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b) Titry vinkulované a soudně umořené 
všech druhů: u ředitelství státního dluhu 
(likvidatury) v Praze III., Malostranské ná
městí č. 2.

c) Titry ostatní: u Zemské banky v Praze.

§ 5.
I1) Titry dlužno předložití v propadné lhůtě 

jednoho roku ode dne uveřejnění této vy
hlášky.

(2) Titry, o jejichž soudní umoření bude za
kročeno před uplynutím této lhůty, mohou 
býti přihlášeny ke splacení ve lhůtě tří měsíců 
ode dne. pravoplatného soudního usnesení, 
kterým byly prohlášeny za umořeny, i když 
mezitím již uplynula lhůta zmíněná v přede
šlém odstavci.

(3) Po uplynutí těchto lhůt nelze uplatňo- 
vati z titrů žádných nároků proti Českoslo
vensku.

§ 6.

Za každých 100 Mk jmenovité hodnoty titrů 
bude vyplaceno v hotovosti:
za titry uvedené v § 1 pod polož

kami 1.—8.................................... 20'— Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kami 4.—6.......................................16'95 Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kou 7.............................................  15 95 Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kou 8............................................... —'70 Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kou 9................................................. 9'— Kč.

§ 7.
I1) Splacení titrů provede se na přihlášku, 

kterou dlužno podati ve stanovené lhůtě (§ 5) 
u příslušné sběrny (§ 4). Je-li sběrnou ředi
telství státního dluhu nebo Zemská banka 
[§ 4, lit. b) a c)], podává se přihláška na 
úředně stanoveném tiskopise dvojmo; po
třebné tiskopisy vydá sběrna bezplatně. K při
hlášce připojí se titry srovnané podle druhů, 
sérií a čísel. Je-li sběrnou úřední schovací 

f’ kt. a)], pokládá se za přihlášku 
již předložení seznamu B 1 nebo rejstříku D 
(§ 3, odst. 4. na konci); zvláštní písemné při
hlášky není zapotřebí.

(2) Po vyřízení přihlášky vydá sběrna po
dateli vyúčtování a vyplatí mu příslušnou ho
tovost.

(3) Při splacení titrů uvedených v § 1 pod 
položkou 9., které jsou v úřední úschově,

budou vráceny zároveň i kupónové archy pa
třící ke splaceným titrům. Obsahuje-li seznam 
B 1, nebo rejstřík D, kromě těchto titrů ještě 
jiné hodnoty dosud nevylikvidované, bude vrá
cen také tento doklad s patřičným záznamem.

Novák v. r.
za ministra Dra Engliše.

110.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 30. června 1928, 

kterou svolávají se k výměně po případě ke 
splacení titry předválečného dluhu zajiště
ného, znějící na měnu rakouskou a korunovou.

§ 1.
Podle § 10, odst. 1. a § 12, odst. 3. zákona 

ze dne 15. března 1928, č. 52 Sb. z. a n., o pře
vzetí předválečného dluhu zajištěného svolá
vají se

1. k výměně za československé státní dluho
pisy (v dalším zvané krátce „dluhopisy") 
titry předválečného dluhu zajištěného (v dal- 
šíiti zvané krátce „titry") uvedené v příloze 
pod položkami 1—36,

2. ke splacení titry uvedené v příloze pod 
položkou 37.

§ 2.

Z výměny a ze splacení vyloučeny jsou titry 
slosované a splatné před 1. červencem 1919. 
K pozdějšímu slosování a splatnosti se nepři
hlíží.

§ 3.
(1) Titry dlužno zásadně předložití se 

všemi kupony ode dne 1. července 1919, jakož 
i talony.

(2) Výjimečně u titrů uvedených v příloze 
pod položkami 1—3, 14—23, 25, 26, 34, 36 a 
37, ze kterých jest vedle Československa za
vázáno i Rakousko, ponechají si majitelé jako 
certifikát na rakouskou kvótu těchto titrů 
talon, resp. u titrů, které pro svoji blízkou 
splatnost talonů nemají, poslední kupon.

(3) jaké kupony mají býti k těm kterým ti
trům připojeny (t. zv. povinné kupony) a kdy 
má býti připojen talon, resp. kdy talon nebo 
poslední kupon zůstává majiteli jako certifi
kát na rakouskou kvótu, jest podrobně uve
deno v příloze ve sloupcích f), g), i).
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(i) Místo titrů lze předložití též originál 
pravoplatného usnesení tuzemského soudu, 
kterým byly titry prohlášeny za umořeny.

(5) Majitelé titrů uvedených v příloze pod 
položkou 33 (4%ní uherské renty z r. 1910 
odevzdané do úřední úschovy podle vládního 
nařízení ze dne 25. září 1921, č. 355 Sb. z. 
a n.) předloží seznam Bj nebo rejstřík D.

(6) Kupony a talony musejí se co do čísla a 
serie vždy shodovali s pláštěm titrů.

§4.
Titry (§3) dlužno předložili u těchto sbě

ren :
a) Titry uvedené v příloze pod položkou 33 

(4%ní uherskou rentu z r. 1910, odevzdanou 
do úřední úschovy podle vl. nař. č. 355/1921 
Sb. z. a n.):

u toho úředního schovacího místa, u něhož 
byly titry odevzdány do úřední úschovy.

b) Titry vinkulované a soudně umořené 
všech druhů:

u ředitelství státního dluhu (likvidatury) 
v Praze III, Malostranské náměstí č. 2.

c) Titry ostatní:
u Zemské banky v Praze.

§5.

(1) Titry dlužno předložit! v propadné 
lhůtě, která skončí dnem 31. prosince 1930.

(2) Titry, o jejichž soudní umoření bude za
kročeno před uplynutím této lhůty, mohou 
býti přihlášeny k výměně resp. ke splacení ve 
lhůtě tří měsíců ode dne pravoplatného soud
ního usnesení, kterým byly prohlášeny za 
umořeny, i když mezitím již uplynula lhůta 
zmíněná v předešlém odstavci.

(3) Po uplynutí těchto lhůt nelze z titrů 
uplatňovat! žádných nároků proti Českoslo
vensku.

§ 6.
t1) Titry uvedené v příloze pod položkou 1 

budou vyměněny za 3%ní slosovatelné státní 
železniční dluhopisy, zajištěné podle § 5, č. 1. 
zákona simultánním zástavním právem na 
drahách bývalé Rakouské společnosti místních 
drah a to ve vložce č. 53 železniční knihy zem
ského civilního soudu v Praze (trať Budějo
vice—želnava) jako vložce hlavní, ve vlož
kách č. 21 (trať Čáslav—Závratec), č. 26 
(trať Kaštice—Krásný Dvůr), č. 31 (trať 
Konigshan—žacléř), č. 32 (trať Čáslav—Mo- 
čovice), č. 36 (trať Krásný Dvůr—Radonice

u Kadaně), č. 46 (trať Hanušovice—Hlucho- 
lazy) jako vložkách vedlejších.

(2) Dluhopisy tyto znějí na doručitele a 
vydány jsou v kusech po 10.000 Kč, 3000 Kc, 
1000 Kč a 150 Kč. Zúročí se dnem 1. listo
padu 1927 počínajíc 3 ze 100 zpětmo, a to 
kusy po 10.000 Kč, 3000 Kč a 1000 Kc polo
letně, kusy po 150 Kč celoročně Ke kiisum 
po 10.000 Kč, 3000 Kč a 1000 Kc ,iest připo
jeno 44 pololetních kuponů, z nichž prvý ies„ 
splatný 1. května 1928, poslední 1. listopadu 
1949, a talon. Ke kusům po 150 Kc jest připo
jeno 22 celoročních kuponů, z nichž prvý jest 
splatný 1. listopadu 1928, poslední 1. listo
padu 1949, a talon. Talon bude vyměněn za 
nový kupónový arch počínajíc dnem 1. listo
padu 1949, nebude-li dluhopis do te doby 

splatný.
(s) Dluhopisy budou slosovány a splaceny 

v létech 1931—1973. Slosováno bude každo

ročně
v létech 1931—1937 po 1 sérii, 
v létech 1938—1952 po 2 sériích, 
v létech 1953—1973 po 3 sériích.

§ 7.
(i) Titry uvedené v příloze pod položkami

2__5 budou vyměněny za 3Vá% _ slosovatelné
státní železniční dluhopisy, zajištěné podle 
§ 5, č. 2 zákona, simultánním zástavním pra
veni na bývalé Rakouské severozápadní diáze 
ve vložce č. 143 železniční knihy zemského 
civilního soudu v Praze (tratě státní hranice 
u gatova—Mladá Boleslav, Německý Brod— 
Pardubice, Velký Osek—Poříčí u Trutnova, 
Ostroměř—Jičín, Kunčice—Vrchlabí, irut- 
n0v—Svoboda nad Úpou—Janské Lazne) 
jako vložce hlavní a ve vložce c. !4! (tratě 
Nymburk—Děčín—Střední Grunt Chlumec 
nad Cidlinou—Kyšperk, ústi nad Oilici 
státní hranice u Mezilesí, Lysá nad Labem 
Praha, Ústecká spojovací draha) jako vložce 
vedlejší, a to v bezprostředním poradí za zaj 
stavním právem pro 5% státní zdezmcm 
dluhopisy, vydané podle § 4, odst. 5 zakona.

(2) Dluhopisy tyto znějí na doručitele a 
vydány jsou v kusech po 10.000 Kc, 2000 ;\c, 
400 Kč, 300 Kč, 200 Kč a 150 Kc. Zuroci se 
dnem 1. listopadu 1927 pocmajic 3V| z.e 1UU 
zpětmo, a to kusy po 10:0°0 a 2(*00 K - 
pololetně, kusy po 400 Kc, 300 Kc, 200 K 
150 Kč celoročně. Ke kusum po 10.000 K 
a 2000 Kč jest připojeno 38 pololetních ku- 
ponů, z nichž prvý jest splatný 1. května 
1928, poslední 1. listopadu 1946, a talon.

49*
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Talon bude vyměněn za nový kupónový arch 
počínajíc dnem 1. listopadu 1946, nebude-li 
dluhopis do té doby splatný. Ke kusům po 
400 Kč, 300 Kč, 200 Kč a 150 Kč jest připo
jeno 29 celoročních kuponů, z nichž prvý jest 
splatný 1. listopadu 1928, poslední 1. listo
padu 1956.

(3) Dluhopisy budou slosovány a splaceny 
v létech 1931—1956. Slosováno bude každo
ročně

v létech 1931—1936 po 2 sériích, 
v létech 1937—1942 po 3 sériích, 
v letech 1943—1948 po 4 sériích, 
v létech 1949—1950 po 5 sériích, 
v létech 1951—1956 po 6 sériích.

§ 8.
D) Titry uvedené v příloze pod položkami

6—23 budou vyměněny za 4% slosovatelné 
státní železniční dluhopisy, zajištěné podle 
§ 5, č. 3 zákona, zástavním právem na bývalé 
Severní dráze císaře Ferdinanda ve vložce 
č. 56 železniční knihy zemského soudu v Brně 
(hlavní trať: státní hranice u Břeclavě— 
státní hranice u Petrovic, s vedlejšími tra
těmi: Břeclav—Brno, Přerov—Olomouc, Svi- 
nov—Opava, Bohumín—pruská hranice).

(2) Dluhopisy tyto znějí na doručitele a 
vydány jsou v kusech po 10.000 Kč, 3000 Kč, 
1000 Kč, 400 Kč, 300 Kč-a 150 Kč. Zúročí se 
dnem 1. listopadu 1927 počínajíc 4 ze 100 
zpětmo, a to kusy po 10.000 Kč, 3000 Kč a 
1000 Kč pololetně, kusy po 400 Kč, 300 Kč a 
150 Kč celoročně. Ke kusům po 10.000 Kč, 
3000 Kč a 1000 Kč jest připojeno 36 polo
letních kuponů, z nichž prvý jest splatný
1. května 1928, poslední 1. listopadu 1945, a 
talon. Ke kusům po 400 Kč, 300 Kč a 150 Kč 
jest připojeno 18 celoročních kuponů, z nichž 
prvý jest splatný 1. listopadu 1928, poslední
1. listopadu 1945, a talon. Talon bude vy
měněn za nový kupónový arch počínajíc dnem 
1 listopadu 1945, nebude-li dluhopis do té 
doby splatný.

(3) Dluhopisy budou slosovány a splaceny 
v létech 1931—1960. Slosováno bude každo
ročně

v létech 1931—1939 po 2 sériích, 
v létech 1940—1948 po 3 sériích, 
v létech 1949—1954 po 4 sériích, 
v létech 1955—1959 po 5 sériích, 

v roce 1960 ............... 6 sérií.

§ 9.
(’) iitry uvedené v příloze pod položkami

24—33 budou vyměněny za 4% slosovatelné 
státní dluhopisy.

(2) Dluhopisy tyto znějí na doručitele a vy
dány jsou v kusech po 10.000 Kč, 2.000 Kč,
1.000 Kč, 400 Kč, 200 Kč a 150 Kč. Zúročí se 
dnem 1. listopadu 1927 počínajíc 4 ze 100 
zpětmo a to kusy po 10.000 Kč, 2.000 Kč a
1.000 Kč pololetně, kusy po 400 Kč, 200 Kč a 
150 Kč celoročně. Ke kusům po 10.000 Kč,
2.000 Kč a 1.000 Kč jest připojeno 42 pololet
ních kuponů, z nichž prvý jest splatný 1.května 
1928, poslední 1. listopadu 1948, a talon. 
Ke kusům po 400 Kč, 200 Kč a 150 Kč jest 
připojeno 21 celoročních kuponů, z nichž prvý 
jest splatný 1. listopadu 1928, poslední 1. li
stopadu 1948, a talon. Talon bude vyměněn 
za nový kupónový arch počínajíc dnem 1. listo
padu 1948, nebude-li dluhopis do té doby 
splatný.

(3) Dluhopisy budou slosovány a splaceny 
v létech 1931—1968. Slosováno bude každo
ročně :

v létech 1931—1939 po 1 sérii,
„ 1940—1949 po 2 sériích,
„ 1950—1957 po 3 sériích,
„ 1958—1965 po 4 sériích,
„ 1966—1968 po 5 sériích.

§ 10.
(1) Titry uvedené v příloze pod položkami 

34 a 35 budou vyměněny za 5% slosovatelné 
státní železniční dluhopisy, zajištěné podle 
§ 5, č. 4 zákona simultánním zástavním prá
vem na bývalé Rakouské severozápadní dráze 
ve vložce č. 143 železniční knihy zemského ci
vilního soudu v Praze (tratě státní hranice 
u Šatova—Mladá Boleslav, Německý Brod— 
Pardubice, Velký Osek—Poříčí u Trutnova, 
Ostroměř—Jičín, Kunčice—Vrchlabí, Trut
nov—Svoboda nad Úpou—Janské Lázně) jako 
vložce hlavní a ve vložce č. 141 (tratě Nym
burk—Děčín—Střední Grunt, Chlumec nad 
Cidlinou—Kyšperk, ústí nad Orlicí—státní 
hranice u Mezilesí, Lysá nad Labem— Praha, 
Ústecká spojovací dráha) jako vložce vedlejší.

(2) Dluhopisy tyto znějí na doručitele a vy
dány jsou v kusech po 10.000 Kč, 400 Kč a 
300 Kč. Zúročí se dnem 1. listopadu 1927 po
čínajíc 5 ze 100 zpětmo, a to kusy po 10.000 
Kč pololetně, kusy po 400 Kč a 300 Kč celo
ročně. Ke kusům po 10.000 Kč jest připojeno 
24 pololetních kuponů, z nichž prvý jest 
splatný 1. května 1928, poslední 1. listopadu 
1939. Ke kusům po 400 Kč a 300 Kč jest při
pojeno 12 celoročních kuponů, z nichž prvý 
jest splatný 1. listopadu 1928, poslední 1. listo
padu 1939.
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(3) Dluhopisy budou slosovány a splaceny 
v létech 1931—1939. Slosováno bude každo
ročně :

v létech 1931-—1937 po 10 sériích,
„ 1938—1939 po 15 sériích.

§ 11.

(!) Titry uvedené v příloze pod položkou 36 
budou vyměněny za 514% slosovatelné státní 
železniční dluhopisy, zajištěné podle § 5, č. 5 
zákona zástavním právem na bývalé dráze 
císaře Františka Josefa ve vložce č. 145 želez
niční knihy zemského civilního soudu v Praze 
(tratě státní hranice u českých Velenic— 
Cheb, české Velenice—Praha, české Budějo
vice—Mezimostí-Veselí nad Lužnicí).

(2) Dluhopisy tyto znějí na doručitele a vy
dány jsou v kusech po 10.000 Kč, 1.000 Kč a 
400 Kč. Zúročí se dnem 1. listopadu 1927 po
čínajíc 5(4 ze 100 zpětmo, a to kusy po 10.000 
Kč a 1.000 Kč pololetně, kusy po 400 Kč celo- 
rocně. Ke kusům po 10.000 Kč a 1.000 Kč jest 
připojeno 36 pololetních kuponů, z nichž prvý 
jest splatný 1. května 1928, poslední 1. listo- 
P^ůu 1945, a talon. Ke kusům po 400 Kč jest 
připojeno 18 celoročních kuponů, z nichž prvý 
jest splatný 1. listopadu 1928, poslední 1. li
stopadu 1945, a talon. Talon bude vyměněn za 
nový kupónový arch počínajíc dnem 1. listo
padu 1945, nebude-li dluhopis do té doby 
splatný.

(3) Dluhopisy budou slosovány a splaceny
v ;etvech —1961. Slosováno bude každo
ročně :

v letech 1946—1948 po 1 sérii,

„ 1949—1951 po 2 sériích,
v loce 1952................. 7 sérií,
v létech 1953—1958 po 9 sériích,

» 1959—1961 po 10 sériích.

o -i- •

j^-f^ání všech dluhopisů zrním 
v Ss, b (-1 bude se konati vždy dne 1 
za účasti nej vyššího účetního kontn 
uradu. Výsledek slosování bude uvěř 

7 Úředním listě. Vylosované dluhopisy 1 
splatný vždy dva měsíce po slosování,
1. listopadu.

kterým jest dluhopis označen. Tvoří tudíž 
na př. sérii prvou dluhopisy, jichž čísla končí 
na 01 (01, 101, 201 atd.), sérii osmou dluho
pisy, jichž čísla končí na 08 (08, 108, 208 atd.), 
sérii jedenáctou dluhopisy, jichž čísla končí 
na 11 (11, 111, 211 atd.), sérii stou dluho
pisy, jichž čísla končí na 00 (100, 200, 300 
atd.).

(3) Každoročně bude slosován počet sérií 
uvedený v §§ 6—11. Ministr financí jest však 
oprávněn dluhopisy kdykoliv po předchozí tří
měsíční výpovědi hotově splatiti, buď celým 
zbytkem nebo částí; dluhopisy vypovězené 
části se určí v mimořádném slosování. Výpo
věď, jakož i den a výsledek mimořádného slo
sování uveřejní se v úředním listě.

(4) Zúročení dluhopisů přestává dnem 
jejich splatnosti. Při výplatě jmenovité hod
noty musí býti s dluhopisem vráceny veškeré 
kupony nedospělé ještě v den splatnosti dluho
pisu, jinak se srazí hodnota chybějících ku
ponů. úroky jsou osvobozeny od daně rentové.

(s) Pohledávka z dluhopisů se promlčuje 
za 30 let, pohledávka z kuponů za 6 let ode 
dne splatnosti.

(6) Dluhopisy jsou způsobilé k ukládání si
rotčích peněz a budou znamenány na pražské 
burse.

§ 13.
(!) Výměna titrů uvedených v příloze pod 

položkami 1—36 za dluhopisy zmíněné v §§ 6 
až 11 provede se podle přejímací hodnoty sta
rých titrů, která se vypočte podle přejímacích 
kursů uvedených v příloze pro každých 100 K 
nebo 50 zlatých nebo 50 zlatých ve stříbře 
jmenovité hodnoty titrů.

(2) Vypočtená přejímací hodnota se za
okrouhlí nahoru tak, aby bylo lze uhraditi ji 
celou dluhopisy ve vydaných kusech.

(s) Rozdíl mezi přejímací hodnotou titrů 
a jmenovitou hodnotou dluhopisů dlužno do- 
platiti v hotovosti nebo uhraditi zadrženými 
úroky z titrů.

§ 14.
Při výměně titrů uvedených v příloze pod 

položkami 2, 3, 14 a 34 bude ještě vyplaceno 
v hotovosti 1'56 Kč na každých 100 K nebo 
50 zlatých stříbra jmenovité hodnoty titrů 
jakožto částečná splátka kapitálu.

, Fro slosování rozděleny jsou dluhr 
kazde jednotlivé emise na 100 sérií. Serie 
určena dvěma posledními číslicemi’ toho1 <

§ 15.
Titry uvedené v příloze pod položkou 37 

budou splaceny. Za každých 50 zlatých stříbra
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jmenovité hodnoty bude vyplaceno v hotovosti 
58'64 Kč.

§ 16.
(!) Při výměně a při splacení titrů uvede

ných v příloze pod položkami 1—37 budou 
v hotovosti vyplaceny zadržené úroky z titrů, 
pokud zatěžují Československo, totiž úroky 
z československé kvóty titrů ode dne, kdy 
počal běžeti nej starší připojený kupon,^ do
spělý nejdříve dne 1. července 1919, až do
1. listopadu 1927.

(2) Jsou-li k předloženým titrům připojeny 
veškeré povinné kupony, t. j. kupony, které 
podle § 3 a přílohy mají býti připojeny, vy
platí se úroky podle nej vyšší sazby, která jest 
uvedena ve sloupci e) přílohy v procentech 
jmenovité hodnoty titrů pro každý jednotlivý 
druh titrů (t. zv. normální zadržené úroky).

(3) Za každý scházející povinný kupon, ať 
representuje úroky za dobu do 1. listopadu 
1927 nebo za dobu pozdější, sníží se zmíněná 
nej vyšší sazba o výplatní hodnotu jednotli
vých kuponů, která jest uvedena ve sloupci h) 
přílohy rovněž v procentech jmenovité hod
noty titrů pro každý jednotlivý druh titrů.

§ 17.
(1) Výměna a splacení titrů provede se na 

přihlášku, kterou dlužno podati ve stanovené 
lhůtě (§5) u příslušné sběrny (§ 4). Je-li 
sběrnou ředitelství státního dluhu nebo Zem
ská banka [§ 4, lit. b) a c)], podává se při
hláška na úředně stanoveném tiskopise 
dvojmo. K přihlášce připojí se titry srovnané 
podle druhů, sérií a čísel, jakož i seznam čísel 
na úředním tiskopise. Potřebné tiskopisy

; vydá sběrna bezplatně. Je-li sběrnou úřední 
schovací místo [§ 4, lit. a)], pokládá se za 
přihlášku již předložení seznamu Bt nebo 
rejstříku D (§ 3, odst. 5.); zvláštní písemné 
přihlášky není zapotřebí.

(2) Po vyřízení přihlášky vydá sběrna po
dateli vyúčtování, jakož i nové dluhopisy a 
vyplatí mu příslušnou hotovost.

(s) Při vydání nových dluhopisů za titry 
4%ní uherské renty z r. 1910 bude vrácen 
s patřičným záznamem zároveň i seznam B, 
nebo rejstřík D, obsahuje-li ještě jiné hod
noty dosud nelikvidované.

§ 18.
(!) Zároveň s přihláškou o výměnu resp. 

o splacení titrů uvedených v příloze pod po
ložkami 16—23, 27—32 a 37 (prioritních 
obligací Severní dráhy Ferdinandovy a Uher- 
sko-haličské dráhy) nutno podati ještě zvláštní 
přihlášku na polskou kvótu těchto titrů na 
úředním tiskopise trojmo.

(2) Majitelé, kteří jsou československými 
příslušníky, připojí k přihlášce průkaz o svém 
československém státním občanství a průkaz, 
od které doby jsou vlastníky přihlašovaných 
papírů. K průkazu vlastnictví stačí zpravidla 
soupisový seznam podle vládního nařízení ze 
dne 12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n. o sou
pisu a označení cenných papírů; k průkazu 
státního občanství osvědčení okresní správy 
politické, po případě domovský list. Nemůže-li 
majitel těchto dokladů předložití, nahradí je 
jinými hodnověrnými doklady.

(3) Zemská banka potvrdí na přihlášce, že 
titry byly u ní složeny spolu s přihláškou 
o výměnu československé kvóty za českoslo
venské státní dluhopisy resp. s přihláškou 
o splacení československé kvóty. Takto do
plněnou přihlášku s přílohami odevzdá Zem
ská banka československému zúčtovacímu 
ústavu v Praze, který prozkoumá obsah při
hlášky po případě i přílohy a na jednom 
stejnopise přihlášky potvrdí majiteli den po
dání a počet příloh.

(i) Podle dohody s vládou republiky Polské 
jest stejnopis přihlášky potvrzený českoslo
venským zúčtovacím ústavem potvrzením 
(affidavit) na polskou kvótu přihlášených 
titrů.

(5) Pro československé příslušníky, kteří 
řádně prokáží svoji státní příslušnost a vlast
nické právo k titrům ode dne rozhodného 
podle polských valorisačních předpisů, jest 
stejnopis přihlášky potvrzený českosloven
ským zúčtovacím ústavem mimo to i_ dokla
dem o soupisu, jak jej má na zřeteli § 43, 
odst. 4. nařízení presidenta republiky Polské 
ze dne 14. května 1924, ve znění stanoveném 
nařízením ze dne 27. prosince 1924.

Novák v. r.
za ministra Dr. Engliše.


