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203.

Vládní nařízení 
ze dne 29. října 1926,

jímž se upravuje tára u zboží s. č. 3 a s. č. 178 celního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. XXI. zákona ze dne 13. února 1906, 
č. 20 ř. z., a zák. čl. LIII/1907 o celním sa
zebníku :

§ 1.
Tára zboží s. č. 3 a s. č. 178, stanovená

v příloze A prováděcího předpisu ze dne 21, 
února 1906, č. 22 ř. z., a ze dne 28. června 
1906, č. 47.998/1906 P. M. (uh. fin.), k zá
konu o celním sazebníku, se mění a upravuje 
takto:

Saz.
čís. Zboží Tára v procentech hrubé váhy

3 čaj 23 v obyčejných dřevěných bednách, vyložených kovovou 
vložkou vážící aspoň 5 g na 100 cm2, je-li čaj nebalený 
nebo v balíčkách (též v zaletovaných plechovkách), 

18 v obyčejných dřevěných bednách, vyložených kovovou 
vložkou vážící méně než 5 g na 100 cm2 nebo bez 
vložky, je-li čaj nebalený nebo v balíčkách (též v za
letovaných plechovkách),

16 v bednách ze shlížených dyh (též s plechovým ková
ním na hranách), vyložených kovovou vložkou vážící 
aspoň 5 g na 100 cm2, je-li čaj nebalený nebo v ba
líčkách (též v zaletovaných plechovkách),

14 v bednách ze shlížených dyh (též s plechovým ková- | 
ním na hranách), vyložených kovovou vložkou vá- 1 
žící méně než 5 g na 100 cm2, je-li čaj nebalený nebo 
v balíčkách (též v zaletovaných plechovkách),

10 v jinakých bednách.
Pro vzorky:

7 v sáčkách beze zřetele na látku, nečiní-li hrubá váha 
jednoho sáčku více než 150 g,

30 v plechovkách o hrubé váze do 250 g.

178 Oleje minerální atd., 19 v sudech,
rafinované (čištěné) 16 v bednách nebo v koších s plechovkami, lahvemi a
nebo polorafinované džbány,
(poločištěné), těžké atd. 7 v karnéřích, lahvích a džbánech.
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§ 2.

Nařízení nabývá účinnosti osmého dne po 
vyhlášení; provede je ministr financí.

šveMa v. r.
černý v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Srdínko v. r. 
Najman v. r. Šrámek v. r.
Udržal v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Peroutka v. r.,
též za ministra Dr. Engliše.

204.

Vládní nařízení 
ze dne 29. října 1926 

o dalším přerušení sporů, týkajících se 
některých závazků obcí (měst s právem 

municipálním).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337

Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů 
způsobených válkou:

§ 1.
Platnost vládního nařízení ze dne 30. dubna 

1926, č. 57 Sb. z. a n., o přerušení sporů, tý
kajících se některých závazků obcí (měst 
s právem municipálním), prodlužuje se do 15. 
července 1927.

§ 2.

Toto vládní nařízení nabude účinnosti dnem 
vyhlášení; provésti je náleží ministrům spra
vedlnosti a vnitra v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Hodža v. r. 
černý v. r. Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r. Šrámek v. r.
Udržal v. r. Dr. Srdínko v. r.

Dr. Nosek v. r.

Státní tiskárna v Praze,


