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78.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 5. června 1929 

Ď zrušení visové povinnosti ve styku s Japon
skem.

Na základě ustanovení § 16, 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, mi
nisterstvem národní obrany a ministerstvem 
sociální péče dnem 10. července 1929 visovou 
povinnost pro majetniky japonských národ
ních pasů.

Černý v. r.

79.

podle § 7, odst. 3. a 4., zákona ze dne 19. čer
vence 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním pří
spěvku k podpoře nezaměstnaných:

§ 1.

Platnost vládního nařízení č. 3/1925 Sb. z. 
a n.; prodloužená posledně vládním nařízením 
ze dne 14. června 1928, č. 81 Sb. z. a n., do 30. 
června 1929, prodlužuje se na další rok do 
30. června 1930.

§ 2.

(!) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1. července 1929.

(2) Jeho provedením se pověřuje ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Vládní nařízení 
ze dne 31, května 1929, 

jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení 
-ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 
1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra stát
ního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, ja
kož i výjimky ze zásady o poměru výše stát
ního příspěvku k výši podpory vyplácené od

borovou organisací.

Udržal v. r.

Dr. Šrámek v. r. Dr. Beneš v. r.

Dr. Vlasák v. r. 
Novák v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Nosek v. r.

černý v. r. 
Najman v. r.

Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Labaj v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r.

Vláda republiky československé nařizuje


