
Ročník 1923 619

Sbírka zákonů a nařízení
stáíu £es£co$i©veoslfcél*o.

Částka 70. Vydána dne 30. července 1923.

Obsah: (161. a 162.) 161. Nařízeni o výpovědi obchodní úmluvy s Francií. — 162. Vyhláška o stát

ních prodejních cenách tuzemské soli.

161.

Vládní nařízení 
ze dne 26. července 1923

o výpovědi obchodní úmluvy s Francií.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 25. listopadu 1919, čís. 
637 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby 
zatímně upravila obchodní styky s cizinou:

§ 1.

Obchodní úmluva mezi republikou^ česko
slovenskou a Francií, podepsaná v Paříži dne
4. listopadu 1920 a uvedená prozatímně v plat
nost vládním nařízením ze dne 14. ledna 1921, 
čís. 177 Sb. z. a n., kterou Francie vypověděla 
ke dni 2. června 1923, a jejíž působnost tímto 
dnem měla skončiti, byla vzájemnou dohodou 
prodloužena až do 31. srpna 1923, vyjímajíc 
ustanovení třetího odstavce článku 3.

Výhody získané až do dne 30. května^ 1923 
republikou Československou podle zmíněného 
třetího odstavce článku 3. zůstávají v platnosti 
až do vypršení působnosti úmluvy takto pro
dloužené.

§ 2.

Pokud se týče dopravní úmluvy mezi repu
blikou československou a Francií podepsané 
v Paříži dne 4. listopadu 1920, zůstává vládní 
nařízení ze dne 14. ledna 1921, čís. 177 Sb. z. 
a n., nedotčeno.

§ 3.
Provedení ukládá se všem členům vlády. 

Švehla v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

Bečka v. r., 
též za ministra Nováka.

Stříbrný v. r.
Udržal v. r.,

též za ministra Malypetra.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Bechyně.

Srba v. r.,
též za ministra Habrmana.

Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.,

též za ministra Dra Dolanského.

Dr. Franke v. r.,
též za ministra Tučného.

Dr. Kállay v. r.

162.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 25. července 1923 

o státních prodejních cenách tuzemské soli.

Podle ustanovení § 3 zákona z 12. srpna 
1921, č. 326 Sb. z. a n., jímž se mění některá 
ustanovení zákonů o solním monopolu, sni
žuje se dosavadní prodejní cena 103 Kč za 1 q 
kamenné (kusové i drobné) jedlé soli z dolů 
v Marmarošské Solotvině na dole od 1. srpna 
1923 na 93 Kč.

Cena rozumí se bez obalů.
Tím mění se částečně vyhláška ministra fi

nancí ze dne 27. prosince 1921, _č. 492 Sb. z. 
a n., o státních prodejních cenách tuzemské 
soli.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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