
Sbírka zákonů a nařízení, č. @2!. 637

Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených 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 1928.

§ 2.

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

švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. 
Dr. Engliš v. r.
Dr. Beneš v. r.
Naj man v. r.
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Gazík v. r.

Dr. '

■. černý v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 

iso v. r.

92.
Vládní nařízení 

ze dne 30. června 1927, 
kterým se mění ustanovení oddílu I, Id, F 
odst. (2) přílohy C železničního dopravního 
řádu ze dne 13. května 1921, č. 203 Sb. z. a n., 

pokud jde o přepravu chloru.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 2 a 4 zákona ze dne 27. října 1892,

č. 187 ř. z., a zák. čl. XXV/1892, o provedení 
Mezinárodní úmluvy ze dne 14. října 1890 a 
některých ustanoveních o železniční přepravě 
nákladní:

Čl. I.
Ustanovení oddílu I, Id, F odst. (2) pří

lohy C železničního dopravního řádu, č. 
203/1921 Sb. z. a n., doplňuje se takto:

„Rovněž není třeba zvláštního zařízení proti 
kutálení při přepravě chloru ve velkých ná
dobách, které se nenosí, nýbrž kutálejí, a je
jichž obsah není menší než 100 litrů a nepře
vyšuje 500 litrů. Nádoby takové musejí však 
býti opatřeny zvláštními obručemi k umož
nění kutálení."

Čl. II.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení. Tímto dnem pozbývá účinnosti vy
hláška ministerstva železnic jako dozorčího 
úřadu ze dne 17. června 1927, č. 1003/27, 
uveřejněná podle § 2, odst. (4) železničního 
dopravního řádu, č. 203/1921 Sb. z. a n., ve 
Věstníku pro železnice a plavbu č. 49 ze dne
22. června 1927.

(2) Nařízení toto provede ministr železnic.

svehla v. r.

Naj man v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Dr.

Dr. Mayr-Harting 
Dr. Šrámek v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.

Engliš v. r.

v. r.


