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.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,

18. Městské spořitelny Pražské v Praze, 

po případě u filiálek těchto ústavů.

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

Přihlášky dlužno učiniti nejdéle do 23. září 
1925 včetně. Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si 
přeje prolongace, tomu budou pokladniční po
ukázky splatné 1. října 1925 hotově pro
placeny.

Poukázky a kupony splatné 1. října 1925 
mohou býti předkládány k předběžnému likvi
dování likvidatuře ředitelství státního dluhu 
v Praze III., Malostranské náměstí č. 2.

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

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

Bečka v. r.

191.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem obchodu 
ze dne 20. srpna 1925, 

kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška 
ministra financí v dohodě s ministrem ob
chodu ze dne 14. dubna 1925, č. 85 Sb. z. a n., 
o paušalování daně z obratu u cementu, taže
ných železných a ocelových drátů, drátěných 
hřebíků a podkováků, nábytkových per 

a osinkových výrobků.

V nadpisu vyhlášky ministra financí v do
hodě s ministrem obchodu ze dne 14. dubna 
1925, č. 85 Sb. z. a n., a v odstavci 2., v řádce 
6. a 7., zmíněné vyhlášky nahrazují se slova 
„per a osinkových výrobků” slovy: „per, 
osinkových výrobků a pístnicových ucpávek 
všech druhů”.

V odstavci 8„ bodu 2., v řádce 2., za slovo 
„ostnatých” se vsune „— poh 466 celního sa
zebníku”. V témže odstavci a bodu v řádce 3. 
v závorce uvedená položka celního sazebníku 
„461b“ se nahrazuje položkou „461a, b“.

V odstavci 3., bodu 3., škrtnou se v řádce 1. 
slova „a toa v řádce 4; a -S-skmt „osinko— 
váho zboží suchého”. V témže odstavci a bodu 
v řádce 8. v závorce uvedená položka celního 
sazebníku „219a, d, e,“ se nahrazuje položkou 
„219a, b, e“.

Maštěným zbožím podle odstavce 3„ bodu 3., 
vyhlášky se rozumí též zboží napuštěné.

Paušál se nevztahuje na osinko-cementovou 
krytinu a na kalený železný drát.

Výrobci ocelových lan, kterým jest povo
len výhodný dovoz taženého drátu podle pří
slušných poznámek k pol. 434 celního sazeb
níku, nejsou povinni platiti paušál z taženého 
drátu, dovezeného v době od 1. května do 
31. prosince 1925 z ciziny a použitého vý
hradně k zpracování na ocelová lana.

Vyhláška tato je účinnou dnem uveřejnění.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


