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Čís. 395. Čís. 396.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. července 1919

o vydání státovek znějících na 5000 K česko
slovenských.

"Vyhláška
Sankovního úřadu ministerstva financí 

ze dne 22, července 1919

o vydávání státovek na 5000 K československých 
s datem 15. dubna 1919.

§ 1.

Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10.dubna 
1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad 
ministerstva financí v nejbližších dnech vydávati 
dle vyhlášky, uveřejněné současně pod čís. 396 
Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu, jakož i u všech 
svých odboček státovky na pět tisíc českosloven
ských korun s datem 15. dubna 1919.

Státovky tyto budou částečnou náhradou za 
tisícikorunové bankovky Rakousko-uherské ban
ky-, okolkované dle nařízení ministra financí ze 
dne 25. února 1919, čís. 86 Sb. z. a n.

Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 
provedl.

§ 3.

Nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Tusar v. r.
Švehla v. r.

Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.

Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r 
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r.

Z nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 22. července 1919, č. 395 Sb. z. a n„ počne 
Bankovní úřad vydávati v nejbližších dnech 
u svého hlavního ústavu v Praze, jakož i u všech 
svých odboček československé státovky na pět 
tisíc korun s datem 15. dubna 1919. Tyto státovky 
budou částečnou náhradou za tisícikorunové ban
kovky Rakousko-uherské banky, opatřené kolkem 
československým.

Nové pětitisícikoiunové státovky jsou zho
toveny na papíře bez vodní značky, jsou 192 mm 
široké a 128 mm vysoké.

Přední strana jest opatřena šedým vlnitým 
podtiskem směřujícím od levé strany ku pravé. 
Vlastní obrazec barvy červené jest uvnitř rámce 
o 183 mm šířky a 120 mm výšky, vyplněného 
osmicípými růžicemi. V levém hořením i do-bním 
rohu jsou kulaté věnečky, jichž vnitřní bílá 
plocha jest vyplněna modrým čárkováním a 
uprostřed šedou hvězdicí. V pravém hořením 
okraji jest elipsovitý věneček rovněž s bílou 
vnitřní plochou, s modrým čárkováním a tmavo
šedým přetiskem číslice 5000. Pod věnečkem jest 
ve vejčitém výřezu ideální hlava dívčí, jejíž vlas 
jest ozdoben v právo vinným listím s hrozny, 
v levo nížemi. Obraz ověnčen festony a gir- 
lando-n růží.

V levo od obrazu jest umístěna část textová, 
nahoře v levo číslice označující sérii, v právo 
hvězdička a čí?lo. obé v barvě modré. Mezi nimi 
kolmo čárkovaný štít s bílým znakem repu
bliky, dvojocň-sým lvem. Pod štítem v modré
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