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Cis. 463.
Vyhláška

Bankovního úřadu ministertva Alianci

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

Popis státovek na pět tisíc korun českoslo- 
slovenských, obsažený ve vyhlášce Bankovního 
úřadu ministerstva financí ze dne , 22. července 
1919. č. 396 Sb. z. a n„ mění se takto:

Nové pětitisícové státovky jsou zhotoveny 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 dolením 
rohu rámce jsou kulaté věnečky, v pravém hoře
ním okraji elipsovitý věneček, vyplněné číslicí 
..5000“ v barvě červené.

Pod věnečkem jest ve vejčitérn výřezu ideální 
Jilaya dívčí, jejíž vlas jest zdoben v právo vinným 
listím s hrozny, v levo rážemi. Obraz ověnčen 
festony a guirlandou růží.

V levo od obrazu jest umístěna část textová, 
yahoře v levo číslice, označující sérii, v právo 
hvězdička a číslo, obé v barvě modré. Mezi nimi 
kolmo čárkovaný štít s bílým znakem republiky, 
dvojocasým lvem. Pod štítem v modré barvě 
oválný rámeček s číslicí 5000 uvnitř. Přes tento 
ovál tmavošedou barvou text:
„tato státovka vydaná podle zákona
ZE DNE 10. DUBNA 1919 .ČÍS. 187. SB. Z A N 
PLATÍ

PĚT TISÍC KORUN 
ČESKOSLOVENSKÝCH.

V PRAZE, DNE 15. DUBNA 1919.
Dr. AI. Rašíu 

MINISTR FINANCÍ.
PADĚLÁNÍ STÁTOVEK TKESTÁ SE PODLE ZÁKONA.“

Zadní strana jest opatřena šedým, do rohu 
směřujícím čárkovaným podtiskem a červeným 
skresleným nátiskem. V levém i pravém hořením 
rohu jest umístěna číslice 5000 v barvě tmavočer- 
vené; uprostřed ve složité růžici jest táž číslice 
vyznačena červenými okraji s bílým vnitřkem. 
Pod růžicí jest vytištěn tmavošedou barvou nápis

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ11

a pod tímto nápisem označena hodnota v šesti 
jazycích:

„PĚT TISÍC KORUN PATTISÍC KORUN TUITb TbICHHb KOPOHTb 

FONFTAUSEND KROSEN PÍ EG TYSIECY KORON OTEZER KORONA".
t t

V P r a z e, dne 6. srpna 1919.

Ministr financí:

Dr. Horáček v. r. 1

Členové Bankovního výboru ministerstva financí: 

Ferd. Kelfner v- r- Dr. Vilém Pospíšil v. r.

Tusar v. r.

Švehla v. r.

Dr. Horáček v. r. 

Prášek v. r. 

Klofáč v. r.

Staněk v. r.

Dr. Winter v. r. 

fíarnpl v. r. 

Houdek v. r.

Státní tiskárna v Praze. 101


