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164.

Vyhláška ministerstva železnic 
ze dne 20. září 1928 

o počátku účinnosti železničních mezinárod
ních úmluv bernských z 23. října 1924.

Ministerstvo železnic, po dohodě s minister
stvem zahraničních věcí, vyhlašuje podle § 1. 
(T.) vládního nařízení ze dne 17. července 
1928, č. 143 Sb. z. a n., a s odkazem na § 1. (i) 
zákona ze dne 14. července 1927, č. 110 Sb. 
z. a n.:

Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po 
železnicích (M. ú. Z.) č. 140 Sb. z. a n., z r. 
1928 a Mezinárodní úmluva o přepravě cestu
jících a zavazadel po železnicích (M. ú. C.) 
č, 142 Sb. z. a n., z r. 1928, vstupují 1. října 
1928 v účinnost mezi Československem, Belgií, 
Bulharskem, Dánskem, Estonskem, Finskem, 
ř rancií, Itálií, Královstvím Srbů, Chorvatů a 
Slovinců, Lichtenštejnském, Lotyšskem, Lu
cemburskem, Maďarskem, Německem, Nizo
zemskem, Norskem, Polskem, Rakouskem, 
Lumunskem, Řeckem, Španělskem, švédském,

Švýcarskem, Svobodným městem Gdaňskem a 
územím Saárským.

Dr. Srdínko v. r.
za ministra Najmana.

185.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 10. září 1928 

o dohodé, kterou se prodlužuje piozátímnF 
obchodní dohoda mezi republikou česko

slovenskou a dominiem Kanadou,

Dohoda mezi republikou československou a 
dominiem Kanadou, o prodloužení prozatímní,; 
obchodní dohody ze dne 20. prosince 1926, 
sjednaná výměnou not v Ottawě dne 6. února 
1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní 
vyhláškou ze dne 29. března 1928, č. 47/1928 
Sb. z. a n., byla po schválení Národním shro
mážděním presidentem republiky ratifiko
vána, čímž nabyla mezinárodní působnosti.

Tím se stává bezpředmětnou vládní vy- ., 
hláška ze dne 29. března 1928^ č. 47 Sb. z. a n.

Dr. Beneš v. r.


