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212.
Vyhláška ministra zahraničních věci 

ze dne 30. října 1926 
o ujednání o změně výpovědní lhůty obchodní 
a celní úmluvy mezi československou republi

kou a Švýcarskem.

President republiky ratifikoval dne 25. 
června 1926 po schválení Národním shromáž
děním ujednání o změně výpovědní lhůty ob
chodní a celní úmluvy mezi československou 
republikou a Švýcarskem, sjednané výměnou 
not ze dne 30. září 1925 a uvedené v proza
tímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. října 
1925, čís. 197 Sb. z. a n.

Ratifikační listiny ' byly vyměněny dne 
23. srpna 1926 v Bernu, čímž toto ujednání 
nabylo mezinárodní platnosti.

Švehla v. r.

213.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 30. října 1926 
o prozatímní úpravě obchodních styků mezi 

československou republikou a Islandem.

President republiky ratifikoval dne 30. li
stopadu 1925 po schválení Národním shromáž
děním prozatímní úpravu obchodních styků 
mezi československou republikou a Islandem 
sjednanou v Praze, dne 8. května 1924 a uve
denou v prozatímní platnost vládní vyhláškou 
ze dne 15. května 1924, čís. 104 Sb. z. a n.; to 
bylo Královské vládě islandské dne 11. února 
1926 sděleno, čímž nabyla tato provisorní 
úprava mezinárodní platnosti.

Tím se stala vládní vyhláška ze dne 
15. května 1924, čís. 104 Sb. z. a n., bezpřed
mětnou.

švehla v. r.

214.
Vládni nařízení 

ze dne 29. října 1926, 
jímž se doplňuje celní sazebník pro českoslo 

venské celní území.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla:

§ 1.
Za sazební položku 244 a) 1 zařaďuje se po

známka :
„Hedvábí umělé, surové nebo bílé, nebar

vené, jednoduché, pro továrny na výrobu 
prýmků na dovolovací list pod dozorem a za
podmínek stanovených nařízením........beze
cla“.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti osmého dne 
po vyhlášení; provede j e ministr financí v do
hodě s ministrem obchodu.

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