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106.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 4. července 1929

o nabytí účinnosti Úmluvy o poštovní spoři
telně vídeňské z 6. dubna 1922 a Dodatečné 

dohody ze dne 23. února 1925.

Dne 10. června 1929 byla složena u italské 
vlády poslední ratifikace k úmluvě mezi Ra
kouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, krá
lovstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Česko
slovenskem o převodu pohledávek a deposit 
z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, 
podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, vyhlá
šené v č. 230 Sbírky zákonů a nařízení z roku 
1926 a k Dodatečné dohodě k úmluvě pode
psané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Ra
kouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, krá
lovstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Česko
slovenskem o převodu pohledávek a deposit 
o hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, 
podepsané v Římě dne 23. února 1925, vyhlá
šené v č. 231 Sbírky zákonů a nařízení z r.
1926.

V důsledku toho se vyhlašuje, že shora 
uvedená úmluva a Dodatečná dohoda nabyly 
současně účinnosti dne 10. června 1929.

Dr. Beneš v. r.

107.

Vyhláška ministra financí v doh odě 
s ministrem pošt a telegrafů 

ze dne 4. července 1929
0 ukončení soupisu úsporných a šekových 
vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek 
na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny 
ve Vídni podle úmluvy o poštovní spořitelně 
vídeňské ze dne 6. dubna 1922, č. 230 Sb. z. 
a n. z r. 1926, a dodatečné dohody ze dne
23. února 1925, č. 231 Sb. z. a n. z r. 1926.

Ježto úmluva a dodatečná dohoda nabyly 
podle vyhlášky ministra zahraničních věcí ze 
dne 4. července 1929, č. 106 Sb. z. a n., účin
nosti dnem 10. června 1929, vyhlašuje se:

§ 1.
(1) Pohledávky z úsporných vkladů, jakož

1 deposita cenných papírů a pohledávky na 
účtech v hotovosti, které nebyly doposud při
hlášeny podle soupisové vyhlášky ze dne
6. dubna 1927, č. 41 Sb. z. a n., buďtež nyní 
přihlášeny k soupisu do 30. září 1929. Lhůta 
tato je konečná.

(2) úsporné vklady a pohledávky na účtech 
v hotovosti, které jejich vlastníci nepřihlásí 
ve zmíněné lhůtě, nebo jejichž přihlášky ne
budou doloženy předepsanými doklady, zůsta
nou u poštovní spořitelny ve Vídni.

(3) Deposita cenných papírů, která jejich 
vlastníci nepřihlásí ve zmíněné lhůtě, nebo 
jejichž přihlášky nebudou řádně doloženy, ne
budou při převedení účastna výhod úmluvy.
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