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77.
Zákon ze dne 8. dubna 1924,

jímž se povoluje užiti komunálních dluhopisů 
vydaných akciovou společností „Centralbank 
der deutschen Sparkassen in der čechoslova- 
kischen Republik" k uložení peněz sirotčích a

podobných a za kauce služební a obchodní.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Komunálních dlužních úpisů, jež vydala 

„Centralbank der deutschen Sparkassen in 
der čechoslovakischen Republik" v Praze podle 
^ 5 III. svých stanov výměnou za komunální 
dlužní úpisy vydané akciovou společností 
„Centralbank der deutschen Sparkassen" se 
sídlem ye Vídni, jakož i komunálních dluž
ních úpisů, jež prve jmenovaná banka vydává 
v mezích svých stanov na podkladě zápůjček 
poskytnutých státu, okresům, obcím a jiným 
veřejnoprávním korporacím, jakož i vodním 
družstvům, lze užiti jednak k úročnému ulo
žení peněz sirotčích, svěřenských, deposit- 

nadačních a poštovního šekového 
hradu, dále ústavů, podléhajících veřejnému 
dozoru, jednak za služební a obchodní kauce,
i.,? v‘la^ Jen do výše kursovního kursu, ni- 
v0-iv přes jmenovitou hodnotu.

§ 2.
v Tynto zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá- 

rseni; Provedou jej ministři financí, vnitra a
spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
p v švehla v. r.

ecka v. r. Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.

78.

Vládní nařízení 
ze dne 17. dubna 1924,

kterým se určují podmínky pro zřizováni, 

udržování a provoz telegrafů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3, odst. 1., zákona ze dne 23. března 
1923, č. 60 Sb. z. a n., o telegrafech:

§ 1.
(r) Podle ustanovení § 3, odst. 4., zákona se 

rozlišují telegrafy (§ 2 zákona):
1. státní, 2. soukromé.
(2) Mezi státními telegrafy rozlišují se 

dále:
a) telegrafy, které zřizuje, udržuje a provo

zuje poštovní a telegrafní správa v oboru 
vlastní působnosti podle § 6, odst. 2., lit. a), 
zákona,

b) telegrafy, které jsou uvedeny v §§ 7—9 
zákona, vyjímajíc telegrafy podle § 7, odst. 2., 
zákona u drah soukromých,

c) telegrafy zřizované, udržované a provo
zované ostatními obory státní správy za pod- 
mínek, které stanoví ministerstvo pošt a te
legrafů pro každý jednotlivý případ podle § 6, 
odst. 2., lit. f), zákona.

I.
Společná ustanovení pro sou
kromé telegrafy drátové i bez

drátové.

§ 2.
(i) Koncese zřizovat!, udržovat! a provozo

vat! soukromé telegrafy propůjčuje minister
stvo pošt a telegrafů.
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