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371.
Vyhláška ministra financí a ministra 

obchodu ze dne 29. září 1921, 
kterou se rozšiřuje vyhláška ze dne 11. srpna 

1921, č. 280 Sb. z. a n., o uvolnění některých 

československých cenných papírů říšsko

německým příslušníkům.

Důsledkem úmluvy s říší Německou ze dne
17. prosince 1920 svoluje vláda československá 
na žádost říšské vlády německé, aby uvolněny 
a vypláceny byly kupony a vylosované kusy 
československých akcií, pokud jejich splatnost 
po^ 12. květnu 1920 nastala a do konce roku 
1921 nastane, avšak jen s podmínkou, že za- 
baveny zůstanou nevylosované akcie a jejich 
příště splatné dividendové kupony, jakož i po
žitkové listy, jež snad budou vydány za vylo
sované akcie.

Zvláště svoluje se, aby za uvedených pod
mínek uvolněny byly dividendové kupony 
Duchcovsko-Podmokelské. a Ústecko-Teplické 
dráhy za rok 1920 a akcie posléze zmíněné 
společnosti, jež byly 1. července 1921 vylo
sovány.

L. Novák v. r. A. Novák v. r.

372.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
republiky Československé 

ze dne 19. října 1921
o „Prohlášení mezi Československem a Belgií 

o vzájemném sdělování si dat, vyplývajících 

z periodického sčítání lidu“.

Zástupci vlády republiky československé a 
vlády Jeho Veličenstva krále Belgů podepsali 
dne 18. dubna 1921 v Bruselu „Prohlášení 
o vzájemném sdělování si dat, vyplývajících 
z periodického sčítání lidu“ (Déclaration con- 
cernant la communication réciproque de 
renseignements fournis par les recensements 
périodiques de la population).

Ministerská rada republiky československé 
schválila toto Prohlášení ve schůzi dne 25. 
srpna 1921.

Vyhlašuje se s tím, že Prohlášení nabývá 
platnosti desátého dne po uveřejnění v úřed
ním listu republiky československé.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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