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48 Článek II.

Vládní nařízení 
ze dne 15. března 1923, 

jímž se mění některá ustanovení vládního na
řízení ze dne 9. prosince 1920, č. 639 Sb. z. 

a n., o konsulárních poplatcích.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 3 a 6 opatření Stálého výboru Ná
rodního shromáždění republiky českosloven
ské podle § 54 ústavní listiny ze dne 29. září 
1920, č. 564 Sb. z. a n., toto:

Článek I.
Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne

9. prosince 1920, č. 639 Sb. z. a n., pozměňuje 
se takto:

1.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr zahraničních 
věcí.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 

Habrman v. r.

Dr. Kállay v. r.

Bečka v. r. 

Bechyně v. r.
Srba v. r.

Udržal v. r.
Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.

49.
Poplatky konsulární jsou splatný v měně 

státu, v němž působí zastupitelský úřad po
platek vyměřující. Koruny tarifní sazby jest 
přepočítávati na cizí měny dle předválečné 
parity zlaté rakouské koruny.

Ve státech, jejichž měna klesla tak, že 
v době splatnosti konsulárního poplatku jest 
pod paritou koruny československé, jest po- 
važovati koruny tarifní sazby za koruny 
československé. Tyto jest přepočítávati na 
příslušnou cizí valutu podle konečného zá
znamu československé koruny (zboží) z po
sledního bursovního dne té bursy, která jest 
směrodatná pro stát, v němž působí zastupi
telský úřad. Není-li v dotyčném státě bursy 
nebo nebyla-li na ní československá koruna 
v posledních třech měsících před splatností 
konsulárního poplatku znamenána, jest pro 
přepočtení rozhodný kurs, užívaný v obchodě.

Vyhláška státního pozemkového úřadu 
ze dne 9. března 1923,

kterou se částečně mění vyhláška státního 
pozemkového úřadu ze dne 30. října 1922, 
č. 375 Sb. z. a n., o stanovách Všeobecného 
fondu pro podporu vnitřní kolonisace při stát

ním pozemkovém úřadě v Praze.

Po rozumu odst. 2. §u 18 zákona ze dne
11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., za souhlasu 
správního výboru a se schválením vlády 
republiky československé mění se částečně 
stanovy Všeobecného fondu pro podporu 
vnitřní kolonisace při státním pozemkovém 
úřadě v Praze, vyhlášené ve Sbírce zákonů a 
nařízení vyhláškou státního pozemkového 
úřadu ze dne 30. října 1922 pod č. 375, takto:
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