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Čís. 639.

Nařízen’ vlády republiky československé 

ze dne 12. prosince 1913 

q stažení bankovek tisícikorunových.

Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 
Sb. z.' a n„ stanoví se:

§ 1.

Tisícikorunové bankovky Rakousko-uherské 
banky řádně okolkcváné dle zákona ze dne 
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., přestávají býti 
po 31. prosinci 1919 zákonným platidlem na území 
republiky Československé.

Rádně okolkované tisícikorunové bankovky 
vyměniti lze po 31. prosinci 1919 do 31. ledna 1920 
jediné u Bankovního úřadu ministerstva financí, 
a to jak u hlavního ústavu v Praze II., Bredovská 
uk_ č. 5, tak u jeho venkovských odboček.

§ 3.

Od 1. února do 28. února 1920 přípustná jest 
tato výměna (§ 2) již jen u hlavního ústavu Ban
kovního úřadu v Praze.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; ministru financí se ukládá, by je provedl.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonníág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habr man y, r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Hekller v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Houdek v. r.

Čís. 640.

Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 12. prosince 1919

o vydání státovek IGOOkorunových česko
slovenských.

§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 

1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad 
ministerstva financí v příštích dnech vydávat! 
dle vyhlášky uveřejněné zároveň pod čís. 641 
Sb. z. a n„ u hlavního svého ústavu v Praze, jakož 
i u všech odboček státovky na tisíc korun česko
slovenských s datem 15. dubna 1919.

§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnern vyhlášení. 

§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 

provedl.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonníág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Heidíer v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Hodža y. r.
Houdek v. r.

Čís. 641.

Vyhláška

Bankovního úřadu ministerstva financí 
ze dne 12. prosince 1919

o vydáni státovek lOOOkorunových českosloven
ských s datem 15. dubna 1919.

Z nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 12. prosince 1919, čís. 640 Sb. z. a n.,

147/



986

počne Bankovní úřad vydávali v příštích dnech 
u svého hlavního ústavu v Praze, jakož i u všech 
odboček státovky po tisíci korunách českosloven
ských s datem 15. dubna 1919.

Státovky tyto jsou zevrubněji naznačeny 
v dolejším popisu.

Ministr financí:
Sonntág v. r.

Členové bankovního výboru:

Dr. Vilém Pospíšil v. r. Dr. Roos Emil v. r.

Popis státovky na 1000 K česko
slovenských.

Státovky na 1000 Kč. jsou 19 cm 3 mm široké 
a 10 cm 2 mm vysoké, zhotoveny ze zvláštního 
papíru, který jest porůznu prostoupen okrouhlými 
tělísky as 1 mm průměru, barvy světlemodré, 
zelené a žluté; tělíska lze nejlépe sledovati na 
nepotištěném okraji.

Přední strana vroubena rámcem velikosti 
18‘6 X 9'4 cm, ve všech 4 rozích umístěna 
číslice 1000. Tisk rytiny rámce proveden 
z hloubky v teplé, jasně modré barvě. Vnitřek 
rámce vyplněn jemně vlnitým podtiskem, jenž po 
stranách jest fialový, dále přechází do zelena a 
uprostřed do šedomodrá. V levé polovině umístěn 
bohatě proplétaný pestrotisk s vlnitým okrajem, 
uvnitř téhož' veliká číslice 1000, pod ním pak 
datum V PRAZE, DNE 15. DUBNA 1919. Pravou 
polovinu vyplňuje luneta, nad kterou klene se 
v oblouku nápis: REPUBLIKA ČESKOSLO
VENSKÁ. Luneta provedená intensivně modrou' 
barvou představuje genia s vlajícími vlasy, jenž 
objímá levou rukou snop bohatých klasů a se 
vztaženou pravou paží sklání se nad zeměkoulí, 
na které Evropa jasně jest viditelná. Hoření okraj 
lunety má nápis: TATO STÁTOvKA VYDANÁ 
PODLE ZÁKONA ZE DNE 10. DUBNA 1919. 
£ÍS. 187 SB. Z. A N., PLATÍ; pod lunetou pak 
v původní barvě papíru:

TISÍC KORUN 
- ČESKOSLOVENSKÝCH.

Spodní část rámce vyplněna po celé šíři 1 cm 
vysokým pruhem, podMštěným v drobounkém 
tisku ornamentálně proplétanými nápisy: 
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ. V levé 
polovině .tohoto pruhu jest podpis : Dr. AI. Rašín, 
MINISTR FINANCÍ, v pravé polovině pak: 
ČÍSLO <s udáním číslice rumělkovou červení, 
která jest souhlasně i v levém hořením rohu 
státovky zďstejným, nápisem: CÍSLQ umístěna. 
Pod středem hrpeního Okraje rámce: SERIE a 
jeli označení velikou písmenou, v dotením okraji 
téhož nápis:

"padělání státovek trestá se podle zákona.

Zadní strana má obrazec ve velikostí 
17'8 X.8'5 cm rovněž jemnou rytinou tištěný 
v barvě zelenavě černé. Označení číslicí 1000 
umístěno ve všech 4 rozích a dole uprostřed, 
vedle toho drobnými číslicemi po celém okraji 
rámce. Levou třetinu vyplňuje rámec se skupinou 
dvou dívčích postav hledících z leva ku pravé 
straně, jichž skráně zdobeny jsou vínky z klasů. 
Děvče v pozadí nese v levé ruce snop obilí a 
pravou objímá rameno přední družky, která 
v pravé ruce drží srp. Pravou třetinu obrazce 
tvoří plastická guilloche v podobě zvarhaněné 
krajky. Veliká číslice 1000 v zelenavé barvě 
podtiskem umístěna uprostřed, menší v oválu nad 
a pod ní, v okrajích krajky uprostřed každé ze 
4 stran v kolečku ozdobně provedené pís
meno K- Uprostřed státovky nahoře v oblouku 
na černé půdě nápis v barvě lososové: REPU
BLIKA ČESKOSLOVENSKÁ. Pod ním podtisk 
barvy lososové, uprostřed téhož ornamentální 
štítek z jemného pletiva s číslicí 1000 uvnitř. 
Nad štítkem větší tabulka s nápisy:

TISÍC KORUN 
TISÍC KORÚN 

TbICHMA KOPOHT

pod ním menší tabulka s nápisy:

TAUSEND KRONEN 
TYSIAC KORON 
EZER KORONA.

V obrazcové rytině přední i zadní strany 
droboučkým písmem označení firmy továrny, 
(§) A. B. N. Co.

Cis. 642.

Hařízení vlády republiky Československé 
ze dne 9. prosince 1919

o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou 
a řepnou moučkou.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXII1 z roku 1912 a L 
z roku 1914, nařizuje se toto:

Veškeré zásoby sušené a pražené řepy všeho 
druhu (krmné řepy, cukrovky všeho druhu atd.) 
a řepné moučky pohotové v Československé re
publice v době, kdy toto nařízení vstoupí v plat
nost, jsou pod závěrou.

Závěru má ten účinek, že sušenou a praženou 
řepu a Tepnou moučku lze toliko dle pokynů Če
skoslovenské komise cukerní zpracovati, spotře
bovat}, dobrovolně neb nuceným způsobem zciziti
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