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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 ratifikač- 
ních listin dne 10. října 1929.

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 belgo- 
lucemburskou dne 28. prosince 1925, pode- 
psaný 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

podle třetího odstavce mezinárodní působnosti 
dne 15. listopadu 1929.

Dr. Beneš v. r.

179.
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.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


