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172.
Vládní vyhláška 

ze dne 7. listopadu 1930,
jíž se uvádí ve známost rozsah vzájemnosti 
s Maďarskem při exekuci soudních rozhodnutí 
podle článků 18 a 19 mezinárodní úmluvy 
o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu 

dne 17. července 1905.

Maďarská vláda sdělila, že v Maďarsku se 
z moci úřední povolí a vykoná exekuce k vy
dobytí nákladů rozepře podle článků 18 a 19 
mezinárodní úmluvy o civilním řízení soud
ním, sjednané v Haagu dne 17. července 
1905, leč by v žádosti odevzdané v cestě diplo
matické bylo výslovně uvedeno, že povolení 
a výkon exekuce má se státi jen na doda
tečný návrh vymáhající strany.

V tomto rozsahu jest pokládati vzájem
nost za zaručenou, jde-li podle §u 79 exe
kučního řádu nebo podle čl. IX, č. 3., § 1, zá
kona z 19. ledna 1928, č. 23 Sb. z. a n., kte
rým se mění a doplňují některá ustanovení 
zákonů o soudním řízení ve věcech občan
ských a o řízení exekučním, na území česko
slovenské republiky o exekuci podle rozhod
nutí maďarských soudů o nákladech rozepře 
podle článků 18 a 19 haagské procesní 
úmluvy.

Udržal v. r.

173.
Vládní nařízení 

ze dne 21. listopadu 1930,
kterým se připouští nový typ počitadel u kon
trolních měřidel lihových soustavy Zehrovy.

Vláda republiky československé nařizuje

podle § 51 zákona o dani z lihu ze dne 
20. června 1888, č. 95 ř. z., a § 49 zák. 
čl. XXVIII/1908:

§ I-
Ustanovení oddílu II., č. 3 popisu kontrol

ního měřidla lihového soustavy Zehrovy, při
pojeného k vládnímu nařízení ze dne 15. září 
1927, č. 146 Sb. z. a n., kterým se toto mě
řidlo připouští k úřednímu zjišťování alko
holu vyrobeného v lihovarech, doplňuje se 
takto:

Vedle typu počitadla, připuštěného uvede
ným nařízením u kontrolního měřidla liho
vého soustavy Zehrovy, může ministerstvo 
financí povoliti u tohoto typu měřidla i jiné 
spolehlivé druhy počitadel.

Popis nově připuštěných počitadel, jakož 
i způsob jich používání bude uveřejněn ve 
Věstníku ministerstva financí.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr financí.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r, 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r. 

r.Dr. Šrámek v.

Bt.átní tiskárna v Praze.


