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(20.—22.) 20. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku se Španělskem. — 21. Vy
hláška, ktorou sa udel’uje městu Bratislavě oprávnenie podl’a § 51, odst. 2., zákona zo dňa
16. decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n , o pozemkovom katastre a jeho vedení (katastrálneho
zákona). — 22. Nařízeni, jímž se měni celní sazebník.

20.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 16. února 1929
o zrušení visové povinnosti ve styku se
Španělskem.
Na základě ustanovení § 18, odst. 3., a § 11,
odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, č. 55
Sb. z. a n„ o cestovních pasech, zrušuji v do
hodě s ministerstvem zahraničních věcí, mini
sterstvem národní obrany a ministerstvem
sociální péče visovou povinnost pro majetniky
španělských národních pasů.
černý v. r.

21.
Vyhláška ministra spravedlnosti
zo dňa 4. februára 1929,
ktorou sa udeFuje městu Bratislavě opráv
nenie podlá § 51, odst. 2., zákona zo dňa
16, decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n,, o po
zemkovom katastre a jeho vedení (katasírálneho zákona).
Podl’a § 51, odst. 2., zákona zo dňa 16.
decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemko
vom katastre a jeho vedení (katastrálneho
zákona), udelujem městu Bratislavě nakolko
bude zaměstnávat’ úradníka vyhovujúceho
podmienkam uvedeným v § 51, odst. 2., horemenovaného zákona, ktorý správnost’ geo
metrického (polohopisného) plánu svojím
podpisem overí, oprávnenie, aby geometrické
(polohopisné) plány jeho meričskými úradníkmi pre účely vlastného služebného oboru

zhotovené boly podkladům zápisov vo veřej
ných knihách a pozémkovom katastre. Na
Lakom geometrickom (polohopisnom) pláne
musí byť potvrdené, že bol vyhotovený pre
účely vlastného služebného oboru.
Dr. Mayr-Harting v. r.

22.
Vládní nařízení
ze dne 12. února 1929,
jímž se mění celní sazebník.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. II zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje,
aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou:

§ 1.
Celní sazebník se mění takto: Součinitel 1
u saz. čís. 658 snižuje se na ,,5/48''5.

§2.
Nařízení toto nabude účinnosti osmého dne
po vyhlášení; provede je ministr financí po
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností.
Uďržal v. r.
černý v. r.
Novák v. r.
Dr. Beneš v. r.
Najman v. r.
Dr: Vlasák v. r.
Dr. Šrámek v. i
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v, r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. i.
Dr. Tiso v. r.
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