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Kenntnis,

fie mit 1. Suíiué

baß

^anfiíotenju^únf unb

1829 jur ßinauöga&e neuer

Groanjig, §unfjig,unb Hinßuhbert Oulben fcßreis

ten werbe.

Sne^efdjreibungenbiefer brei mittleren ^anfnotensHatßegorie ju 25,
60 unb 100 fly fo wie ißre auf rotbltcßem Rapiere abgebructten ^Ibbiis
bungen (formulare) ftnb beigepeftet

,

ber Hinlófung unb ben Umtaufd) biefer brei %anfno¿

gWMttid)

ju 25, 5o unb 100 fL werben folgenbe %eßimmungen

tenÄttungen
feßgefeßet:
;

1) 93om

1, 3ulp

1829 biß lebten SuniuB i85o werben bie alten

^anfnoten ju 25, 5o unb 100 fl. noeß bei fdmmtltcßen %anfs

Haffen, fowobl hier in Sßien, alé ju $rag, SBrunn, Hemberg,
£)fen, StemeSwar, -ßermdnnßabt, £inj, Snnébrucf, Hrútj unb
trieft, im Sßege bet SSerwecßSlung,

ber Gablung,

wie

anges

nommen werben.
3) %om i. Suliué i85o bis

leisten 3)ejember

nabme ber alten 25, 5o unb

100 f[.

i83o wirb bie $ln¿

Sßantnoten nur nodb bet

ben SSanfsHaffen in ißien, fowobl in ber'58erwecbö(ung, alé
in Gablungen, (Statt ßnben.
5) ütad)

Ablauf biefeS

adjtjebnmonatlicben

termines iß ßcb wes

gen beS UmtaufW ber alten SBanfnoten ju s5, 5o unb 100 ß.,

unmittelbar an bie ^anf^irećtion ju wenben.

üffiien am 1» SuniuS 1829»

^leldbiot’Stifter roh ©feiner?

,

/>

S5(inf--®outierneure-(5teí[vertteter„
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ogłoszenia z dnia 20. Maia 1828. Dyrekcyia uprzy

wilejowanego Austryiackiego banku narodowego, pódale do powszechnćy

wiadomości, iż z dniem 1. Lipca 1829. do wydawania nowych nót ban

kowych na dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt i sto Złotych Reńskich przystąpi..
Opisanie tych trzech średnich gatunków not bankowych na 25, 5o
i 100 Zlot. Reń. iakotćż ich ną czerwonawym papierze wyciśnione wzory
(formularze) wraz do powszechnćy wiadomości podane zostaią.

Co do wykup na i wymiany tych trzech gatunków not bankowych na

25, 5o i 100 Złpt. Reń. następujące przepisy stanowią się:
1) Od 1. Lipca do końca Czerwca i85o. stare banknoty na 25, 5o

i 100 Zlot. Reń. przyjmowane będą leszcze we wszystkich ka
sach bankowych, tak tu w Wiedniu,

iakotćż w Pradze, Brynie,

Lwowie, Budzie, Temeswarze, Hermansztadzie, Lincu, Inszhru-

ku, Gracu, i Tryieście do wymiany lub w wypłatach.
-

2) Od 1. Lipca

i83o.

do

końca Grudnia i85o. dawne

na 25, 5o i 100 Zlot. Reń.,

tylko leszcze^ w kasach bankowych

w wypłatach przyjmowane będą.

Wiedeńskich do wymiany lub

3) Po uplynieniu tego ośmnasto - miesięcznego terminu
dawnych banknotów na 25,

banknoty

o wymianę

5o i, 100 Zlot. Reń. bezpośrednio

do Dyrekcyi banku udać się będzie należało.

W Wiedniu d¡nia i. Czerwca ,182g.

Melchior Kawaler de Steiner,
Zastępca Gubernatora banku.

Bernard Baron de Eskeles,
Dyrektor banku.

Franciszek Baron de Schloissnigg,

Dyrektor banku.
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Abbildung einer neuen Banknote
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Gulden.
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pdviíegúten óftemícbifcben National ¿SBátfjf?

®ag spapier biefer Gatpegorie von Vandtoten, i|t iveiß, unb tpeiig mit ließ*

ten, iptiig mit bündln SBafferzeicpen verfemen. Sie erfteren bilben eine vier»
ecfige Ginfaffung beg Betted, von verklungenen Bingen, welcpe burcp zwrp
ger abe Stnten eingefcbloffen fint»* — Sn ber oberen Vorbure lieft man: „9la*
ti o n a l" in ber unteren: „S3 a nd" mit listen rbmtfcben Settern. — Sn
jebem ber vier Griffcpke erke int bie gaßl 25 nut bündln arab ¡k en Ziffern
in einem guabriUirten gelbe,. — Sn ber SJtitte beg ^etteig bcßnbet fiep ein
Slblcr, mit auggebreiteten glugeln unb zwep M6pfen.z ober Welripem bie faifer»
liebe Ärone mit zroep fliegenben Zaubern fepwebt 2)er Slbler ift tpeiig ließt,
tpeiig bunfel nüancirt.

