Sbírka zákonů a nařízení, č. 36.

36.
Vyhláška ministerstva financí
ze dne 4. dubna 1927
o vydání bankovek desetikorunových s datem
2. ledna 1927.
Národní banka Československá bude vydávati 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 desetikorunové s datem 2. ledna 1927,
jak podrobně určuje připojené oznámení ze
dne 28. března 1927.
Bankovky tyto liší se od státovek deseti
korunových vydaných vládním nařízením ze
dne 24. února 1920, č. 107 Sb. z. a n., a vy
hláškou Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí z téhož dne, č. 108 Sb. z. a n., pouze pro
vedením státního znaku na líci a slovným ob
sahem.
Dr. Engliš v. r.

Oznámení
Národní banky Československé
o vydání bankovek desetikorunových s datem
2. ledna 1927.
Národní banka československá počne v pří
štích dnech vydávati u hlavního svého ústavu
v Praze, jakož i u všech svých filiálek ban
kovky po deseti korunách československých
s datem 2. ledna 1927. Zevrubný popis těchto
bankovek jest připojen.
V Praze dne 28. března 1927.
Národní banka Československá
Guvernér:

Dr. V. Pospíšil v. r.
Bankovní rada:

Vrchní ředitel:

Dr. Roos v. r.

Novák v. r.

Popis
bankovky desetikorunové s datem 2. ledna
1927.

255

v podobě taškové krytiny na střeše směřující
hrotem nahoru.
Na líci jest obrazec velikosti 130 X 72 mm,
vroubí jej vlnitý okraj, který stejně jako
jemně členěný podtisk s ornamentálním mo
nogramem R č S uprostřed umístěným pro
veden jest v barvě světle hnědé, obrazec sám
v barvě šedě fialové. Střed obrazce tvoří elip
sovitý rámec, uvnitř s textem:
TÁTO BANKOVKA, VYDANÁ PODfA ZÁK0N0V ZO DNA
14. APIiÍLA 1920 ČÍS. 347 A Z0DŇA 23. APKÍLA1925 ČÍS. 102 SB. Z. A N„ PLATÍ

D ESAŤ KORÚN
ČESKOSLOVENSKÝCH.
V PRAHE, DŇA 2. JAN UÁRA-1927.

NÁHODNÁ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ.
Dr. V. Pospíšil
GUVERNÉR.

Dr. Medvecký

ČLEN BANK0VEJ RADY.

Novák

HLAVNÝ RIAD1TEL*,

Nahoře uprostřed uvnitř kroužku označení
hodnoty: 10. Ovál věnčen jest na svém obvodu
ornamentální výzdobou: Na levo i na právo
v kruhovitém poli číslice 10, která i v půdě
obrazce stále se opakuje; dole pak uprostřed
ve štítu státní znak a pod ním nápis:
FALŠOVAN1E BANKOVIEK TRESTÁ SA
PODEA ZÁKONA.
Po obou stranách štítu v kruhovitém medaillonu hlavy ozbrojenců s přilbou, z nichž
levý nese na rameni sudlici, pravý palcát. Na
hoře červeným tiskem v levo označení serie
S. R a číslice, na právo označení čísla: Č. a
číslice.
Na rubu jest přímočarý podtisk směru
úhlopříčného. Vlastní obrazec o šířce 129 mm
a výšce 72 mm proveden tmavou barvou šedě
fialovou. V levém a pravém horním rohu orna
mentálního rámce umístěny kruhy a uvnitř
těchže ideální hlavy dívčí s čelem zdobeným
věncem z květů a splývajícími kadeřemi. Ve
středu přechází tisk v barvu světle žlutou a
tvoří zde bohatý ornament; uvnitř téhož
v srdcovitém štítu umístěna číslice 10 s bílou
plochou základu. Na dolním okraji přes celou
šířku jest v modré barvě nápis:
NÁRODNÁ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ
a označení hodnoty:
DESAŤ KORÚN

Bankovka desetikorunová jest 143 mm
dlouhá a 84 mm vysoká. Papír má vodní značku
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