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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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a že vůbec není dovoleno nakládat! s ní bez po
ukazů Československé cukerní komise.

Výrobci, vlastníci, držitelé a schovatelé su- ! 
šené a pražené, řepy a řepné moučky jsou povinni : 
opatření a příkazů komise co do prodeje a do
dávky uposlechnouti.

Právní jednání, která se příčí tomuto zákonu, 
jsou neplatná.

Kupní a dodávkové smlouvy o,sušené a pra
žené řepě a řepné moučce uzavřeni dříve, než 
toto nařízení začne působitt, jsou neplatný, pokud 
ještě nebyly splněny.

Nároky na náhradu škody pro nesplnění, jež 
vvnikly před počátkem platnosti tohoto nařízení, 
zůstávají nedotčeny. Splnění však je zakázáno i 
v tomto případě’.

§ 2.
československá komise cukerní uvolňuje su

šenou a praženou řepu a řepnou moučku podnikům 
vyrábějícím kávové nábfažky, nebo dle zásad sta
novených ministerstvem pro zásobování lidu a po
kud by šlo o zájmy zemědělské, po dohodě s mi
nisterstvem zemědělství, též k jiným účelům.

Podniky, kterým se sušená a pražená řepa a 
řepná moučka přidělí, jsou povinny použiti jí jen 
v témže podniku a k témuž účelu, pro který byla 
jim přidělena.

Přejímací ceny stanoví se takto:
1. Byla-li sušená a pražená řepa a řepná 

moučka vyrobena z přídělů cukrovky určených 
k účelu výroby kávových náhražek podle § 13, 
č. 1, 2 nařízení z 21. března 1919, č. 160 Sb. zák. 
a nař., činí přejímací cena

sušené řepy s nejvyšší výměrou 
obsahu vlhkosti 12% ....... K 204'—,

pražené řepy ........ K 385-—
řepné moučky................................... K 395'_!
2. Byla-li sušená a pražená řepa a řepná 

moučka vyrobena z jiné řepy, než uvedeno pod 
č. 1, činí přejímací cena

sušené řepy -s nejvyšší výměrou
obsahu vlhkosti 12%.......................... K 160'—,

pražené řepy K 290-—[
fepfté moučky ....................................K 300'—]
Všecky tyto ceny se rozumějí za 100 kg netto, 

za hotové loco železniční stanice, skladiště zboží 
a zahrnují též výdaje naložení.

Neyyhovuje-li zboží požadavku v obchodě 
obvyklému, nebo převyšuje-li nejvyšší přípustnou 
vymění obsahu vlhkosti, buď cena přiměřeně sní
žena. Nedojde-li k dohodě o snížení ceny, roz
hodne o ceně rozhodčí soud Plodinové bursy 
v Praze.

,, “?,co My se zboží odevzdá, jsou drži
tele, o r í pa dn ě % sc 11 o va tele nakoupených množství 
povnni zboží bezplatně uschovávat!, s ním 
Pečlivě nakládat! a je udržovat;.

Ceny, za kterfe se sušená a pražená řepa a 
repna niotická přiděluje? stu noví k návrhu Česko- 
slovenské komise cukerní ministerstvo financí.

Všichni výrobci, vlastníci, držitelé a scho
vatelé jsou povinni nejpozději do deseti dnů po
tom, kdy nařízení toto vstoupí v platnost, ohlásiti1 
písemně své zásoby sušené a pražené řepy a 
řepné moučky Československé komisi cukerní po
dle stavu ze dne 1. prosince 1919 a jsou povinni 
podávati občasné výkazy zásob podle příkazů 
komise.

§ 4.
Zdráhá-li se výrobce, Vlastník, držitel neb, 

uschováte! sušené a pražené řepy nebo řepné 
moučky vyhověti jakémukoliv opatření nebo pří
kazu komise, může ministerstvo pro 'zásobování 
lidu na návrh komise prostřednictvím příslušného 
správního úřadu první stolice nařídit!, aby mu byly 
ná jeho náklad zásoby odňaty donucovacím způ
sobem. Přejímací cena jest v tomto případě o 10 
nižší, než cena odpovídající ustanovení § 2.

Poslední držitel (schovatel) je povinen zá
soby donucovacím způsobem odňaté bezplatně a 
pečlivě uschovali až do doby, kdy budou ode
brány.

§5.
Prodávat! sušenou a praženou řepu a řepnou 

moučku k vývozu a vyvážet! ji přes celní čáry lze 
toliko pořadem komise samotné neb na základě 
příkazu od ní uděleného. Než se uzavrou prodejní 
smlouvy, vyžádá si komise svolení ministerstva 
financí.

Veškerý peníz, který bude při prodeji sušené 
a pražené řepy a řepné moučky stržen nad sta
novenou cenu v § 2 odst. 3, odvede Českosloven
ská komise cukerná zvláštnímu státnímu fondu 
přeplatkovému, jejž komise spravuje a po ukon
čení výrobního období súčtuje ministerstvu financí.

§ 3.

§ 6.
Zásilky sušené a pražené řepy a řepné mou

čky mohou býti kromě zásilek v balíčkách přijaty 
k dopravě po železnici nebo lodi pouze tehdy, je-li 
připojeno k dopravním dokladům dopravní osvěd
čení, vydané' podle vzoru připojeného k tomuto 
nařízení.

Vydáváním dopravních osvědčení jest pově
řen Výbor pro přidělování řepy průmyslu kávo
vých náhražek v Praze.

§ 7.
Přestupky tohoto nařízení a jakákoliv spolu

účast při spáchání těchto přestupků, pokud jednání 
nepodléhá přísnější výměře trestů, budou trestá ti 
správní úřady první stolice vězením do šesti .mě
síců a pokutou až do K 20.000..Při tom může íéz 
býti nalezeno na propadnutí sušené a - pražené 
řepy a řepné moučky, na niž s$ vztahuje trestný 
skutek, ve prospěch*státu. Byl-li přestupek spá
chán při provozování živnosti, lze vyřknout!, že 
nastává ztráta živnostenského oprávnění na vždy 
nebo na určitý čas.
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Všecky tyto tresty mohou býti uloženy zá
roveň. Aby bylo zabezpečeno propadnutí, může 
správní úřad první stolice vydat! potřebné zajišto- 
vací opatření, proti němuž není odvolání.

§ 8.
Státní a ostatní úřady veřejné jsou povinny 

dozírati, aby nařízení toto bylo plněno, ja
kož i dbáti všech pokynů cukerní komise v tomto 
směru.

§ 9.
Prováděním tohoto nařízení pověřuje se mi

nisterstvo zásobování, financí, zemědělství a že
leznic.

§ 10.
Nařízení toto vstupuje v platnost dnem vy- 

. hlášení. ' .

Švehla v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v- r- 
Habrnian v. r. 
Dipněk v. r. 
Prášek v. r.

Tusar v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 

Houdek v. r.

Číslo:

pro sušenou (praženou) řepu a řepni moučku.

Jméno a příjmení odesilatelovo:............................................... ■•■■■............................... •:.......................... •»

Bydliště odesilatelovo:......... ................. .............. ......... okres:  ........... ..............................je oprávněn

dopraviti...................... .....kg.......í..................................... ........................................... -... (označení zboží)

a to v době od........ ................ ..............r.<....... i,............  do.......... 1........... ................................. ...........i

z (odesílací stanice):............................................. ........ ............- -....... -■••••....................................... ... -

do (stanice určení):............................................. .......................................... ;............................:............... .

drahou nebo po vodě na adresu (jméno a bydliště příjemcovo):................................ .............................

, dne 19

Výfeor pro přidělování řjpy 
průmyslu kávových náhražek 
v Fráze, Havlíčkovo nám. 32,

Toto osvědčení má se k dopravnímu dokumentu pevně připojiti. Na dopravním dokumentu 
jest poznamenati, že bylo osvědčení připojeno. Osvědčení odebere stanice ničení.

í
Ze státní tiskárny v Praze.