Ser rechte guß ruht auf einem ¿orbeer», ber lind

auf einem Spalmzweige. Gin verklungene^ Vanb verbinbet biefe' bepben gweige. .

Sagfcpwarz gebrühte ^auptfcpilb enthalt bie Stummer beg Setteig,
mit fepwarzen arabifepen Ziffern, in einem weifen, langlicpten, von $mep
geraben Sintert gebtlbeten Vierecd. Steeptg unb linfg ift eine mufcbelfbrrnige
, Verzierung an biefem Garreau angebracht Sie vier Grifen begfelben burep.brechen ein, von zwep bunnen Sinien geformteg Oval, welch eg bie zwep SJtu=
fcpetVerzitrungen, fo wie bag Garreau oben unb unten einfchließt Sie vier
(Spi^en beg Garreau fiepen in einem weifen OvatStinge, welcher bagfelbe um=
^gibt, unb worin oben bag SBort: „Stummer" mit deinen lateinifcpenS3ucp=
ftabert ¿rfcpeitid Sen Oval» Sting biegranjen jwep feine OvadSinien, an
welchen fiep $n bepben Seiten arabe^fartige, oben un^ unten burep vier bop»
peUinige jWen verbunb ene Verzierungen ankließen.
Sie bepben fepmarzen Seitenftampel enthalten bie arabifepe $apr 25,
fepwarz, in einem weißen runben Schilpe, -welch eg zuerft von einem bunnen
fepwarzen Greife, fobann von .brep auf einanber folgenben, burep verktebenc
Verzierungen gebilbeten Stingen umgeben íft. Steep tg unb linfg von Per liegenben
gabt 25, beftnbei fk ein güUhorn, welche^ ba5 Seitenfcpilb mit Saubwerf
unb auberen ^Ornamenten umgibt Sie bepben ^uUhbrner finb am gußc bufch
• eine Verzierung mit einaUber verbunben, welcher ein apnlker deiner Sluffa$

ober bet gapl 25 gegenüber fiept

Sag SJlitteifcbüb beftepet and einem mittleren kwarzen unb zwep
gleichen boppeifarbigen Seiten * Ovalen, ßn bet Glitte beg erfteren beftnbei
fiep bie arabifepe Sapl 25/ in weißem gelbe, von einem verzierten Slinge
ümgebtn. Rieran ftp ließt fiep bag von parallelen, gegen bag Gentrüm fiep
verdeinernben 5<rcigbogen gebilbete Oval, welcpeg oben unb unten von zmep
feinen Sinien begranzt, unb von zwanzig weißen Strapień burchknitten ift—
Gine (Suirlanbe von Saubwerf unb anberen deinen Ornamenten verbinbet
bag SHitteUOval oben unb unten mit ben bepben äußeren Oval»Stafetten, gn
ber Sölitte ber lepterert erblirid man bie ^abl XXV. mit r&miken Sapibar»
Settern, in einem weißen OvaBgelbe, welch eg von einem kwarzen, wellen»
artig^guiHoriptrten Stinge umgeben ift. — 3ln biefen kiießt fiep, ganz feft,

baran, ein ähnlicher rotber; fobann ber äußere fepmarze OvatSting, welcher

I

wn einet bunnen, fcßroar^eu Sinic ein gefaxt wirt).'—• Unter bem £>auptfóilbe
lieft man: „gunf unb Swan¿ig" mit feßwargeri großen gractur. Sucß*

ftaben. SaS 2Bott: „unb" ift ßierbep etwas Heiner. Sarnnter: „©ulben"
-mit mouffitter Sapibar»(Schrift, ferner , naße am untern Sípnbe bes flitted
ftampels, mitfeßr HeinenJlntiqua-Settern: „Sie privilegíete bfterreießi.
f$e Stativ iial *23anf bejaßlt bem Ucberbringer gegen biefe Sin»

roeifung gúnf unb Sman^ig ©ulben (Silbermunje naeß bem)
€onvent ionS « guße." >—SBeiter abroártS: „gur bie privilegíete
Öfterreicßifcße 9t ai io nal» Banf." mit etwas größerer gractur; fobann
recßtS-7 mit benfelbenSettern ber Heinen $ert*(Scßrift: „SBien ben 23. 3uniuS 1825/' SinfS bie Unterfcßrift: „Slug. Bogel, ¿affen-Sirector.''
Siefe fammtlicßcn Stempel unb

