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168.
Vládní nařízení
ze dne 17. července 1925
o vydání pětikorun kovových.

1925, č. 188 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad
ministerstva financí v příštích dnech vydávati
u svého hlavního ústavu v Praze i u všech
svých odboček pětikoruny kovové.
Ministr financí:

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 25. září 1924, č. 218 Sb.
z. a n., o ražbě pětikorun:
§ 1Bankovní úřad ministerstva financí počne
v příštích dnech vydávati podle vyhlášky, uve
řejněné zároveň s č. 169 Sb. z. a n., u hlavního
svého ústavu v Praze i u všech svých odboček
pětikoruny kovové.
§ 2.
Těchto mincí (§ 1) bude dáno do oběhu za
tím celkem nejvíce za 200 milionů Kč
§ S.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení ; provést! je ukládá se ministru financí ve
shodě s ministrem spravedlnosti.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Wmter v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Bečka v. r.
Členové Bankovního výboru:

Dr. Vilém Pospíšil v. r.

Dr. Emil Roos v. r.

Popis a kresba pětikoruny
kovové.
(1) Na líci pětikoruny jest malý znak re
publiky československé, kolem něho nápis
„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jed
ná řádce a letopočet ražby.
(2) Na rubu na vodorovně rýhované a jed
nou lomené pásce jest znázorněna vysoká pec
s tovární budovou o dvou komínech v levo
a s věží těžní v právo. Toto vyobrazení obe
píná označení hodnoty „5 Kč“. Pod obrazem
jest značka autorova „G“.
(3) Na líci i rubu jest perlovec a plochá ob
ruba, okraj jest rýhovaný. Průměr mince jest
30 mm.
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Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 17. července 1925
o vydání pětikorun kovových.
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