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242.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 23. října 1924
o obchodní dohodě mezi Československem 

a Norskem.

Obchodní dohoda mezi československou re
publikou a Norskem, podepsaná dne 2. října 
1923 v Praze, jež byla vládní vyhláškou ze dne 
25. října 1923, c. 208 Sb. z. a m, uvedena 
v prozatímní platnost na základě zákona ze 
dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., a s níž 
Národní shromáždění ve schůzi ze dne 20. 
března a 28. května 1924 vyslovilo svůj sou
hlas, byla dne 18. srpna 1924 presidentem re
publiky ratifikována.

Ratifikační listiny vyměněny byly dne 48. 
září 1924; podle článku 6. vstoupila dohoda 
v mezinárodní působnost 2. října 1924.

Tím stává se bezpředmětnou vládní vy
hláška ze dne 25. října 1923, c. 208 Sb. z. a n., 
kterou zmíněná dohoda byla uvedena v pro
zatímní platnost.

Dr. Beneš v. r.

243.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 3. listopadu 1924 
o nejvyšším pachtovném u drobných země
dělských pachtů podle zákona ze dne 30. září 
1924, ě. 204 Sb. z. a n., v pachtovním roce 

1924/25.

měr cen žita, v měsících srpnu, září, a říjnu 
1924 na pražské plodinové burse znamena
ných, činí za 100 kg 184-58 Kč.

Podle toho tedy činí, pokud nepřijde 
v úvahu ustanovení posledního odstavce čl. IV. 
zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. 
a n., při pachtech, na které se vztahují před
pisy zák. č. 204/1924 Sb. z. a n., nej vyšší pach
tovné v pachtovním roce 1924/25:

z l ha ! z 1 kat. jit.

Ve výrobní oblasti zemědělské půdy

Kč Kč
—--------- —

a) pastvinářské (na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi v 
oblasti E) .......................... 276-87 159-33

b) bramborářské (na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi v 
oblasti D) .......................... 332-24 191-19

c) obilnářské II. (na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi v 
oblasti C) .......................... 369-16 212-44

d) obilnářské I. (na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi v 
oblasti B) .......................... 461-45 265-55

e) řepařské (na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi v oblá- 
sti A)................................. 553'74 318-66

Dr. Hodža v. r.

Podle čl. IV. zákona č. 204/1924 Sb. z. a n. 
Vyhlašuje ministerstvo zemědělství, že prů-
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