Schriften beßnben fieß innerhalb

einer fcßmalen, Viereckigen (Sinfaffung, welche oon 94 Heinen Stauten gebil
det wirb, wovon jebe bie arabifeße gaßl 25 feßwarjim weißen gelbe enthalt.
(Sine Heine Bergerung trennt bie Seitenfpißen ber neben einanber fteßenben
Stauten; eine aßnlicße, etwas größere, feßtießt bie vier (Seien beS gettelS.
Sie weiße ¡Stampiglie ift ¿roifeßen bem Saturn unb ber Unterfcßrift
^angebracht. Sie enthalt in ber SRitte ben fleinen faiferlicßen Slbler, mit ben
gehörigen 2Bapen unb OrbenSsgnfignien, von einem feinen Greife umgeben.
Sin jeder Seite bcSfelben fcßüeßt fieß ein gcrablinig»beffintrteS ¡Scßilb an, wo»
-bureß ein Oval um ben Slbler gebilbet wirb, $n bem rechten Scßilbe lieft man:
7,gunf. u:" linfS: „Swanjig" mit rbmifeßen Settern, lieber bi efe bepben
¿Borte feßwebt eine Heine SlrabeSfe. SaS Oval wirb oben unb unten vvn

gwblf Heinen-, tulpenaßnlicßcn Berjierungpn begrabt;$u bepben Seiten
befinden fieß meßrere größere, correfponbirenb gefteffte Ornamente.
§Befd)reibung einet neuen 53an¿ote von Súnfjig-@uíben.

Ä» affen gewöhnlichen ^apierforten unterfeßeibet fieß ba$ Rapier berfelbcn
bureß eine quabriflirte 2e$tur, roclcße auf bem ©runbe besfelöen, vorzüglich
gegen baS Sießt gehalten, bcutlicß effeßeint, unb bem jßapierc baS Slnfeßen
■eines gewebten Stoffes gibt. — Sie garbe beS Rapiers ift weiß. Sie SBaffer*
¿eicpen fitib tßeilS ließt, tßeiis bunfcl. — Sie licßten SBafferjeicßen bilden eine
viereckige, aus verftßlungenen Sting en befteßenbe ©infaffung be$ Settels auf
bunfelm ©runbe, mit abgeftumpffen äußeren ©cfen. Bep jebem ber vier
innerh @efen ber ©infaffung befindet fieß eine, von aeßt ließten ^albfreifen
gebilbcte Äofette, mit ber Jbunlelii arabifeßen ?aßl 50, welche von einem ließ*

ten Streife umgeben ift
• gnber glitte beS ScttclS bemerkt man jwepjicßte Ovale, wclcße funfjeßn
‘blStterförniige bunHe HrabesFen cinfcßließen. SaS äußere Oval wirb von acßtjeßn
brepeefigen buh Hin Slnfaßen umfdngen, bep jebem Srepecfe ifl an ber ©piße
beSfelbeu eine ebenfalls bunHe Heine ßaubverjierung angebracht, innerhalb
beS Heineren OvaiS lieft man: „fipriv. Oe;" mit rbmifeßen, „NationalBani" mit gotßifcßen, „gunfjig" mit lieg enben rbmifeßen, unb
„©ulben" mit grac tur. Settern. Sicfe SBorte find fammtlicß von bunfeln
SBaffcrseicßeu gebilbet, unb mit einigen frepen, gleichfalls bunfeln Shgen
•umgeben.

SaS gebruefte ^»auptfcßilb befteßt auS einem reidß versierten, rotßunb
feßwar^en ¡Stampel. gu ber 9Jlitte beSfelbeu befindet fieß bie arabifeße Saßl 50
weiß, in einem gerablinigbeffitiirten gelbe, oben unb unten von einem Sting*
Segmente umgeben, welcßeS von weißen, verfeßlungenen Ärdfcn gebilbet, nnb

in 3tvep Rogen geípeilt ift, wovon her innere roth, — ber äußere.fcproarg
erfcpeiiit. SlecptS unb linfS fiept man groep glcicpe Stafetten, beren Steffin aus
weißen, fiep vielfältig burcpfcpnęibenben girfeln bcftept. gn ber SHitte berfel*
ben beftnbet fiep ein rotper, acptgacfiger (Stern. Ser übrige Speit biefer 9lo=
fette ift fcpwarg, unb von einem'feinen, fcproargcit greife umgeben. gu bepben
Seiten bcS £>auptfcpilbcS, fo wie oben unb unten, finb arabeSF^pnlicpe X)r*

f namente angebracht.
2>ie bepben (SeitenfMmpel enthalten bie arabifcpe gapl 50 fcpwarg, in
weißem gelbe, von einem fcpwargenKreife eingefcploffen. — (Sin rotper (Stern,
beffen (Spitzen von acpt fanft gebogenen Kreissegmenten fgebilbet finb, umgibt

baS SRittelfcpilb, unb wirb pon bem äußeren, fcpwargen atinge umfaßt, welcher
aus wecpfelfeitig fiep burepfepneibenben ¿albfreifen bcftept, unb von brep feproar«
gen, gangen greifen begrángt wirb. gn biefen ^albtreifen bilben a^t weiße

SBbgen ben Ilmriß eines — bem rotpen ápnlicpen — SterueS. Sin bepben bop»

pelfárbigen SRittel* Stafetten finb oben unbunten reiche .Ornamente, — gu
bepben Seiten ¿billige, einfache Rergieningen angefchloffen.
Sim untern Staube beSgcttelS beßnben fiep bie gwep gleich großen, lang«
litpt«vierecMgen Staftra, welche burep paraßeMaufenbc Kreisbogen beffinirt finb.

