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62.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 17. dubna 1928

o výplatě úroků z prozatímních listů 
k 1. květnu 1928.

Aby z prozatímních listů vydaných podle 
zákona ze dne 10. července 1922, č. 250 Sb. 
z. a n., jichž poslední vydaný kupon dospěl 
dne 1. listopadu 1927, byl vyplacen úrok 
k 1. květnu 1928 ,a aby připravena byla vý
měna prozátimmcn listů za nové dluhopisy, 
vyzývají se majitelé prozatímních listů, aby 
je odvedli finanční správě podle těchto usta
novení :

Prozatímní listy možno odvésti prostřed
nictvím těchto peněžních ústavů:

1. Poštovní úřad šekový v Praze,
: 2. Anglo-československá banka v Praze,

3. Agrární banka československá v Praze,
4. česká eskomptní banka a úvěrní ústav

v Praze, ' .
5. česká průmyslová banka v Praze,
6. česká banka Union v Praze,
7. Hypoteční česká banka v Praze,

. 8. Městská spořitelna Pražská v Praze,
^ 9. Moravská banka, odbočka v Praze,

10. Pražská úvěrní banka v Praze,
11. Slovenská banka v Bratislavě,
12. ústřední banka českých spořitelen 

v Praze,
13. Zemská banka v Praze,
14. živnostenská banka v Praze,

po případě prostřednictvím jejich filiálek.

Peněžní ústav, který převezme prozatímní 
listy, vydá straně stvrzenku. Nové dluho
pisy budou vydány jen proti vrácení této 
stvrzenky.

zároveň příslušný pololetní úrok z jejich jme
novité hodnoty dospívající dne 1. května 1928.

Prozatímní listy možno odvésti u peněžních 
ústavů výše zmíněných jen ve lhůtě ode 
d ne 23. dubna do 5. května 1928.

Majitelé prozatímních listů, kteří by jich 
v této lhůtě neodvedli, mohou je zaslati po^ 
tom jen likvidatuře ředitelství státního dluhu 
v Praze přímo na své útraty, která jim po
ukáže příslušný úrok podle časového pořadí 
přihlášek k ní došlých.

Vydání nových dluhopisů bude oznámeno 
zvláštní vyhláškou ministra financí.

Dr. Engliš v. r.
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