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Sbírka zákonů a nařízení* č. 42 a 4i?.

váti své povinnosti na daních přímých i nepří
mých, jakož i na poplatcích.

c 11.
Ustanovení .§§• 2, 3, 6 a 1. a 2. odstavce §n 7 ; 

tohoto nařízení platí obdobné též pro rozpočet 
státních investic.

§ 12.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá

šení a provede je ministr financí ve shodě se 
zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotóweíz v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Mič

Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Faíka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 

v. r.

43.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 3. února 1921

0 vydání státovek po 5000 korunách česko
slovenských.

§ 1.

Podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, 
čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad mini
sterstva financí vydávati v příštích dnech dle 
vyhlášky uveřejněné zároveň ve Sbírce zákonů 
a nařízení čís. 43 Sb. z. a n„ u hlavního ústavu 
v Praze i u všech odboček státovky po 5000 ko
ninách československých s datem 6. července 
!1920.

Konec oběhu SOOOkOrunových státovek s da- 
tem 15. dubna 1919 vydaných podle nařízení ze 
'dne 22. července 1919, č. 395 Sb. z. a n., bude 
stanoven zvláštním nařízením.

§ 2. .

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 
šení; provede je ministr financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Patka v. r.
Dr. Kovařík v, r. Husák v. r.
Dr. Šusta v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Brdlík v. r.

Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí 

ze dne 3. února 1921

o vydání SOOOkorunových státovek s datem
6. července 1920.

Z nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 3. února 1921, čís. 42 Sb. z. a n., počne 
v příštích dnech Bankovní úřad ministerstva fi
nancí vydávati u hlavního ústavu v Praze i 
u odboček státovky po 5000 korunách českoslo- 
vénských s datem 6. července 1920 výměnou za 
SOOOkorunové státovky s datem 15. dubna 1919, 
jež byly vydány nařízením ze dne 22. července 
1919, čís. 395 Sb. z. a n.

Vzhled těchto státovek jest zevrubně vylíčen 
v připojeném popisu.

Ministr financí:

Dr. Engliš v. r.

Členové Bankovního výboru:

Dr. Pospíšil v. r. Dr. Roos v. r.

43.

Popis pětitisícikorunové státovky.

Státovky SOOOkorunové jsou 20‘3 cm dlouhé 
a 1P2 cm vysoké, zhotoveny ze zvláštního pa
píru, který jest porůznu prostoupen okrouhlými 
tělísky as 1 mm v průměru, barvy světle modré, 
zelené a žluté. Těliska lze nejlépe sledovnti na 
nepotištěném okraji.

Líc vrouben jest rámcem velikosti ]9'2 cm X 
10'2 cm. Výplň tvoří polabská krajina v elipsovi
tém rámci jí v pozadí vévodí ozářený fýíp s kapli 
na temeni, kdežto scenerii v popředí oživuje 
rychlík na pravém břehu od severu přijíždějící a 
parníkem vlečená nákladní loď, vyvážející po 
proudu výrobky země do ciziny. Nad tímto obra
zem klene se nápis: REPUBLIKA ČESKO
SLOVENSKÁ a bezprostřední lem obrazu tvoří 
stuha s větou: TATO STÁTOVKA VYDANÁ 
PODLE ZÁKONA ZE DNE 10. DUBNA 1919 
ČÍS. 187. SB. Z. A N. PLATÍ. Základnou obrazu 
iest pruh vyplněný ve dvou řádcích větou: PfiT 
TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÁCH. Vedle 
toho jest v právo ýe vejčovitém rámečku dívčí 
hlavička s čelenkou v krajkovém čepečku kroje 
táborského. Pod touto hlavičkou, jest guiilocho- 
vou ozdobou obklopená veliká hodnotová číslice, 
„5000“, která se 'opakuje ve všech rozích rámce, 
pak v levé hořejší části, na obou bocích krajinky 
a konečně ve vnitřním pásu kolem celého rámce 
krajinky, v jehož nespodnějši Části čteme ještě:
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