Sie obere Hälfte eines jeben StaftrumS erfepeint rotp, bie Untere fcpwarg.
gn bem rechten Staftrum lieft man: „gunfgig ©ulben." mit weißen go*
tpifj;en Rucpftaben, in bem linfen:
ebenfalls weiß unb gotpifcp,
nebft ber Stummer beS gettelS, in fepwargen arabifepen Ziffern. Repbe
Staftra finb anjeber ber vier (Seiten mit einerÄrabcSFe auf gleiche SBcife vergiert.

Unter bem ^auptfcpilbe lieft man: ,¿gunfgig" mit großen gractur*
Settern, fo wie alle übrigen (Schriften fepwarggebrueft. darunter: „©ulben"
mit sparangon-Surfiv#®eprift gernermit fepr kleinen Slntiqifa*8et»
tern: „2)ie privilegirte 6 ft erreich if cp e Sintió nal* % anf bejaplt
bem Ueberbringer gegen bi efe Mnweifung gunfgig ©ulben Sil*
bermúnge nach bem (Conventions.guffe." — Unter biefen: „gür bie
privilegirtebfterreicpifcpeStational-íSan P," in Heiner grac*
tur * (Seprift. — Stecpts unter biefer geile: „SBi e n b e n 23. guniuS
182 5.*' mit ber Meinen $e£t=(Scprift. — £infs bie Uhtérfcprift: „Slug Rogel,
Gaffen*© i rector."
y
v
gwifepen ben bepben Slaftra, bem Saturn unb ber Unterfcprift beS
(Kaffen»SirectiorS, beftnbet fiep bie weiße (Stampiglie, in bereu SNitte ber
Meine faifer ließe Slbler, von einem bitnnen Streife eingefcploffen. — Sin biefem
greife ftnb viergepn Meine 25ogen nape angefugt; auf jeber (Spipe, wo biefc
«Bogen fiep wecpfelfeitig berühren, fiept eine Meine, blnmenápnlicpe S?ergierung,
woburep bie Stampiglie von viergepn gang gleichen Regierungen ringfbrmig

umgeben ift.

,

SBefcpreibung einer neuen SBanfnoft pon ^>unbert Bulben.

5)aS Rapier berfelbtn gleicht jenen ber neuen RanFnoten & 50 f[. barin, baß

es eben fo weiß, mit einer ähnlichen quabriUirten Seftur, unb tpeilS mit
liepten, tpeilS mit bunFeln SBaffergeicpen verfepen ift. Sim obern 9tanbe be*
finbet fiep baS SBort: „Stational" mit großen, bunFeln, rbmifepen Settern;
ferner mit gleicher Schrift, unten: „Rdnf" mit gwep Rergierungen; unb gu
bepben (Seiten: „^unbert." gn bett vier (Kefen ßept man bie arabifepe g^apl
100 licht unb bunfel fepattirt gnnerpalb biefer Ścpriften bilben vier ßinien
ein Rterecf, wovon bie obere unb rechte: ließt, bie untere unb linFe bunFel
)(i *

finb.

Sn jeb cm (5 efe btefed SMetedfé ift ein ^almgfóeig mit gwep Sorbecrgwcigett

oerbuubeu; in her SQlitte ein bunfIgd, am untern Staube (tarier ftpattirted Oval.
gn biefem Ovale beßnbet fj cp, gu bepben Seiten, bie arabifepe gapl
100 íiegeúb, mit großen giffern, wel¿e auf gleiche Slrt wie 100 in ben
vier @cfen bed ^etteid nnantirt ßnb. Sb en fo finb bie Settern von:
un=
bert SuIben,7'welche in ber Wlitte bed Ovald gwep S3ogen bilben, unbeine
abnlicp=fd;attirte 9lofette umgeben.
-

