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176=,
Vládní nařízení
ze dne 18. prosince 1929
o zvýšení některých poplatků v šekovém řízení
poštovního úřadu šekového.

Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. 8 zákona ze dne 11. března 1919, č.
140 Sb. z. a n., o zřízení poštovních úřadů še
kových pro území státu československého:
§ 1.
V šekovém řízeni poštovního úřadu šeko
vého zvyšují se tyto poplatky:
1- manipulační poplatek za každý připiš neb
odpis provedený na šekovém účtu z 10 h na
2-5 h;
2. poplatek za každou poštovní poukázku
převedenou poštovním úřadem na šekový účet
vplatním lístkem z 5 h na 15 h;
3. poplatek za každou šekovou platební
poukázku předepsanou k doručení do vlastních
rukou z 5 h na 15 h;
4. poplatek za každou šekovou platební
poukázku, jež se má doručiti na potvrzení
vdovství nebo chudoby, žití nezletilců nebo
opatrovanců a pod., z 10 h na 25 h.
§ 2.
Toto nařízení, jehož provedením pověřuje se
ministr pošt a telegrafů, nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 1930; zároveň zrušuje se vládní

nařízení ze dne 9. prosince 1919, č. 638 Sb.
z. a n., o zvýšení některých poplatků vybíra
ných poštovním úřadem šekovým v Praze.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. i\
Dostálek v. r.
Dr. Slávik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.

177.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1929
o mezinárodní působnosti Dodatkového pro
tokolu k obchodní smlouvě, sjednané mezi re
publikou československou a Hospodářskou
Unií belgo-lucemburskou.

Podle § 8 zákona ze dne 4. července 1923,
č. 158 Sb. z. a n., a podle čl. VII, odst. 2., zákona
ze dne 22.-června 1926, č. 109 Sb. z. a n., se
vyhlašuje, že Dodatkový protokol k obchodní
smlouvě, sjednané mezi republikou českoslo
venskou a Hospodářskou Unií belgo-lucem
burskou dne 28. prosince 1925, podepsaný
v Praze dne 30. srpna 1926 a uvedený v pro
zatímní platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů
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a nařízení vládní vyhláškou ze dne 17. září
1926, č. 173 Sb. z. a n., byl po schválení Ná
rodním shromážděním ratifikován presiden
tem republiky dne 30. dubna 1927 a nabyl
mezinárodní působnosti výměnou ratifikačních listin dne 10. října 1929.

Í78. a 879.

podle třetího odstavce mezinárodní působnosti
dne 15. listopadu 1929.
Dr. Beneš v. r.

179.

Dr. Beneš v. r.

178.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1929
o mezinárodní působnosti Druhého dodatko
vého protokolu k obchodní smlouvě, sjednané
mezi republikou československou a Hospodář
skou Unií belgo-lucemburskou.
Podle § 3 zákona ze dne 4. července 1923,
č. 158 Sb. z. a n., a podle čl. VII, odst. 2., zá
kona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n.,
se vyhlašuje, že Druhý dodatkový protokol
k obchodní smlouvě, sjednané mezi republikou
Československou a Hospodářskou Unií belgolucemburskou dne 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928 a uve
dený v prozatímní platnost vyhlášením ve
Sbírce zákonů a nařízení vládní vyhláškou ze
dne 17. července 1928, čís. 137 Sb. z. a n., byl
po schválení Národním shromážděním ratifi
kován presidentem republiky dne 15. března
1929 a po výměně ratifikačních listin nabyl

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1929
o mezinárodní působnosti dodatkové dohody
k obchodní úmluvě mezi republikou českoslo
venskou a Španělskem ze dne 29. července
1925, podepsané v Madridě dne 13. prosince
1928.
Podle § 3 zákona ze dne 4. července 1923,
č. 158 Sb. z. a n., a podle čl. VII, odst. 2., zá
kona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n.,
se vyhlašuje, že dodatková dohoda k obchodní
úmluvě mezi republikou československou a
Španělskem ze dne 29. července 1925, sjed
naná dne 13. prosince 1928 a uvedená v pro
zatímní platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů
a nařízení vládní vyhláškou ze dne 28. pro
since 1928, č. 212 Sb. z. a n., byla po schválení
Národním shromážděním ratifikována presi
dentem republiky dne 11. října 1929 a po vý
měně ratifikačních listin nabyla podle čl. VII
mezinárodní působnosti dne 15. prosince 1929.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Beneš v. r.

