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Sbírka zákonů a nařízení

Částka 4. Vydána dne 26. ledna 1929.

Obsah: (8.—11.) 8. Nařízení, jímž se upravuje táiový sazebník. — 9. Nařízení o zákazu soudná
vymáhaťi vklady u iněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na ny
nějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapeštskou nebo vídeňskou. — 
lO. Nařízení, jímž se stanoví volební řád pro volby v živnostenských společenstvech a spole- 
čenstevních jednotách (svazech). — 11. Nařízení, jímž se opravuje, pokud se týče doplňuje 
vládní nařízení ze dne 16 července 1926, č. 144 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění duchov
ních církvi a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), jakož i učitelů veřej
ných škol obecných a občanských, na nčž se vztahu e ustanoveni § 1, odst. 2., učitelského zákona.

8.

Vládní nařízení 
ze dne 18. ledna 1929, 

jímž se upravuje íárový sazebník.

Vláda republiky' československé nařizuje podle § 93 celního zákona ze dne 14. července 
3927, č. 114 Sb. z. a n.:

§ I-
Ustanovení tárového sazebníku (příloha B prováděcího nařízení k celnímu zákonu ze 

dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n.) o táře pro zboží čís. 79 a čís. 646 celního sa
zebníku se ruší a upravují takto:

Saz.
čís. Zboží Tárové sazby v procentech hrubé váhy

79 
• a)

Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý: 
vejce drůbeží a bílek tekutý

Vejce drůbeží:
25 v mřížovaných bednách, vyložených 

slámou, hoblovačkami a pod.,
11 v koších nebo v bedničkách.

646 Všecky třaskaviny a výbušiny v před
cházejícím čísle sazebním neuvedené

16 v bednách nebo v sudech.

Nitrocelulosa:
30 v bednách, vyložených olověným ple

chem.

§2.

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