, Bie gcbrudHen Signaturen befielen and eilf reid) versierten, fepwars
gen, unb feepd bopp eifarbigen Stamp ein. ßeptere,- nebjł gehn feproargen Stainpcln, bilben bie vierecFige 25orbure bed getteld, welcpe an jeher Seite aud*
wenbig mit gwep geraben Sinien, unb. einer gacfenreib.e; inwenbig mit gwep
ftárferen, unb gwep ftp wacheren g ero ben Sinien, unb gleiten ßacfen eingefaßt
ift $n ber STiitte ber oberen §5 or bure beßnbet fiep ber Serien* Stampel, wel»
¿er von einem (Hcplaubfrattge, unb von gwep feinen Oval=£inien umgeben ift;
in bem weißen Oval=Scpilbe: „Serie I.'7 mit rbmifepen, in einem Sogen ge*
(teilten Sapibar-ßettern, barunter bie ebenfalld bogenfbrmige arabifepe Stummer
bed getteld > unb in ber Glitte eine Heine 2?ergierung. gu bepben Seiten bed
Serien * Stampeld fiept man eine Heine boppe[farbige Stafette, bereu Sßitte
fepwarg, gunacpTt von einem rotpen, unb audtvenöig von einem (¿margen SÚnge

'

eingefcploffen iff. gebe Stafette umgibt eine reiep vergierte Slrabedfe. Bie bepben
boppelfarbigen Seitenftampel enthalten bie arabifepe gabt 100 fepwarg, in
einem weißen Oval»Scpilbe, von brep weHenfbrmig*beffinirten Stingen eingefaßt,
bereu mittlerer rotp, bie bepben anbern fepwarg erfepeinett. Sin bepben Seiten
biefer Stamp el ift eine große, fepwarge Slrabedfe angebracht. gn ber Glitte ber
unteren Sorbure erb lieft man einen fepwarg en Stamper, mit bem Heinen f. H
Slbler , welcpen gwep, mit gruepten unb Slumen gefüllte guUpbrnet umfangen,
gu bepben Seiten eine Heine boppelfarbige Stafette, mit fepwargen Slrabcdfen,
wie neben bem SeriemStampel. gnnerpalb biefer Carbure fcpließt ein wetten^
artig«guißodpirted 4)val bie fammtlicpen Scpriften ein. Bie erfte geile pieron
enthalt: ,,£>unb ert ® ulb e n‘z mit großen^gotpifcpen, bogenförmiggefieüten

gguepftaben. Bie gwep folgenben apnlicp gebrummten geilen, mit Heiner engli*
feper Scpreibfcprift: „Bie privilegíete b fierre ich ifepe Slational«
^anf begab It bem lieberbring er gegen biefe Slnweifnng loo fL
S i l b e r m ú n g e nach bem @onv. guße.'7 Sobann in einerwellenförmigen
geile mit größeren- gotpifepen Settern: „§ur bie privilegirte bfterreU
tpifepe Station al *25 auf." Barunter reeptd, mit gwep geraben geilen Heu
ner englifcper Stprelbfcprift: „Sßien ben 25. guniud 1 825/% Sinfd bie
Unterfcprift: „5lug. 33ogel, (^affen^Birector/7 gmifepen bem Batum
unb ber Unterfdjrift beß'nbet fiep ein groffet, fepwarger £>val=Stampel, welcher
bie arabtfepe gabt 100 in bem weißen Ślittclfcpilbe enthalt, Unb von einem
sperlenfrange , mit vier tulpenabnlicpen Heinen ¿ergierungen umgeben ift.

Bie vier weißen Stampiglien finb gwifepen bem großen Ovale, unb ben
vier inneren @cfen ber großen StampeUGHnfaffung angebra¿L Bie obere reepte,

unb linfe untere Stampiglie, bilben einen weiblichen $opf mit fliegenden
paaren, gwep glügeln, unb einem fleinen Sluffape, von gwep Lorbeer- unb
gwep spalmgweigen umgeben. Bie anberen gwep Stampiglien enthalten gleich*
faffd einen weiblichen ^opf, weleper jeboep gum Unterf¿iebe mit einem 23lumen=
frange, unb SBeittlaub in ben paaren gefepmueft, unb gwifepen gwep, mit
grueßten gefülltem unb burep einige Slrabedfen versierten güUbbrncr gefüllt ift.
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-P apiér tego gatunku Nót bankowych iest biały, poczęśći z iasnemi, a po części
z ciemnemi znakami Woduemi. Piérwsze kształcą czworoboczną obwódkę Noty
z obrączek z sobą łączących się i dwiema prostemi liniiami zamkniętych. — Na

górnéy obwódce daie się czytać :,,Natío nal" a na spodniéy : „Bank“ iasne
mi rzymskiemi głoskami. — W kazdéy z cztérech narożnych tarczek ukazuie się
liczba 25 arabskiemi cyframi na ciemno w kratkowanym polu.

