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1000 (Egyezer) USA $•ról 

Budapest székesfőváros közönsége jelen ideiglenes elismervényt Budapest székesfőváros
»külföldi törlesztéses 6%-os aranykötvények 1927. évi kölcsön«-höz tartozó és a
4090/1945. M. E. számú rendelet alapján lefolytatott Mrói megsemmisítési eljárás
eredményeként jognösen semmisnek nyilvánított ,,M" számú 1000 (Egyezer)

USA . n. é. kötvény helyett állította ki.
Az eredeti kötvény szövege tartalmazza azt, hogy a kötvény és az ahhoz csatolt szelvények
csak akkor érvényesek és kötelezők bármely szempontból, ha azokat a Bankers Trust
Company föintézete, vagy jogutódja (Manhattan kerület, New York város, New Yol'k állam,
Amerikai Egyesült Ál1amok) mint lajstromozó a hátlapjára nyomtatott bizonyítvánnyal
aláírta. A kötvény tartalma szerint a megsérült, megsemmisült, elveszett, vagy ellopott
kötvények helyett a Város által kibocsátandó új kötvényt a Bankers Trust Company, vagy

jogutó(lja, mint lajstromozó hely hitelesíti.

Budapest, 1946. évi hó

_)__ szám

__n,

•aámoitell rlleDÖI'

»Az eredeti kötvény, amelynek helyébe jelen ideiglenes elismervény kiállíttatott, a Bankers
Trust Co. eredeti aláírásával el volt látva.

Budapest, L946, évi ; hó_ n ·« 
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Buda1,est Széke•f6város I 927. évi 6'/o•kal kan1atozó 20,000.000
USA dolliro1 kölcaön

»M« betű 1000 $ sz.
SZ.ELV/ÉNY

t 962. hl júni11• ~ j<En esedéke1 30 $•ról.~ ~
polgármester tanáo1nok F

Bndapeol ••ékesfövboo 1927. é,i 6%-k•I knmatozó 20,000.000
USA dollúrOI köl<Mön

»M« betű 1000 $.. . sz. 
SZF.t:VÉNY 

1956 • .vi december bó l•én esedékeo 30 $-ról

I~
polgá.rme1ter

~
tanác1nok

Bnd•pul székH!avúro, 1927. évi 6%•ksl komato7.6 20,000.000
USA doll.iíros kiHesiin

»M« betű 1000 $ sz.
§zELVÉNY 

1951, évi júnlm hó l0én etodéke1 30 $•ró)

-~polgó.rm01ter
~

ta.nác1nol..

B11dape1t •zéke1f6váro1 I 927, évi 6°/,•kal 
USA1dolláro/J köleoön

»M« betű 1000'$./ sz.
SZELVÉNY 

t 961. évi olooomhrr h6 I -én •••dék•• 30 $-ról

komotozó 20,000.000

j~
polgánne1ter tanAcanok 169

Bt1dapeot 9zéke1főváro1 1927, évi 6%•kal kamatozó 20,000.000
USA dolláros köleoön

»M« betű 1000 $ .... 
SZEL V,.É NrY

1961, évi június hó l•én eoedékes 30 S-ról

~~1 polglrmester tanácsnok

sz.

Budap.. t ozlikeof6váro■ 1927, évi 6% •k•I kamatow 20,000.000
USA dolláros kölc•öo

»M« betű 1000 $ .... r•··· · 
· SZ'~LVÉNY

1960, évi december· bó l-én esedékes 30 $-ról

~
tanácsnok

SZ,

'~polgárwe■ter 167
ozékeofőváros 1927. évi 6%•kal kamato..S 20,000.000

Budapest USA d0Uáro1 kölcoön

»M« betű 1000 $......... ···· · 
SZEL V:tNY~"'

1960. évi június b6 l•én .;..t.keo SO S•ról

~
tanácsnok

..... sz.

I~
polgármeoter

Budapet,t lzék.. főviros 1927, évi 6%•kal kamatozó 20,000,000
USA dolláros kölCMön

»M« betű 1000 $ sz.
SZELVÉNY

1956. óvl június h6 1-l'n/'oedékes 30 ,~•ról

'~~polgirme1ter tanácsnok

Budapest ozék08főviro• 1927, évi 6%•kal kamatozó 20,000.000
USA dollároa kölclÖn

»M« betií 1000 $ , ·········••·•··8Z,

SZELVÉNY
1950, évi december b6 l0én eoedékH 30 8-r61 

i .~
polgármester

~/
tanác1nok

Budape1t 1zékeofőváro1 1927. évi 6%•kal kamatozó 20,000.000
USA dolláro1 kölesön

»M« betű 1000 $................ . .... sz.
SZEI, VflNY

1955. évi december hó 1-én ...dét.. 30 S-ról

i I~
polgArmester

~
tanácsno)r

Budapest lzékeoföváro1 1927. é'fl 6%•kal kamato..S 20,000.000
USA dottáro1 kölcaön

»M« betű 1000 $.......... .. . . .. sz.
EZELVÉNY

1950. évi júnin• bó 1..;;n eoedék01 30 S•ról

.~
pol&Arm..ter

~/
taná..Dok

Budapest súk..f6vár01 1927, évi 6%-kal kamatozó 20,000.000
USA dollárOI kölelÖo

»M« betű 1000 $. .. . .. sz.
SZELVÉNY

1955. évi júniu• hó l-én eoedéke,, 30 ~-ról

I~ 
polgtrmeater

~
tanácsnok

Bndapeot székes fllváro• 1927. évi 6% ·kal kama tozó 20,000.000
USA dotlirOI kölesön

»M« betű ·1000 $ . 
SZELVÉNY

19!9. évi december hó l0éo esedékes 30 8-ról

.~
polgárwes·ter

...sz.

~/
tanác1nok

Budapeot 1zék..(ővároa 1927. évi 6%-kal kamatozó 20,000.000
USA dolláro• kölelÖn

i

»M« betű 1000 $ .. 
SZELVÉNY

I~
P"-lgacn1eater

sz•

1954. évi december hó l-én eoedékeo 30 $-ról

~
tan4cs..ook

Budapest székeofllváro• 1927, évi 6'!f,•k.8,I kamatozó 20,000.000
USA dolláros koleoon

»M« betű 1000 $...... · ·· 
SZELVÉNY

1959. é•vi deoem~(::rz::;
.~ tanáCIDOk

polgánnester

....... sz.

65

Budapeot 1zéke1fllváro1 1927. évi 6<J!,•k~l kamatozó 20,000,000
USA dolláros kölcson

»M« betű 1000 $. · · 
SZE,UVÉNY .

1959. évi júniu• 1,ó l•én esedékes 30 S•ról

~
tanácanok

.... sz.

j~
polgármester

64

Budapest ozékeof6váro• 1927. évi 6o/o•~~I kamatozó 20,000.000
USA dolláros kolcoon

»M« betií 1000 $ ... ·· · .... .. ········· .......8Z.

sz1rvtNY
1958, évi december bó l-én ..edék•• 30 S-ró!

Ii '~ ~ j7a
polgArwe1ter

ut.nácanok

k (" á 08 1927 évi 6%•kal kamatozó 20,000.000
Budapest izé 08 ov r USA d~lláros köleoöu

»M« betű 1000 $ sz,
SZELVjNl

1958. évi júniu• hó 1./n ewdék.. 30 S-ról

~
taDáCIDOkI~

polgArmeater
62

Budapeot ozék08fővároo 1927. evt 6%0kal kamatozó 2lJ,OOO.OOO 
USA dolliro• kölelÖn

»M« betű 1000 $ . 
SZELVÉNY 

1949. évi júnlw, hó l-én e,edékeo 30 $•ról

.~'-';
polgárm.~ter

. sz.

~
Laoácmok. f"ü

Budapest ozékeo(öváros 1927, évi 6%-kal kamatozó 20,000.000
USA doUárOI kölelÖn

»M« betű 1000 $.. . sz.
SZELVÉNY

1954. évi június hó l-én tiedéket 30 $-ró]

.i I~
polgirmeater

-~~
tanicanok

Budapest 1séke1főváro1 1927. évi 6%-kal kamatow 20,000.000
USA dolláros kölcaön

»M« betű 1000 $ ..... SZ,

SZELVÉNY
1948. évi deoemi,;, , hó l-én esedékeo 30 $-ról

i .~'-';
polcármeste.r

~/
\alláCPok ju

Budapeot 1zékeo(öváro• 1927, évi 6•6-kal kamatozó 20,000.000
USA dolláro• köleoön

»M« betű 1000 $. ... . .. sz.
SZEL VÉ_,NY

1953. évi d,cemhc,r hó l ón ...aékeo 30 S ••ól

fi .~
polgúmeote,

~
tauÁC&D.Ok fsa

Budape•l székeofőváro• 1927, évi 6%-kal kamatozó 20,000.000
USA dolláro• kölcaön

i

»M« betű 1000 $ . 
SZELVÉNY

1948. évi júniu• hó l-én eoedélua 30 S•ról

.~
polglrm.eater

. ... sz.

~
tanieanok

Budapeot 1sékeo(öváros 1927. évi 6%-kal kamatozó 20,000.000
USA dolláro1 kölcaön

»M« betű 1000 $ .. 
SZELVÉNY

1953. évi júniy nű l-én esedékes 30 $-ról

-~polgirmeat.er

. ...sz.

~
tl»ácanok

Budape•t •úkeo(öváros 1927, evi 6%-kal kamalow 20,000,000
USA dolláro1 k;;Jcsön

»M« betű lJ)OO $ .. 
SZELVÉNY 

1947. évi december hó l-én eoedéke, 30 S•ról

'~polgármuter

sz.

~
tauácook [7i

Rudapest 1úkeofővúros 1927, hi 6"{,-kul kamatozó 20,000.000
USA dolláros kölcsön

»M« betű 1000 $ .. .. . . sz. 
SZET. VÉNY 

1952. évi doeernhe r b6 l,é., eoedékeo 30 S•ról

i -~~polgirmel te,
~

tan,cano.&.. 151

lludape1t ozékesfövároo 1927. évi 6%•kal bmato"6 20,000.000
USA dolláros k.ölesöu

»M« betű 1000 $..... . sz.
SZJ:..:CVÉNY 

19~7. évi júnlua b6 1-in e1edéko1 30 S•ról

.~
polgó.rmeeter

~
tanácanok

, • 6•' kal kaunatozó 20,000.000B d ,..81 ,zék01félváro• 1927. ova 10• • 
n •r USA dolláro• köle1ön

i

»M« betű 1000 $ ··· · ·· · ··· ·· · · sz.
SZELVÉNY

1951. é•I december bó l-én •.,.dék., 30 S-ról

/~
tanác,nolr

,v.,:_'-1',....,J..._, ...... y,• - ')
polgtrmeat,,r 161

16 6 1927, iv1 6%•k•l komalol!Ó 20,000.000
Bndape8t ozék.. v USA dolláro• klllr•i;u

»M« belli 1000 $ .... · ···· · 
SZELVÉNY

1957. ~vi júoiuo hó ],én ,oedék,. :10 $-ról

~
tau,c,nolr

sz.
f 

fi I~
polgúrme1ter Í6°

Budapeot azét.. főviro• 1927. évi 6%-kal kama tozó 20,000.000
USA dolliro• köleoön

»M« betű 1000 $. . . sz.
SZELVÉNY

1952. óYi júnlu• bó l-én >:...J:fkea 30 S•ról

.~
polguwe1ter

~
tau.,canok

Budapeot 1llékeof6Táro1 1927. évi 6%-kal kamatow 20,000,000
USA dollároo kölelÖn

»M« betű 1000 $ sz.
SZEL~É'Nl

1946. hi d0<emher hó l•én etodékOI 30 $•ról

~/
tanlClnok

Dudap,•t súkeoíő,·áro1 1927. évi 6%•kal kamatozó 20,000.000
USA dolláNI• kHlroi;n

»M« b.-tií 1000 S .. sz.
SZELV~:a

1951. évi dec<rnber hó l•h eoedékOI 30 $•ró)

i .~
polgi.rmuler
~ 

tanlcaook

Budape•t 1llék01filvho• 1927, évi 6%-kal kamatozó 20,000.000
USA dolláro• kökwn

»M« betíi 1000 $ . 
SZELVÉNY

1946. ,vi .furuu• hó l••o Oledék.08 30 S•ról

. .. sz.

.~
po!glirmOlter

~/ 
tanácaook
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