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16.
Viádní nařízení 

ze dne 7, února 19-9, 
kterým se dále provádí § 10 zákona ze dne 
20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a. n., jímž se 
mění některá ustanovení o poručenstvu a opa

trovnictví.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 391 Sb. z. a n., jímž se mění některá usta
novení o poručenstvu a opatrovnictví:

§ 1.
Peněžním ústavem, na jehož vkladní knížky 

lze ukládat! jmění poručenců a opatrovanců 
za podmínek stanovených pro akciové banky, 
uvedené ve vládním nařízení ze dne 25. 
června 1925, č. 154 Sb. z. a n., kterým se pro
vádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 391 Sb. z. a n., je i Eudová banka v Ru- 
žomberku.

§ 2.

O) Toto nařízení nabude účinnosti prvním 
dnem měsíce následujícího po vyhlášení.

(-) Provede je ministr spravedlnosti v do
hodě s ministry vnitra a financí.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r,
lir. IVlayr-Harting v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r. 
černý v. r.
Novák v. r.

Dr. Srdínko . r, 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Vlasák v. r. 
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Gažík v. r.

17.

Vyhláška ministerstva železnic 
ze dne 2. února 1929 

o počátku účinnosti železničních Mezinárodních 
úmluv bernských z 23. října 1924 ve styku 

s Portugalskem.

Ministerstvo železnic, po dohodě s minister
stvem zahraničních věcí, vyhlašuje podle § 1 
ř1) vládního nařízení ze dne 17. července 1928, 
č. 143 Sb. z. a n., a s odkazem na § 1 (l) zá
kona ze dne 14. července 1927, č. 110 Sb. z. a n.:

Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po že
leznicích (M. ú. Z.), č. 140 Sb. z. a n. z r. 1928, 
a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících 
a zavazadel po železnicích (M. ú. C.), č. 142 
Sb. z. a n. z r. 1928, nabývají účinnosti ve 
styku s Portugalskem dnem 1. března 1929.

Vyhláškou touto se doplňuje vyhláška mi
nisterstva železnic ze dne 20. září 1828, č. 164 
Sb, z. a n.

Najman v. r.

13.

Vládní nařízení 
ze dne 7, února 1929 

o úředním (služebním) stejnokroji (služeb
ním oděvu) státních pragmatikálních úřed

níků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 22 zákona ze dne 24. června 1926,


