
barvě oválný rámeček s číslicí 5000 uvnitř. Přes 
tento ovál tmavošedou barvou text:

„TATO STÁTOVKA VYDANÁ PODLE ZÁKONA 
ZE DNE 10. DUBNA 1919 ClS. 187. SB. Z. A N. 
PLATÍ

PET TISÍC KORUN
Československých.

V PRAZE, DNE 15. DUBNA 1919.

Dr. AI. Rašíu 
MINISTR FINANCI.

PADĚLÁNÍ STÁTOVEK TRESTÁ SE PODLE ZÁKONA."

Zadní strana jest opatřena šedým, rovně čár
kovaným podtiskem a červeným skresleným ná
tiskem. V levém i pravém hořením rohu jest umí
stěna číslice 5000 v barvě tmavočervené; upro
střed ve složité růžici jest táž číslice světle vy- 
čárkovaná a s tmavočervenými obrysy. Pod rů
žicí vytištěn tmavošedou barvou nápis

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

a pod tímto nápisem označena hodnota v šesti 
jazycích:
„PĚT TISÍG KORUN PATTISÍG KORUN ILITu TblCHNt KOPOH& 
FiiNFTflUSEND KRONEN Pifd TYSI.4C KOROÍI OTEZER KQRflNA",

Ministr financí:

Dr. Horáček v. r.

Členové Bankovního výboru ministerstva financí:

Ferd. Kellner v. r. Dr. Vilém Pospíšil v. r.
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Cis. 397.

líařízení vlády republiky Československé 

za dne 17. července 191©, 

jímž se mění předpisy o uveřejňování rejstří
kových zápisů..

Odstavce I. a II. nařízení ministerstva práv 
ze dne 101 prosince 1901, č. 40 Věstníku minister
stva práv z roku 1901, jakož i poplatkové sazby 
stanovené posledně ministerskými nařízeními ze 
dné 15. února 1915, č. 7 Věstníku ministerstva 
práv z roku 1915. a ze dne 17. prosince 1917, č. 47 
Věstníku ministerstva práv z roku 1917 pozbývají 
platnosti.

§ 2.

Veškeré zápisy do obchodních rejstříků a 
všechna sdělení z rejstříků společenstevních

0 zápisech nových družstev, změny jejich firmy, 
vstupu do likvidace a výmazu družstev, jakož
1 předepsaná sdělení v řízení vyrovnávacím, 
konkursním a v obchodních dozorech, pro něž 
určen byl dosud vídeňský: „Zentralblatt fůr die 
Eintragungen in das Handelsregister" a pešfský; 
„Kozponti Értesito" budou nadále uveřejňovány 
v listě zvaném „Ústřední oznamovatel", vychá
zejícím v Praze. To týká se i zápisů a sdělení 
z celého území Československé republiky z doby 
mezi 28. říjnem 1918 a dnem působnosti tohoto 
nařízení. Uveřejněny budou jazykem zápisu neb 
soudního sdělení.

§ 3.

Zápisy a sdělení k uveřejnění určené, stručně, 
přehledně a jasně psané buďtež od soudů zasílány 
redakci „Ústředního oznamovatele při minister
stvu spravedlnosti v Praze", a to nově vydá
vané vždy bez prodlení, ony z mezičasí však 
postupně po částkách každého týdne tak, by do 
konce září 1919 všechny mohly býti uveřejněny. 
Jde-li při témže právním subjektu o uveřejnění 
nového zápisu neb sdělení, musí býti současně 
s ním k uveřejnění zaslány zápisy a sdělení 
z mezičasí.

§ 4.

Poplatek za uveřejnění zápisu do obchodního 
rejstříku v Ústředním oznamovateli jest povinna 
platiti strana. Sazby pro jeho vyměření určuje 
ministerstvo spravedlnosti. Vybrání poplatku od 
sírany obstará si administrace Ústředního ozna
movatele. Příslušný soud, zasílaje oznámení re
dakci, spolu sdčlí jméno a adresu osoby popiatek 
platiti-povinné. Každých 14 dnu zašle admini
strace příslušným soudům žádost za vydobytí 
poplatků, dobrovolně stranou povinnou nezapla
cených, s příslušnými doklady. Nedobytné po
platky se odepíší. Příslušným soudům a mini
sterstvu spravedlnosti přísluší, právo dozoru, zda í 
poplatky jsou administrací Ústředního oznamo
vatele správně vyměřovány. .

Sdělení z rejstříků společenstevních z řízení 
vyrovnávacího a konkursního a o obchodních 
dozorech uveřejňují se. v Ústředním oznamo
vateli zdarma.

Rovněž zdarma obdrží každý rejstříkový 
(vyrovnávací, konkursní neb dozorčí) soud 
všechna čísla Ústředního oznamovatele ihned po 
jich vyjití, jež budou v příslušné soudní kance
láři uschovávána a po ukončení roku svázána.

§ 5.

Dosavadní formuláře rejstříkových zápisů, 
jakož i příslušných sdělení ponechávají sc pro
zatím v platnosti.

Rovněž ponechává se v platnosti ustanovení 
čl. III. nařízení z 10. prosince 1901, č. 40.
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3 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provésti je náleží ministru spra
vedlnosti.

Dr. Moráček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heidle- v. r.

Tusar v. r.

Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Stříbrný v. r.

Hampl v. r„

Čís, 398.

lit. b) zákona ze dne 11. prosince 1890, č. 3 z. z. sl. 
z r. 1891, § 3 zákona ze dne 20. května 1894, č. 51 
z. z. sl. a posléze § 4 zákona ze dne 7. června 1897, 
č. 38 z. z. sl., v nichž zemská správa politická dO'_ 
sud byla povinna vyžádali si souhlasu zemského 
-výboru, přísluší jí nyní, aby rozhodla sama, vy- 
hradíc však před tím zemskému výboru (zemské 
správní komisi) přiměřenou lhůtu k vyjádření.

§ 3.

Na zemskou školní radu ve Slezsku se pře
vádí pravomoc zemského výboru slezského dle 
§ IChzákoua ze dne 6. listopadu 1901, 5. 42 z. z. sl., 
§ 9 zákona ze dne 8. dubna 1914, č. 16 z- z. sl, a 
dle § 18, odst. 2., zákona ze dne 2. května 1883, 
č. 53 ř. z.

Kaříaení vlády republiky Československé 

ze dne 17% července I©19,

jímž část pravomoci zemského výboru slezského 
přejímá správa státní.

Na základě § 4 zákona ze dne 16. dubna 1919, 
č. 212 Sb. z. an., nařizuje se takto:

§ 1.

Zemská správa politická ve Slezsku přejímá 
veškeru pravomoc zemského výboru slezského 
v těchto věcech, obstarávaných obcemi dle 
předpisů § 27 obecního zřízení ze dne 15, listo
padu 1863, č. 17 zemského zákoníka slezského, 
dále § 34 zákona ze dne 20. ledna 1866, č. 10 z. z. 
si., § 27 zákona ze dne 3. prosince 1869, č. 3 z. z. 
sl. z r. 1870, a posléze § 35 zákona zc dne 8. pro
since 1869, č. 4 z. z. sl. z r. 1870:

a) ve věcech pé.če o bezpečnost osob a majetku,
b) ve věcech péče o bezpečnou a snadnou do

pravu na silnicích a vodách a ve věcech polní 
policie,

c) ve věcech potravinové 'policie a dohledu na
prodej na trhu, zejména dozoru na .míry a 
-váhy, , j

d) ve věcech zdravotní policie, kromě zdravotní 
policie související s policii stavební,

e) ve věcech mravnostní policie, kromě povolo
vání tanečních zábav.

§ 2.

V případech § 96, odst. 2., obecního zřízení ze 
dne 15. listopadu 1863, č. 17 z. z. sl. (pokud se týče 
§ 91, odst. 3., zákona ze dne 20. ledna 1866, č. 10 
z. z. sl., § 84, odst. 3., zákona z 3. prosince 1869. 
č. 3 z. z. sl. z r. 1870, a § 92 zákona ze dne 8. pro
since 1869, č. 4 z. z. sl. z r. 1870), dále v případech 
§ 7 zákona ze dne 13. února 1837, č. 15 z. z. sl., § 17,

§ 4.

V případech § 20, odst. 3., ministerského naří
zení z 26. srpna 1878, č. 36 z. z. sl, § 14, odst. 1.. 
zákona ze dne 6. listopadu 1901, č. 41 z. z. sl, § 20 
zákona ze dne 6. listopadu 1901, č. 42 z. z. sl, a 
posléze dle §§ 16, odst. 2., 19, odst. 1. a 2., 26, 
odst. 3., 29, odst 4., 50, odst. 1., a 89, odst. 2. zá
kona ze dne 8. dubna 1914, č. 16 z. z. sl, v nichž 
zemská školní rada dosud byla povinna vyžádat! 
si souhlasu zemského výboru, přísluší jí nyní, aby 
rozhodla sama, vyhradíc však před tím zetnsk ’ : m 
výboru (zemské správní komisi) přiměřenou lhůtu 
k vyjádření.

Totéž platí všude tam, kde dle zákonů ve 
Slezsku platných státní vyučovací správa byla 
dosud povinna vyslechnout! zemský výbor před 
konečným rozhodnutím.

§ 5.
Okresním úřadům politickým (po př. státním 

úřadům policejním, kde iv u y.i ízeny) přísluší na
dále veškerá práva, která dosud příslušela zem
skému výboru dle zákona z 25. března 1867, č. 12 
z. z. sl ve zněni zákona-ze dne 22. září 1899, č. 59 
z. z. sl.

V městech se samostatným statutem přísluší 
tato pravomoc zemské správě politické!

§ 6.
Pravomoc podle §§ 1—5 tohoto nařízení pře

chází na státní orgány tam vytčené také co do 
oněch věcí, jež na počátku účinnosti tohoto naří
zení byly již projednávány, v nichž však zemský 
výbor (zemská správní komise) dosud n Trzbodl, 
po případě souhlas neprojevil nebo vyjádřění ne
podal.

§ 7.

Nařízení toto nabývá moci osm dní po vy
hlášení, a výkon jeho přísluší ministerstvu vnitra
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