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19.

Popis

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 9. března 1927

bankovky dvacetikorunové s datem 1. října
1926.

o vydání bankovek dvacetikorunových s da
tem 1. října 1926.

Bankovka dvacetikorunová jest 149 mm
dlouhá a 74 mm vysoká, tištěna na papíře,
který jest ze % bílý a z
(při pravém
svislém kraji) zarůžovělý. Touto zarůžovělou
částí prosvítá vodotisk sestávající z číslice
„20“ opakované v různých polohách.
Líc (podpisová strana) bankovky sestává
z podtisku v různé odstínované hnědé barvě,
který utvořen jest kromě různě skreslenýcli
číslic „20“ středovou guillochí lemující velkou
„20“. Vlastní obrazec tvoří v levé modré tře
tině medaillon zpodobňující generála Štefánika, v pravé červené třetině znaková korou
hev nadepsaná: NÁRODNÍ BANKA ČESKO
SLOVENSKÁ a ukončená: PADĚLÁNÍ BAN
KOVEK SE TRESTÁ DLE ZÁKONA. Kolem
medaillonu a vedle lva jsou trojúhelníkové vý
plně. Uprostřed rozložen jest text většinou
hnědý:

Národní banka československá bude vydá
vat! podle §§ 9 a 23 zákona ze dne 14. dubna
1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedu
lové, jakož i podle čl. II, IV—VI zákona ze dne
23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se
mění a doplňuje zákon právě zmíněný, ban
kovky dvacetikorunové s datem 1. října 1926,
jak podrobně určuje připojené oznámení ze
dne 16. února 1927.
Dr. Engliš v. r.
Oznámení
Národní banky Československé
o vydání bankovek dvacetikorunových s da
tem 1. října 1926.

Národní banka československá počne v do
hledné době vydávat! u hlavního svého ústavu
v Praze, jakož i u všech svých filiálek ban
kovky po dvaceti korunách československých
s datem 1. října 1926. Zevrubný popis těchto
bankovek jest připojen.
V Praze dne 16. února 1927.
Národní banka československá
Guvernér:

Dr. V. Pospíšil v. r.
Bankovní rada:

Vrchní ředitel:

Dr. Vlád. Brdlík v. r.

Novák v. r.

TATO BANKOVKA VYDANÁ PODLE ZÁKONŮ ZE DNE 14. DUBNA 1920 Č. 347 A ZE DNE
23. DUBNA 1925 Č. 102 SB. ZÁK. A NAŘ. PLATÍ

DVACET

KORUN
ČESKOSLOVENSKÝCH.

NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ
Dr. V. Pospíšil
GUVERNÉR

Dr. Vlád. Brdlik

ČLEN BANKOVNÍ RADY

. Novák

VRCHNÍ ŘEDITEL

V PRAZE DNE I. ŘÍJNA, 1923.

Výběžky textu zasahují z části i do pruhů
barvy modré a červené. Ve všech čtyřech ro
zích jest po velké číslici „20“ a rovněž upro
střed hořejšího i dolejšího rámcového, prýmkovaného břevna jest po menší „20“.
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Rub bankovky má v levé polovině dvojí podtisk, z něhož vynikají klenuté, světle hnědé
obloučky, které složeny jsou jednak z číslice
„20“, jednak z ozdůbky srdcovité a s přibýva
jící výší oblouků paprskovitě se rozšiřují.
Tento podtisk j est přerušován tmavohnědými,
svislými čarami, jaké probíhají pod plochou
celého hlavního modrého obrazu, který prove
den jest v tmavomodrém, plasticky vystupují
cím měditisku. Obraz sestává především z medaillonu zpodobňujícího ministra Dra Rašína
v guillochovaném rámcoví se čtyřmi „20“ v ro
zích pravé poloviny a v levé polovině z textu:

NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ
v hořejším břevnu rámovém, v dolejším
břevnu pak:
DVACET KORUN
ÍJEAgUATb KOPOHb ZWANZIG KRONEN HÚSZ KORONA

Ve středu levé poloviny jest velká „20“
v rámcované guilloehi, dvě menší v obou ro
zích levé poloviny. Mezi velkou střední guillochí a levým kolmým břevnem rámu umí
stěno jest označení „serie:“ a „čísloprove
dené v barvě červené.

Sttffn? tfskfirna

\

Praze

