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Vyhláška ministra financí
ze dne 13. května 1922

Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 26. května 1922

o zřízení úřadů prodeje soli v Solnohrade
u Prešova a v Marmarošské Solotvině.
Od 1. června 1922 zřizují se při solivaru
v Solnohrade u Prešova a na solných báních
v Marmarošské Solotvině státní úřady pro
deje soli podřízené příslušnému zemskému
finančnímu úřadu.
Těmto úřadům přísluší obstarávati prodej
všech druhů tuzemské soli státem vyrobené
ve velkém i v malém.

o vydání korunových mincí měny česko
slovenské.
Z nařízení vlády republiky československé
dne 26. května 1922, čís. 155 Sb. z. a n.,
počne Bankovní úřad ministerstva financí
v příštích dnech vydávati u svého hlavního
ústavu v Praze i u všech svých odboček koru
nové mince měny československé.

zj

A. Novák v. r.

Ministr financí:

A. Novák v. r.
Členové Bankovního výboru:

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 26. května 1922
o vydání korunových mincí měny česko
slovenské.
§ IPodle zákona ze dne 1. března 1921, čís. 94
Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva
financí v příštích dnech vydávati podle vy
hlášky uveřejněné zároveň s čís. 156 Sb. z.
a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech
svých odboček korunové mince měny česko
slovenské.
§ 2.
Těchto korunových mincí (§1) bude dáno
do oběhu celkem nejvíce za 100 milionů Kč.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí.

Ferdinand Kellner v. r.
Josef Malý v. r.
Popis a kresba korunové mince.
Na líci mince korunové jest malý znak re
publiky československé, kolem něho nápis
„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jed
né řádce s dvěma hvězdičkami jako ukonče
ním a s letopočtem ražby.
Na rubu jest obraz klečící ženy, která drží
v levici snop klasů se srpem a pravicí stírá
si s čela pot; vedle ní jest malá ratolest lipová
a označení „1“. Pod obrazem jest jméno auto
rovo „O. Španiel".
Okraj jest rýhovaný, po obou stranách jest
plochá obruba. Průměr mince jest 25 mm.

Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Černý v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze

