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268.

Vyhláška ministra zahraničních věci 
ze dne 13. prosince 1924, 

kterou se opravuje překlad úmluvy mezi re- 

. publikou československou a královstvím Ma
ďarským o vydání jmění poručenců a opatro- 

vanců a sirotčích pokladen, jakož i o rozdělení 
jmění sirotčích pokladen, jichž úřední obvod 

byl státní hranicí rozdělen.

V českém překlade úmluvy mezi republikou 
Československou a královstvím Maďarským 
ze dne 8. března 1924 o vydání jmění poru
čenců a opatrovanců a sirotčích pokladen, 
jakož i o rozdělení jmění sirotčích pokladen, 
jichž úřední obvod byl státní hranicí rozdělen, 
vyhlášené pod č. 229 v částce 114. Sbírky zá
konů a nařízení, vydané dne 1. listopadu 1924, 
má třetí odstavec 5. bodu článku III. (str. 
1337) zní ti takto:

„Titry válečných půjček, které připadnou 
podle tohoto bodu republice československé, 
budou vydány bez maďarského označení."

Dr. Beneš v. r.

269.
Vládni nařízení 

ze dne 13. prosince 1924, 
kterým se provádí zákon ze dne 6. června 
1924, č. 128 Sb. z. a n., o okresních záložnách 
hospodářských a kontribučenských fondech 

peněžních v Čechách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 49 zákona ze dne 6. června 1924, č. 128 
Sb. z. a n., o okresních záložnách hospodář
ských a kontribučenských fondech peněžních 
v Čechách:

čl. 1.
(K §m 1 zákona.)

t1) K účelům okresních záložen hospodář
ských náleží mimo přijímání vkladů a posky
tování úvěrů také opatřovat! po případě různé 
potřeby hospodářské, avšak jen takové, jež 
uvedeny jsou v §u 7 zákona.

(2) Pokud některá ze záložen, jichž zákon se 
týká, užívala jiného jména než „okresní zá
ložna hospodářská", jest povinna nadále uží
vat! firmy v souhlasu s ustanovením zákona.

čl. 2.
(K §m 2 zákona.)

(i) Zřízením Velké Prahy nemění se nic na 
obvodech a sídlech dosavadních okresních zá-
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