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reconduction si Tuně des deux Parties contractantes ne l’a pas dénoncé moyennant un préavis de trente jours.
II cessera ipso facto de produire ses effets
le jour de la mise en vigueur du traité de commerce en cours de négociations.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministře, les
assurances de ma haute considération.

jednou z obou stran vypověděn třicet dní
předem.
Ztratí svoji účinnost ipso facto dnem uve
dení v platnost projednávané obchodní
smlouvy.
Přijměte, pane ministře, ujištění o mé hlu
boké úctě.
Dr. Pvů§TŮ v. r.

Dr. Růí?TŮ m. p.
Son

Jeho Excellenci
Excellence
Monsieur MILOŠ

panu MILOŠI KOBROVI,

KOBR,

Envoyé Extraordinaire et Ministře Plénipotentiaire
de la République Tchécoslovaque
En

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru
republiky Československé
zde.

Ville.

141.
Vládní nařízení
ze dne 1. října 1929,
jímž se snižuje clo na Guggenheimský ledek a upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku.
Vláda republiky československé nařizuje
podlq čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje,
aby zatímně upravila obchodní styky s cizi
nou, a podle § 6 celního zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 114 Sb. z. a n.:
§ ICelní sazebník se mění takto:
Za saz. pol. 599 h) zařazuje se tato po
známka :
„P o z n á m k a: Ledek sodný přečištěný
t. zv. Guggenheimský..........zákl. sazba 4‘80,
součinitel 1'5.“
§ 2.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku mění a
upravují se takto:
Za třetí odstavec 8. vysvětlivky k saz. čís.
599 zařazuje se tento nový čtvrtý odstavec:
„(*) Za ledek sodný přečištěný t. zv.
Guggenheimský považuje se přečištěný chil
ský ledek, vyráběný z téže suroviny jako chil
ský ledek saz. pol. 599 a) zvláštní methodou.

Od chilského ledku surového liší se barvou,
tvarem a vyšším obsahem dusičnanu sodného
(zpravidla přes 97%); dováží se ve tvaru
dutých perliček, barvy bílé, v originálních ju
tových pytlích s vložkou z dehtovaného pa
píru, ve váze po 50 kg a označených medaillonem s hlavou psa a nápisem: »A. C. C. N.
C.-Chilean Nitráte of Soda — Champion brand
— 50 kg brutto.«“
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti třetím dnem.
po vyhlášení a pozbude jí dnem 30. června
1930; provede je ministr financí po dohodě
s ministrem průmyslu, obchodu1 a živností a
ministrem zemědělství.
Udržal v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Novák v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Labaj v. r.
černý v. r.

Státní tiskárna v Praze.

