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Sbírka zákonů a nařízení, č. 207.—209.

v Praze, které byly do dne účinnosti tohoto
nařízení zahájeny u některého jiného okres
ního soudu v Praze, budou projednány a roz
hodnuty soudem dosud příslušným (§ 29
jurisdikční normy).
§ 3.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem
1. ledna 1927. Provésti je náleží ministru
spravedlnosti v dohodě se súčastněnými mi
nistry.
švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r. Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

208.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 31. října 1926
o prozatímní úpravě obchodních styků mezi
československou republikou a královstvím
Bulharským.
President republiky ratifikoval dne 14. čer
vence 1926 po schválení Národním shromáž
děním prozatímní úpravu obchodních styků
mezi královstvím Bulharským a českosloven
skou republikou, sjednanou výměnou not
v Sofii dne 16. října 1925 a uvedenou v pro
zatímní platnost vládní vyhláškou ze dne
4. listopadu 1925, č. 226 Sb. z. a n., což bylo
královské vládě bulharské dne 16. září 1926
sděleno. Tímto dnem nabyla tato prozatímní
úprava mezinárodní platnosti.
Tím stává se bezpředmětnou vládní vy
hláška ze dne 4. listopadu 1925, č. 226 Sb. z.
a n., kterou zmíněná úprava byla uvedena
v prozatímní platnost.
.

207.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 30. října 1926

švehla v. r.
209.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 22. října 1926

o dohodě mezi československou republikou a
Spojenými Státy Americkými o prodloužení
prozatímní úpravy obchodních styků mezi
oběma státy.

o obchodní smlouvě mezi republikou česko
slovenskou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou.

President republiky ratifikoval dne 25. ledna
1926 po schválení Národním shromážděním
dohodu mezi československou republikou a
Spojenými Státy Americkými o prodloužení
prozatímní úpravy obchodních styků mezi
oběma státy, sjednanou v Praze dne 5. pro
since 1924 a uvedenou v prozatímní platnost
vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1924, č.
314 Sb. z. a n.
Notifikaci o tom ze dne 8. července 1926
vzala americká vláda na vědomí dne 24. čer
vence 1926, čímž dohoda nabyla mezinárodní
platnosti.
Tím stává se bezpředmětnou vládní. vy
hláška ze dne 19. prosince 1924, č. 314 Sb.
z. a n., kterou zmíněná dohoda byla uvedena
v prozatímní platnost. .

President republiky ratifikoval dne 2. záři
1926 po schválení Národním shromážděním
obchodní smlouvu mezi republikou česko
slovenskou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou se závěrečným protokolem, seznamy
A a B a s přílohami I, II a III k závěrečnému
protokolu, podepsanou dne 28. prosince 1925
v Praze a podle §u 1 zákona ze dne 12. října
1925, č. 215 Sb. z. a n., uvedenou v prozatímní
platnost vládní vyhláškou ze dne 30. prosince
1925, č. 262 Sb. z. a n.
Ratifikační listiny vyměněny byly dne
17. září 1926 v Bruselu, čímž smlouva nabyla
mezinárodní platnosti; podle článku 19.
vstoupila v mezinárodní působnost, dnem
1. října 1926.
Tím stala se vládní vyhláška ze dne 30. pro
since 1925, č. 262 Sb. z. a n., bezpředmětnou.

švehla v. r.

Švehla v. r.
Státní tiskárna v Praze,

