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PADĚLÁNÍ STÁTOVEK TRESTÁ SE PODLE 
ZÁKONA. Mimo to probíhá v dolní části pod 
hodnotou v slovech i číslech 13 mm vysoký, 
ozdobně uspořádaný pás do nekonečna se orakli
jících slov: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, 
která se od leva k právu nápadně zhušfují. V tom
to pásu umístěn jest podpis: Dr. Engliš, MINISTR 
FINANCÍ. Seriemi a řádkou: V PRAZE, DNE
6. ČERVENCE 1920., v pravém hořejším rohu 
vyčerpána jest deska, tisknutá z hloubky barvou 
tmavě fialovou. Krajinku i nadhlaví dívky ob
klopuje a doplňuje pestrotisk bohatě proplétaný 
a jiným způsobem tisknutý s duhovými vlnov
kami, jež přecházejí místy v tečkování, poskytu
jíce složitostí svou největší ochrany před na
podobením, jako jemné pletivo guillochí, které 
tvoří pozadí k hodnotovým číslicím a které by 
jakoukoliv reprodukcí na své jasnosti a zejména 
význačné plastice velmi utrpělv. Nápis ve slo
vech: „PĚT TISÍC KORUN CESKOSLOVEN- 
SKÝCH“ a dívčí kroj jsou bez barevného pod- 
tisku, takže prosvítá základní bílá barva papíru. 
Radové číslo státovky rumělkovou barvou opa
kuje se v právo nahoře a v levo dole.

Rub má obrazec velikosti 18'2 cm X 9'! cm 
rovněž jemnou rytinou tištěný v barvě modro- 
fialové. Označení číslicí 5000 umístěno ve všech 
4 rozích a dvakrát po obou bocích obrazce, 
v jemných výplních guillochových.

Uprostřed podává genius, jemuž pozadí tvoří 
jednak obraz Staroměstské věže mostecké, jednak 
obrysy malostranského břehu s částí hradu a vy
čnívajícími věžemi i střechou velechrámu svato
vítského, pravicí z rohu hojnosti vinný hrozen. 
Nade vším klene se nadpis: REPUBLIKA ČE
SKOSLOVENSKÁ. Základ obrazu pak tvoří ta
bulka s nápisy:

PĚT TISÍC KORUN

PAT TISÍC KORUN nflTb TbICflHb KOPOHT. 

FONF TAUSEND KRONEN OT EZER KORONA 

5000.

Zbývající místa vyplňuje měňavé vlnování 
v barvě šedozelené, v němž opakují se na přič 
čísla 5000.

Ve všech význačných rytinách skrytě vtrou- 
šena jest drobounká značka tiskárny (c) A B
N Co.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 3. února 1921,
jímž se qbmezuje dovoz a přijímání drobných 

mincí korunové měny rakousko-uherské.

44.

Podle §§ 7 a 8 zák. ze dne 10. dubna 1919, 
č. 187 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ L

Dovážeti a zasílali mince korunové měny 
rakousko-uherské po 1, 2, 10 a 20 haléřích do 
území republiky Československé jest zakázáno.

Cestujícím do tohoto území dovoleno jest 
míti těchto drobných mincí nejvíce za 2 Kč na 
jeden cestovní průkaz.

§ 2.

Nikdo není povinen přijímat! minci v § 1 uve
dených za den od téže osoby úhrnem více než 
za 2 Kč.

§ 3,

Kdo překročí ustanovení § 1, dopouští se‘pře- 
činu a bude potrestán pokutou do 30.000 Kč, při 
nedobytnosti vězením do 3 měsíců dle čl. III., § 5, 
cis. nařízení ze dne 16. března 1917, č. 124 ř. z.

Obnosy nad dovolenou míru dovezené pro
padají ve prospěch státu bez dalšího řízení.

§ 4.
Dvac-étihaléře s rokem 1920 nejsou na území 

republiky Československé zákonným platidlem.

§ 5.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedení jeho ukládá se ministru financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Brdlík

Dr. Mičura v. r. 
Dr. Patka v. -r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v- r- 
v. r.

45.
Zákon ze dne 25. ledna 1921,

jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní 
záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice 
v Praze u Zemské banky království Českého až 

do výše 8.000.000 Kč.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:


