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Protocole.

Les États contractants se réservent ďexa- 
miner, le moment vénu et de commun accord, 
Topportunité ďinstituer a cóté du Bureau 
international créé par la Convention, un Con- 
soil international permanent appelé á donner 
son avis sur les questions concernant Tappli- 
cation de la Convention.

Fait á Bruxelles, le trente-un décembre mil 
neuf cent treize.

Protokol.

Smluvní státy vyhrazují si právo zkoumati 
v dané chvíli ve společné dohodě, zda by bylo 
vhodno zříditi, vedle Mezinárodní kanceláře 
vytvořené úmluvou, stálou Mezinárodní radu, 
povolanou, aby proj evila svůj názor o otázkách 
týkajících se provádění úmluvy.

Dáno v Bruselu j ednatřicatého prosince 
tisíc devět set třináct.

(V originále následují podpisy.)

Vyhlašuje se s tím, že republika československá přistoupila k této úmluvě rozhodnutím 
presidenta republiky ze dne 80. září 1924.

Přístup byl notifikován belgické vládě ministerstvem zahraničních věcí dne 30. října 
1924, takže úmluva podle článku VII. vstoupí se všemi doložkami v působnost pro česko
slovenskou republiku dne 1. ledna 1925.

Hořejší mezinárodní úmluva zavazovala dne 1. května 1924:
a) Signatární státy a země, jež úmluvu ratifikovaly: Belgii, Dánsko, Francii,Guatemalu, 

Island, Japonsko, Mexiko, Německo, Nizozemskou Indii, Norsko, Portugalsko, Rusko, Siam, 
Španělsko, švédsko, švýcarsko, Uruguay, Velkou Británii.

b) Jiné státy a země, jež nově přistoupily: Austrálii, Belgické Kongo, Maďarsko, Ra
kousko.

Dr. Beneš v. r.

9.

Vyhláška ministra pro zásobování lidu 
ze dne 8. ledna 1925

o zajištění domácí spotřeby řepového cukru 
ve výrobním období 1924/1925;

K provedení a zajištění předpisu § 1, 
odst. 1., vládního nařízení ze dne 8. května 
1924, č. 100 Sb. z. a n., o zajištění domácí 
spotřeby cukru ve výrobním období 1924/1925, 
ministr pro zásobování lidu vyhlašuje toto:

Aby bylo obyvatelstvo po celé výrobní ob
dobí 1924/1925 v rámci kontigentů rafinády

uvedených v § 1, odst. 1., vládního nařízení 
ze dne 8. května 1924, č. 100 Sb. z. a n., 
řádně cukrem zásobováno a zabráněno bylo 
přesunům zdaněného cukru z Čech, Moravy 
a Slezska na Slovensko nad přípustnou míru, 
opravňuj í se ku podání zásilek cukru k do
pravě železnicemi z území Čech, Moravy a 
Slezska na Slovensko v množství nad 800 kg 
pouze rafinerie cukru. Zásilky cukru tomuto 
předpisu nevyhovující nesmějí železniční 
úřady k dopravě přijmouti.

Dr. Franke v. r.


