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PROZKOUMAVŠE TENTO NÁVRH ÚMLUVY PŘISTUPUJEME K NĚMU.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 29. BŘEZNA I.ĚTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO 
OSMÉHO.

L. S. '
V_/"

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCl:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listina republiky československé byla uložena ve 
smyslu cl. 8. umluvy u generálního tajemníka Společnosti Národů, který ji registroval 
dne 25. května 1928.. Tímto dnem nabyla úmluva, podle ustanovení čl. 9., pro' republiku - 
Československou mezinárodní působnosti.

„ Mim0 republiku československou uložily u gen. tajemníka Společnosti Národů rati- 
likacni listiny umluvy tyto státy:
/on Velká Britanie a sev. Irsko (16. září 1927), Holandsko (13. září 1927), Rakousko 
(29. prosince 1927), Indie (14. ledna 1928), Belgie (15. února 1928) a Lucembursko (16. 
dubna 1928).

Dr. Beneš v. r.

182.

Vyhláška ministra sociální péče 

ze dne 9. listopadu 1928
o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské.

Jelikož veřejný zájem vyžaduje včasné vy
hotovení kandidátních listin a jiných tiskopisů 
pro nastávající volby zemských a okresních 
zastupitelstev a jelikož by nebylo lze tyto 
práce v obvyklé době pracovní zastati, prohla
šuji ve srozumění s ministrem vnitra, že 
podle § 6, odst. 4., zákona ze dne 19. prosince 
1918, č. 91 Sb. z. a n., o Shodinné době pra
covní, může se v knihtiskárnách při hotovení 
úředních volebních tiskopisů pracovat! přes 
čas bez ohledu na omezení tamtéž uvedené a 
že je dovoleno podle čl. III. zákona ze dne 16. 
ledna 1895, č. 21 ř. z., jímž se upravuje ne
dělní a sváteční klid v živnostech, a podle § 3 
zák. čl. XIII/1891 o nedělním klidu při pra

cích živnostenských, konati tyto práce i v ne
děli.

Z týchž důvodů povoluji podle ustanovení 
§ 9, odst. 3., zákona č. 91/1918 Sb. z. a n., za- 
městnávati ženy starší 18 let při těchto pra
cích v živnosti knihtiskařské také v noci.

Tato výjimečná úprava, která platí na dobu 
od 18. listopadu do 2. prosince 1928, vztahuje 
se také na nutné práce knihařské a expediční, 
spojené s uvedenými knihtiskařskými pracemi.

Dr. Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze


