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remises par rintermédiaire des Agents des
Gouvernements au Gouvernement Hongrois
et au Gouvernement Tchécoslovaque.

zástupců států vládě maďarské a vládě československé,

HENKI SCHREIBER m. p.

HENRI SCHREIBER v. r.

CHARLES BALÁS m. p.

CHARLES BALÁS v. r.

KAREL KADLEC m. p.

KAREL KADLEC v. r.
Dr. Beneš v. r.

12.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 9. ledna 1925
o obchodní smlouvě mezi československou re
publikou a Spojeným královstvím Velké Bri
tanie a Irska.
Obchodní smlouva mezi československou
republikou a Spojeným královstvím Velké
Britanie a Irska, sjednaná v Londýně dne
14. července 1923, byla uvedena v proza
tímní platnost se souhlasem presidenta re
publiky vládní vyhláškou ze dne 30. srpna
1923, č. 175 Sb. z. a n., na základě usnesení
vlády dle § 1 zákona ze dne 4. července 1923,
č. 158 Sb. z. a n. Národní shromáždění ve
schůzích dne 13. a 19. prosince 1923 a dne
19. března a 8. dubna 1924 konaných dalo
k ní svůj souhlas a dne 14. července 1924
byla presidentem republiky ratifikována.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Lon
dýně dne 4. září 1924, čímž nabyla mezi
národní působnosti.
Dr. Beneš v. r.

.

novaného podle usnesení vlády republiky
Československé ze dne 23. prosince 1924 za
podmínek svrchu uvedené koncesní listiny
okresu polenskému, zastoupenému okresní
správní komisí v Polné.
Stříbrný v. r.

.
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Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 2. ledna 1925
o odsunutí účinnosti výpovědi obchodní do
hody mezi československou republikou a
Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna
1923.
Výměnou not mezi ministerstvem zahranič
ních věcí a řeckým vyslanectvím v Praze byla
účinnost výpovědi obchodní dohody mezi
československou republikou a Řeckem, sjed
nané v Athénách dne 10. ledna 1923, od
sunuta ke dni 1. března 1925.
Tím stává se bezpředmětnou vyhláška mi
nistra zahraničních věcí ze dne 24. října 1924,
č. 234 Sb. z. a n.
Dr. Beneš v. r.
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Vyhláška ministerstva železnic
ze dne 13. ledna 1925
o udělení koncese ku provozu místní dráhy
Polná stoky—Polná město.
Koncese ku provozu místní dráhy Polná
stoky — Polná město, udělená koncesní listi
nou ze dne 13. června 1903, č. 129 ř. z., Ru
dolfu Sadilovi, majiteli realit a bývalému sta
rostovi města Polné, uděluje se po úmrtí jme
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.

Vyhláška ministra financí
ze dne 14. ledna 1925
o přijímání 6%nich státních pokladničních
poukázek splatných v r. 1925 na místě hoto
vosti při úpisech IV. státní půjčky.
Zákonem ze dne 30. září 1924, č. 216 Sb. z.
a n. (§ 26), byl zmocněn ministr financí, aby
17*

