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A i t i c 1 e XII.
Le présent accord sera ratifié et les rati- 

fications en seront échangées á Athěnes 
aussitót que faire se pourra; il entrera en vi- 
gueur děs. 1’échange des ratifications. Néan- 
moins les deux Parties Contractantes s’en- 
gagent de le mettre provisoirement en vigueur 
le quinziěme jour á partir de la dáte de sa 
signatuře. II est conclu pour six mois á partir 
de son entrée définitive en vigueur et sera 
prorogé par voie de tacite réconduetion et par 
périodes trimestrielles, s’il n’est pas dénoncé 
par une des Hautes Parties Contractantes 
trois mois avant Texpiration du premier terme 
de six mois et deux mois avant Fexpiration 
de chaque période trimestrielle ultérieure á 
moins qiťil ne soit remplacé entretemps par 
un traité de commerce définitif.

Fait en double, á Athěnes le 8 Avril 1925.

DR. WELLNER m. p.

A. MICHALAKOPOULOS m. p.

71.
Vyhláška ministra financi 

ze dne 18. dubna 1925
o výměně 6%mch státních pokladničních 

poukázek splatných 1. května 1925.

Finančním zákonem ze dne 12. prosince 
1924, č. 278 Sb. z. a n. (čl. VII, al. 2.), zmocněn 
byl ministr financí, aby za účelem prolongacé, 
konverse neb zaplacení státních dluhopisů 
v roce 1925 splatných provedl potřebné úvěrní 
operace.

Podle tohoto zmocnění vymění finanční 
správa 6% ní státní pokladniční poukázky 
splatné 1. května 1925 těm majitelům, kteří 
si toho přejí, za nové poukázky.

Nové poukázky budou 6% ní s datem
1. května 1925 a budou vydány v kusech po 
1000, 5000, 10.000, 50.000 a 100.000 Kč nomi- 
nale; budou buď jednoroční, splatné 1. května 
1926, aneb tříleté, splatné 1. května 1928.

Majitel má právo požadovali při výměně 
poukázky jednoroční nebo tříleté. Poukázky 
jednoroční budou míti dva kupony, z nichž 
prvý bude splatný 1. listopadu 1925, druhý zá
roveň s kapitálem 1. května 1926.

Poukázky tříleté budou míti šest kuponů 
úrokových, z nichž prvý bude splatný 1. listo-

článek XII.
Tato dohoda bude ratifikována a ratifikace 

budou vyměněny v Athénách co nejdříve; 
vstoupí v platnost výměnou ratifikací. Přes 
to však obě smluvní strany se zavazují, že ji 
uvedou prozatímně v účinnost patnáctého dne 
po jejím podpisu. Jest uzavřena na šest mě
síců od definitivního vstupu v platnost a bude 
prodlužována mlčky na období tříměsíční, ne- 
bude-li vypovězena jednou z vysokých smluv
ních stran tři měsíce před vypršením prvé 
šestiměsíční lhůty a dva měsíce před vyprše
ním každého dalšího tříměsíčního období, le
daže by byla nahrazena mezitím definitivní 
smlouvou obchodní.

Vyhotoveno dvojmo v Athénách dne 8. dub
na 1925.

DR. WELLNER v. r.

A. MICHALAKOPOULOS v. r.

pádu 1925 a poslední současně š kapitálem 
1. května 1928.

Poukázky budou způsobilé k ukládání si
rotčích peněz, úroky budou osvobozeny od da
ně důchodové (rentové). O promlčení pohle
dávky kapitálové i úrokové platí všeobecná 
zákonná ustanovení.

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky tří
leté bude možno vypovědět! počínajíc dnem 
1. února 1926 vždy v době od 1. do 15. února 
k 1. květnu téhož roku a od 1. do 15. srpna 
k 1. listopadu téhož roku u Poštovního úřadu 
šekového a u všech státních berních úřadů. 
Za tím účelem připojen bude ke každé po
ukázce výpovědní kupon, který při výpovědi 
bude třeba odevzdati.

Po výpovědi dané v únoru přestane zúroko- 
vání poukázky od 1. května téhož roku, při 
výpovědi dané v srpnu od 1. listopadu téhož 
roku. Z toho důvodu musí majitel při výpo
vědi odevzdati veškeré kupony, jichž proplá
cení z důvodů výpovědi odpadá.

Nebudou-li tyto tříleté poukázky vypově
zeny dříve, dospívají bez výpovědi ke splat
nosti 1. května 1928. Majitelům poukázek, 
kteří výpovědního práva použijí později než 
v prvém termínu výpovědním, bude při splat
nosti kapitálu vyplacena zvláštní odměna, a 
to u poukázek- vypovězených k 1. listopadu
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1926 V2 % > u poukázek vypovězených k 1. 
květnu 1927 1%, u poukázek vypovězených 
k 1. listopadu 1927 11/2% a u poukázek splat
ných 1. května 1928 2% jmenovité hodnoty.

O výměnu, resp. prolongaei dospívajících 
poukázek mohou se majitelé přihlásiti u:

1. Poštovního úřadu šekového v Praze,

2. Agrární banky československé v Praze,
3. české eskontní banky a úvěrního 

ústavu v Praze,
4. české banky Union v Praze,
5. české průmyslové a hospodářské banky 

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

filiálky v Praze,
8. Pražské úvěrní banky v Praze,
9. Slovenské banky v Bratislavě,

10. ústřední banky českých spořitelen 
v Praze,

11. Zemské banky v Praze,
12. živnostenské banky v Praze,
13. Městské spořitelny pražské v Praze, 

po případe li filiálek těchto ústavů.

Přihláška provede se tím způsobem, že u ně
kterého ze svrchu uvedených ústavů ode
vzdají se poukázky dospívající dne 1. května 
1925 a podepíše přihláška o prolongaci, a to 
zvláštní přihláška o prolongaci jednoroční a 
zvláštní přihláška o prolongaci tříletou.

Přihlášky dlužno učiniti nejdéle do 28. dub
na 1925 včetně. Kdo v této Ihůte neprohlásí, 
že si přeje prolongace, tomu budou poklad
niční poukázky splatné 1. května 1925 hotově 
proplaceny.

Poukázky a kupony splatné 1. května 1925 
mohou býti předkládány ku předběžnému li
kvidování likvidatuře ředitelství státního dlu
hu v Praze III., Malostranské náměstí č. 2.

Venkovští majitelé poukázek i kuponů 
k proplacení předkládaných mohou se o in
kaso hlásiti prostřednictvím příslušného ber
ního úřadu, který zašle poukázky prošlé 
ústřední státní pokladně.

Státní berní úřady se zmocňuj í, aby kupony 
státních pokladničních poukázek proplácely 
samy hotově, pokud hodnota jednotlivých ku
ponů nepřesahuje 300 Kč a kupón není starší 
12 měsíců.

Bečka v. r.


