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidler v. r,
Sonntág v. r.
Dr.
Winter v. r.
Čís. 106.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Nařízení vlády republiky československé Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v. r.
ze dne 24. února 1920
Hampi v. r.
Houdek v. r.
o uvolnění vkladů a podflů'k upisování 4%%
státní prémiové Půjčky.
§ 1.
Platnost- vládního nařízení ze dne 26. srpna
19J9^č. 488 Sb. z. a n., pokud jím byly uvolněny
ladně přihlášené vklady a podíly do obnosu po
užitého k upsání státní půjčky Československé
republiky, vypsané dnem 1. září 1919, rozšiřuje
se na upisování 4kí%ní státní prémiové půjčky
Povolené zákonem ze dne 6. února 1920, č. 85 Sb.
z. a n.
§ 2.
.
Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
Provedl.
Df. Veselý v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Benešv. r.
Ďr. Heidler v. r.
Soiintág v. r.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Dr Franke v. r.
Prášek v. r.
Hampi v. r
Houdek v. r.

%
Čís. 108.

Vyhláška Bankovního úřadu minister
stva financí ze dne 24. února 1920
o vydání státovek lOkorunových českosloven
ských s datem 15. dubna 1919,
Z nařízení vlády republiky československé
ze dne 24. února 1920, čís. 107 Sb. z. a n.,
počne Bankovní úřad vydávati v příštích dnech
u svého hlavního ústavu v Praze jakož i u svých
odboček státovky po deseti korunách českoslo
venských s datem 15. dubna 1919.
Státovky ty jsou zevrubněji naznačeny v do
lejším popisu.
Členové bankovního výboru:
Dr. Vilém Pospíšil v. r.

Ministr financí:
Sonníág v. r.

Dr. Emil Roos-v. r.

Popis státovky na deset korun československých.
Čís. 107.

KTařísení vlády republiky Československé
ze dne 24. imora 1920
o vydání státovek na deset korun českoslo
venských.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. di
1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní ť

Státovky po 10 korunách československých
jsou 143 mm široké a 84 mm vysoké. Papír má
vodní značku v podobě taškové krytiny na střeše
(stejnou jako u 20 korun) směřující hrotem nahoru.
Na líci jest obrazec velikosti 130 X 72 mm,
vroubí jej vlnitý okraj, který stejně jako jemně
členěný podtisk s ornamentálním monogramem
R Č S uprostřed umístěným proveden jest v barvě
světle-hnědé, obrazec sám v barvě šedě-fialové.
Střed obrazce tvoří elipsovitý rámec, uvnitř
s textem slovenským:

