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29.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 11. února 1924

o výměně 6% státních pokladničních pouká
zek splatných 1. března 1924.

Finančním zákonem ze dne 14. prosince 
1923, čís. 245 Sb. z. a n. (čl. VIL, odst. 2.), 
byl zmocněn ministr financí, aby obnosy stát
ních dluhů splatných během roku 1924 pro
longoval. Na základě tohoto zmocnění vymění 
finanční správa 6% státní pokladniční po
ukázky splatné 1. března 1924 těm majitelům, 
kteří si toho přejí, za poukázky nové.

Nové poukázky budou vydány s datem 
1. března 1924 v kusech po 10.000-—, 50.000-— 
a 100.000— Kč nominale, jako poukázky 
staré, budou míti dva kupony, z nichž prvý 
kupon bude splatný 1. září 1924, druhý kupon 
současně s kapitálem 1. března 1925.

Poukázky budou způsobilé k ukládání sirot
čích peněz. O promlčení pohledávky kapitá
lové a úrokové platí všeobecná zákonná usta
novení. úroky jsou osvobozeny od daně dů
chodové (rentové).

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100.

O výměnu, resp. prolongaci dospívajících 
poukázek mohou se majitelé přihlásiti u pe
něžních ústavů sdružených v konsorciu bank 
pro státní úvěrové operace, a to u:

1. Agrární banky čsl. v Praze,
2. české eskomptní banky a úvěrního ústa

vu v Praze,
3- české průmyslové a hospodářské banky 

v Praze,
4. české banky Union v Praze,

5. Hypoteční banky v Praze,
6. Moravské agrární a průmyslové banky, 

filiálky v Praze,
7. Pražské úvěrní banky v Praze,
8. ústřední banky českých spořitelen 

v Praze,
9. Zemské banky v Praze,
10. živnostenské banky v Praze,
11. Poštovního úřadu šekového v Praze, 

po případě u filiálek těchto ústavů.

Přihláška provede se tím způsob:m, že 
u některého ze svrchu uvedených ústavů ode
vzdají se dospívající poukázky ze dne 1. břez
na 1924 a podepíše přihláška o prolongaci; 
přihlášky dlužno učiniti nejdéle do 22. února 
1924 incl.

Kdo v této lhůtě nepr,ohlásí, že si přeje pro
longaci, tomu budou pokladniční poukázky 
splatné 1. března 1924 hotově proplaceny.

Výplata poukázek, jakož i veškerých ku
ponů splatných 1. března 1924 prováděti se 
bude tak, že mohou býti předkládány ku před
běžnému likvidování likvidatuře Ředitelství 
státního dluhu v Praze III., Malostranské ná
městí, čís. 2, již počínajíc 15. únorem 1924. 
Venkovští majitelé poukázek i kuponů k pro
plácení předkládaných mohou se o inkaso hlá- 
siti prostřednictvím příslušného berního úřa
du, který zašle poukázky prošlé Ústřední 
státní pokladně.

Státní berní úřady se zmocňují, aby kupo
ny těchto poukázek proplácely samy hotově, 
pokud hodnota jednotlivého kuponu nepře
sahuje 300 Kč a kupon není starší 12 mě
síců.

Bečka v. r.

Stálnf tisliárna V Praze.
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