—

W środku

banknoty widać orfa z rozpostartemi krzydłami i dwiema głowami, nad ktÓBémi
unosi się cesarska korona z dwiema rozwinionemi wstęgami. Orzeł częścią na iasno,
częścią zaś na ciemno cieniowany. Prawa noga spoczywa na wawrxynowéy, a lewa
na palmowéy gałązce. Węzeł ¿e wstęgi łączy obie gałązki.
Główna tarcza na czarno wyciśnięta tna liczbę banknoty czarnémi cyfra
mi arabskiemi w białóm, podługowatćm z podwóynych prostych linii utworzo
nym czworoboku. Po prawdy i po lewéy przydana iest do tego czworoboku
ozdoba na wzór muszelek. Cztéry rogi czworoboku przełamują owal z podwóynych cienkich linii ukształcony, a obie na wzór muszli wyrobione ozdoby,
równie i czworobok górą i dołem zamykaiący. Cztdry końce czworoboku znayduią się w białym owalnym pierścieniu czworobok otaczaiącym, gdzie wierzchem:
„Nummer“ małemi łaciriskiemi głoskami ukazuię się. Pierścień owalny, opa
sują dwie cienkie owalne liniie , do których po obu stronach łączą się arabesko
we, górą i dołem cztćrema podwóynemi ząbkami połączone ozdoby.
Oba na czarno wydane stemple poboczne, zawieraią liczbę arabską 25

na czarno w białćy krągfćy tarczy, która naprzód cięńkim czarnym kręgiem, a
na to trzema: po sobie następuiącemi pierścieniami z różnych-ozdób utworzonemi

otoczona iest.

Po prawćy i po lewéy stronie liczby leżącóy 25,

znayduie

się

pełnoróg otaczaiący boczną tarczę liściem i innerpi ozdobami. Obadwa pełnoroi gi połączone są spodem ornamentem, naprzeciw którego powyżćy liczby 25
podobna ozdoba znayduie się.

Tarcza środkowa składa się z średniego czarnego i dwóch sobie równych
dwófarbnych boczncyh owalów-

W środku pierwszego stoi liczba arabska

25

w kisłem polu ozdobnym pierścieniem otoczona. Do tego przytyka owal utwo
rzony z równoległych, ku środkowi zmnieyśzaięcych się łuków krążystych, górą
i spodem dwiema cienkiemi liniiami okréálony i dwudziestoma białemi promie-

t

niami przecięty. Wieniec (girlanda) z liścia i innych ozdóbek łączy owal środkowy

górą i spodem z obiema owalnemi rozetami zewnątrz przydanemi. W środku
tychże postrzega się liczba XXV. rzyrnskiemi lapidarnemi głoskami, w białem
owalném polu, czarnym, obłoczysto siatkowanym pierścieniem otoczoném. —
Do tego przytyka sczednie podobnyż, czerwony a potém zewnętrny czarny pier
ścień owalny , uięty w cienką czarną liniię. — Pod główną tarczą czyta się:
„Fünf und Zwanzig“ czarnemi wielkiemi frakturowemi głoskami. Słowo:
„und“ fest nieco drobnicy wyrażone. Pod tém: „Gulden“ podcieniowane*
mi głoskami lapidarnemi* Daléy blisko spodniego brzegu stępia środkowego, bar
dzo drobnémi głoskami Antigua*. „Die pri vilegirte österreichische Na
tional-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung
Fünf und Zwanzig Gulden Silbermünze nach dem ConventionsFusse.“
Daléy nieconiżóy t „Für die pry vilegirte österreichische

National* Bank. “ nieco większóm frakturowém pismem; potém niżóy po
prawéy, temi samemi drobnemi głoskami texto wemi: „ W ien den 23. Junius
18 2 5.“ Po lewéy podpis ; „Äug. Vogel, Cassen-Direktor. “
Wszystkie te stemple i pisma znayduią sie pośród wąskióy czworóbocz*

néy ob wódki z 94 szybek podłużnych, z których każda liczbę arabską 25 w bia-

lém polu czarno wyrażoną zawiéra. Mała ozdóbka oddziela końce tych obok
siebie stoiących szybek; podobna większa nieco zamyka cztéry rogi banknoty*
Biała Stampiglla, iest między datą a podpisem umieszczona. Zawiéra
pośrodku małego orła/ cesarskiego z należytemi herbami i orderowemi znakami
cienkiém kołem obwiedzionego. Do każdóy strony tegoż, przytyka tarcza równemi liniiami zrysowana , przezto tworzy się owal na około orła. W prawéy tar
czy czyta się: „Fünf“ a w lewéy; „Zwanzig" rzyrnskiemi głoskami. Po
nad oba te słowa, unosi się mały arabesk. Owal górą i dołem obwiedziony iest'
dwunastu małemi, tulipanom podobnemi ozdobami. — Po obu stronach zuayduie
się kilka większych, naprzeciw siebie umieszczonych ornamentów.

Opisanie
nowéy banknoty na Złotych Reńskich Pięćdziesiąt,
Od wszystkich zwyczaynych gatunków papieru

odróżnia się papier ten przez

kratkowaną tkaninę; w tle iego a szczególnéy do światła dokładnie ukazującą się,
a papierowi pozór tkanéy materyi nadaiącą. — Kolor papieru iest biały. Znaki
wodne częścią iaśne, a częścią ciemne. — Znaki iasne tworzą czworoboczną
z łącznych pierścieni składaiące się obwódkę banknoty na tle ciemném z zao*
krąglonemi końcami zewnętrznemi. U każdego z cztérech rogów wewnętrznych
(kuśrodkowych) obwodki, znayduie się rozetka z ośmiu półkoli iaśnych ukształeona, w któréy liczba arabska

50,

iasną obrączką obwiedzona iest.

Po środku banknoty postrzega się dwa iasne owale, zamykające w sobie
piętnaście ciemnych liściastych arabesko w. Owal zewnętrzny opasany ośmnastu
tróykątnemi ciemnemi ornamencikami; każdy tróykąt ma na rogu podobnież
ciemną małą liściastą ozdobę. W środku mnieyszego owalu czyta się: „Priv- \

Oé: “ rzymskiemi,
National-Bank “ goekiemi, „Fünfzig-1 rzymskiemi
leżącenai > a ,» Gulden u frakturowemi głoskami. Słowa te wszystkie wyobrażo

ne są znakami wodnemi na ciemno,
otoczone.

i wolnemi

podobnież, ciemnemi rysami

Główną tarczę drukowaną tworzy suto ozdobiony stempel czerwony i

czarny.

Pośród téy znayduie się liczba arabska

5O

na biało , w polu prostemi

liniiami zarysówanem, i spodem dzwonami koła obwiedzionym , z białych łą
czących się kręgów utworzoném, i na dwa łuki rozdzieloném, z tych wewnę
trzny czerwo ny — zewnętrzny czarny ukazuie się ; Po prawéy i po
lewéy widać duże iednakie rozetki, których rysunek z białych rozmaicie krzyżuiących się kółek złożony.
W środku tych znayduie się czerwona ośmiorożna
gwiazda. Reszta rozetki iest czarna i cienkiém czarnym kołem opasana. Po obu
stronach głó wnéy tarczy 5 równie iak górą i spodem są arabeskowe ozdoby.
Obadwa stępie boczne zawieraią liczbę arabską 50 ha czarno w białóm
polu czarną arabeską zamknięte. — Gwiazda czerwona, któréy rogi ośm z lekka
nagiętych dzwonek koła ukształca, opasuie tarczę środkową , a sama zewnątrz
czarną obrączką otoczona iest, z krźyżuiących się nawzaiem półkręgów złożoną,
i trzema całkowitemi czarnemi kręgami obwiedzioną. W tych półkręgach ośm
białych łuków tworzą zarys (contour) gwiazdy do o wéy czerwonéy podobnéy, Do
obóch dwukolornych rozetek przydane są górą i dołem sute ornamenta
po obu
bokach podobne proste pimple') • ozdoby.

Przy dolnym brzegu banknoty znay.duią sie dwa równéy wielkością podłużno-czworoboczne Rastra, kolistemi łąkami równolegle idacemi zarysowane.
Górna połowa każdego Rastrum ukazuie się czerwono, a dolna czarno.
W prawém Rastrum ukazuie się: ,,Fünfzig Gulden/“ białemi gockiemi
głoskami, w lewémt „Nr o. “ podobnież biało i po g o c k u , wraz z liczbę
(numerem) banknoty, czarnemi arabskie mi cyframi wyrażoną. Obadwa
Rastra ozdobione są iedno, iak , drugie na wszystkich czterech bokach podobnemi
arabeskami. Pod główną tarczą czyta się: „Fünfzig“ wielką frakturą, równie
iak wszystkie inne pisma na czarno wytłoczone. Pod tern: „Gulden6“ pis
mem Parangon-Cursio zwaném ; daléy bardzo drobnemi głoskami Antiqua: „Die
privilegirte österreichische National * Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung Fünfzig Gülden Silbermünze
nach dém Conventions -Fusse. “ — Pod tém: „ Für die privilegir
te österreichische National-Bank ““ drobną frakturą. — Pod tym wier
szem po prawdy: „Wien den 2 3. Junius i a 2 5 “ drobném pismem textowém. — Po lewéy podpis: „Aug. Vogel, Cassen-Director. •

Między obiema Rastrami, datą i podpisem Dyrektora kass, wyciśnięta
iest biała Stampiglia, w środku któréy mały orzeł cesarski, cienką obrączką ob
wiedziony. Do téy z bliska przytkniętych iest czternaście małych łuków; na ka
żdym Szczycie, gdzie się łuki nawzaiem stykaia, wyrobiona iest mała Ozdoba
w kwiaty, przezco Stampiglia czternastoma zupełnie iednakiemi ozdobami obwieńczona ukazuie się*

Opisanie
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■Papier teyże, w tám do papieru nowych banknotów na

Zł. R. podo

bny, że iest podobnie biały, ma podobnież kratkowane tło i podobnież częścią
iasnemi, częścią ciemnemi znakami wodnemi opatrzony. Przy górnym brzegu
znąyduie się słowo: „National“ wielkiemi , ciemnemi, rzymskiemi głoskami
wyrażone. . Dalćy podobnćmże pismem nadóle: „Bank“ z dwiema ozdobkami,
ii po obu stron h : „Hundert.“ Na cztćrech rogach postrzega się liczbę arabską
100 iasno i ciemno cieniowaną. Pośród tych napisów cztery liniie tworzą
czworogran, z których górna i prawa na iasno, a dolna i lewa na ciemno od
dana iest. W każdym rogu/ tego czworogranu iest gałązka palmowa z dwiema
wäwrzynowemi połączona; w środku ciemny ku dolnemu brzegowi mocno zaciemnowany owal.

W tym owalu znayduie się po obu stronach,

liczba arabska

100

leżący wielkiemi cyframi, które podobnym sposobem, iak 100 na czterech
.rogach karty cieniowane są. Tymteż syosobem cieniowane są głoski napisu:
„Hu ndert Gulden, “ które w środku owalu dwa fuki kształcą i podobnie
cieniowaną rozetkę otaczaią.

Znaki wyciskane (sygnatury) składała jedenaście suto ozdobionych, czar
nych, a sześć dwukolorowych stsmplów. Te drugie , wraz z dziesięcią czarnemi stęplami tworzą czworoboczną obwódkę banknoty, która zewnątrz a na ka
żdym boku dwiema równemi linijkami i rzędem ząbków — wewnątrz dwiema
nieco grnbszemi i dwiema nieco cieńszemi linijkami prostemi i podobnemiż ząb
kami uięta iest. W środku yyierzęhnćy obwódki umieszczany stępel Rzędu
wieńcem z dębowego liścia i dworha cienkiemi owalnemi liniiami otoczony:
w białćy owalnóy tarczy widać : „Seria I.“ rzymskiemi, w łuk uszykowa
nymi lapidarnemu głoskami; pod temże podobnież łuczasty arabski numer Noty,
a w środku małą ozdóbkę. Po obu stronach stęplu serialnego ukazuie się mała
dwukolorowa rozetka , którćy środek czarny naprzód czerwonym, a potéfii czar

nym pierścieniem zamknięty. Każdą rozetę otacza suto ozdobny arabesk. Oba
dwukolorowa stemple boczne zawierają liczbę arabską 100 na czarno, w bia£ey tarczy owalnćy trzema obfoczystemi obrączkami w dessein uiętą, z których
środkowa tizerwono, drugie dwie czarno ukazuią się. Na obu bokach tych stemplów iest wielki czarny arabesk. W środku spódnicy obwódki ukazuie się
czarny stempel z małym C. K. orłem, obiętym dwoma pefnorogami z owoców
i kwiatów. Po obu stronach mała dwufarbna rozetka z czarnemi arabeskami,
iak przy stemplu serialnym. W środku tćy obwódki owal obłoczysto siatko
wany zamyka wszystkie. napisy. Z tych wiersz pierwszy zawiera: „Hundert
Gulden“ wielkiemi gockiemi, w obłąk uszykowanemi głoskami, dwa nastę
pne podobnież nagięte wiersze, małćm pismem Angielskim : „Die privilégirte österreichische Nation a 1 - B a n k bezahlt dem Überbringer
ge.gen diese Anweisung io» fl. Silbermünze nach dem Conv.-.
Fusse.“ Potćm w obłoczystym wierszu większemi gockiemi głoskami: „Für
die privilegirte'österreichische National-Bank. “ Pod tém po prawéy w dwóch prostych wierszach małćm pismem Angielskim: „Wien den
23. Juni us i 8 a 5.“ Po lewéy podpis: '„Aug. Vogel, Cas se n - D ire c-

tor. Między datą a podpisem ziayduie się wielki czarny owalny stempel , za
wierający w białćm polu áfodkowém liczbę arabską 100, wieńcem perełko
wym cztérema w tulipany robionemi ozdobami otoczony.

Cztéry białe Stampiglie są między wielkim owalem i czterema wewnetrznemi kątami wielkiey stęplowóy obwódki umieszczone. Wierzchnia prawa
i lewa spodnia Stampiglia przedstawiają głowę kobiéty z unoszą cemi się włosa
mi, dwiema skrzydłami i mafém ornamencikiem, dwiema palmowemi a dwie
ma wawrzynowemi gałązkami obwiedzionym. Drugie dwie Stampiglie maią
także głowę kobiety, która wszelako dla różnicy wieńcem z kwiatów i blusz
czem (liściem winnym) na włosach przyozdobiona i między dwa owocami na
tłoczone, kilką arabeskami ozdobione pełnorogi umieszczona iest.

