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(6—9.) 6. Vyhláška o mezinárodní působnosti doplňkového protokolu k dodatkové úmluvě
k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským
z 1. března 1924, podepsaného v Praze dne 19. listopadu 1928. — 7. Nařízení o úpravě cla na
síran amonný saz. pol. 599 g) 2. celního sazebníku. — 8. Vyhláška o zrušení visové povinnosti
ve styku s Lotyšskem.
9, 'Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou československou a Německou říší.
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Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1930
o mezinárodní působnosti doplňkového proto
kolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební
smlouvě mezi republikou československou a
královstvím Italským z 1. března 1924, pode
psaného v Praze dne 19. listopadu 1928.

Podle čl. VII, odst. 2., zákona ze dne 22.
června 1926,^ č. 109 Sb. z. a n., se vyhlašuje,
že doplňkový protokol k dodatkové úmluvě
k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou
československou a královstvím Italským z 1.
března 1924, podepsaný v Praze dne 19. listoparlu^ 1928 a uvedený v prozatímní platnost
vyhlášením ve Sbírce zákonů a nařízení vládni
vyhláškou ze dne 28. prosince 1928, č. 211 Sb.
z.^ a n., byl po schválení Národním shromáždě
ním ratifikován presidentem republiky"'dne
31. května 1929 a výměnou ratifikačních listin
nabyl mezinárodní působnosti dne 2. pro
since 1929.

§ i.
Součinitel 20 k základní celní sazbě 3'60 Kč
na síran amonný, saz. pol. 599 g) 2. celního
sazebníku snižuje se na součinitel 6 na dobu
od 1. ledna 1930 do 28. února 1930.
§

2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 1930 a provede je ministr financí po
dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností a zemědělství.
Udržal v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Mlčoch v. r.
Dostálek v. r. ,

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.

----i__

8.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 4. ledna 1930

7.

o zrušení visové povinnosti ve styku s Lo
tyšskem.

Dr. Beneš v. r.

Vládní nařízení
ze dne 10. ledna 1930
o úpravě cla na síran amonný

saz. pol. 599 g) 2. celního sazebníku.
Vláda republiky československé nařizuje
podle Čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje,
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou:

Na základě ustanovení §u 16, odst. 3., a
§ 11, odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928,
č. 55 Sb. z. a n., o cestovních pasech, zrušuji
v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí,
ministerstvem národní obrany a minister
stvem sociální péče dnem . 15. ledna 1930 vi
sovou povinnost pro majetníky lotyšských
národních pasů.
Dr. Slávik v. r.

