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1^4.

Zákon ze dne 3.3. března 1921,
iímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry před
válečného dluhu rakouského, uherského a ra- 

kousko-uherského,

Národní shromáždění republiky českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Aby bylo připraveno provedení 51. 203 mí

rové smlouvy St. Germainské a 51. 186 mírové 
smlouvy Trianonské s přílohami a aby byly zjed
nány předpoklady pro kone5nou nebo zálohovou 
úpravu výplaty úroků, zmocňuje se vláda, aby 
zjistila titry předvále5ného dluhu bývalého státu 
Rakouského, Uherského a Rakousko-Uherskčho, 
které jsou na území republiky československé, 
anebo které jsou dosud uloženy v cizině mimo 
toto území, jsou však majetkem příslušníků česko
slovenských.

§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby za tímto účelem na

řídila složení titrů do úřední úschovy.
Stanovení dalších podmínek pro rozhodnutí 

o výplatě úroků vyhrazuje se zvláštnímu zákonu.

§ 3.
Vláda se zmocňuje, aby za účelem urychle

ného provedení tohoto zákona použila všech za
řízení a pracovních sil peněžních ústavů a aby 
stanovila tresty na penězích a svobodě pro ústavy 
a jich funkcionáře, kteří by příslušným příkazům 
státní správy řádně nevyhověli. Tresty tyto bu
dou ukládány politickými úřady a nesmí v jed
notlivých případech přesahovali trest peněžitý 
částku 100.000-— K5, tresty na svobodě 14 dní.

§ 4.

Zákon nabývá úěinnosti dnem vyhlášení; jeho 
provedení ukládá se vládě.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Patka v. r.,
jako ministr nošt a telegrafů a v zastounení nepřítom

ného ministra železnic.
Dr. Popelka v. r„

jako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepřítomného 
ministra pro sjednocení zákonodárství a oreanisace 
správy a nepřítomného ministra s plnou mocí pro 

správu Slovenska.
Dr. Beneš v. r. Hauačík v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Šusta v. r.

Í25.

Vyhláška ministerstva financí, spravedl
nosti, pošt a telegrafů v dohodě s nej- 

vyšším účetním kontrolním úřadem 
ze dne 23. března 1921

o povinném používání poštovního úřadu šekového 
ke skládání a výplatám hotovosti hromadných 
sirotčích pokladen a civilních soudních deposit a 
o zasílání cenných papírů, vkladních knížek, ku

ponů a listin poštou.

Podle usnesení ministerské rady, ze dne
23. března 1921 se vyhlašuje:


