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Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 17. června 1930 

o nabytí mezinárodní účinnosti úmluvy uza
vřené dne 30. listopadu 1923 ve Vídni mezi 
Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, krá
lovstvím Srbů, Chorvatů a Slovineů a Česko
slovenskem o úpravě různých skupin odpočiv
ných požitků, které nebyly upraveny úmluvou 

v Římě ze dne 6. dubna 1922.

Dnem složení poslední ratifikace, t. j. 12. 
května 1930 nabývá úmluva uzavřená dne 30. 
listopadu 1923 ve Vídni mezi Rakouskem, 
Itálií, Polskem, Rumunském, královstvím 
Srbů, Chorvatů a Slovineů a Československem 
o úpravě různých skupin odpočivných požitků, 
které nebyly upraveny úmluvou v Římě ze 
dne 6. dubna 1922, uveřejněná pod č. 195 
Sbírky zákonů a nařízení z r. 1926, meziná
rodní účinnosti.

Dr. Beneš v. r.

82.

83.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 17. června 1930
o nabytí mezinárodní účinnosti úmluvy uza
vřené dne 30. listopadu 1923 ve Vídni mezi 
Rakouskem, Itálií, Rumunskem, královstvím 
Srbů, Chorvatů a Slovineů a Československem 
o úpravě pensí zemských, obecních a okres

ních.

Dnem složení poslední ratifikace, t. j. 12. 
května 1930 nabývá úmluva uzavřená dne 30. 
listopadu 1923 ve Vídni mezi Rakouskem, 
Itálií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chor
vatů a Slovineů a Československem o úpravě 
pensí zemských, obecních a okresních, uve
řejněná pod č. 57 Sbírky zákonů a nařízení 
z r. 1930, mezinárodní účinnosti.

Dr. Beneš v. r.

84.
Vyhláška ministrů zahraničních věcí 

a spravedlnosti 
ze dne 24. května 1930

přístupu Estonska, Lotyšska a Jugoslávie 
mezinárodní úmluvě o civilním řízení soud- 

ním, sjednané v Haagu dne 17. července 1905.

Přístupní protokol k mezinárodní úmluvě 
o civilním řízení soudním ze 17. července 1905

byl podepsán dne 22. listopadu 1929 Eston
skem, dne 26. března 1930 Lotyšskem a dne
7. dubna 1930 Jugoslávií. Mezinárodní účin
nosti nabyl přístup Estonska 22. ledna 1930; 
přístup Lotyšska stane se mezinárodně účin
ným 26. května 1930 a Jugoslávie 7. června 
1930.

Tento^ přístup nemění nic na smlouvách 
o právní ochraně a právní pomoci ve věcech 
občanských a obchodních, sjednaných s Eston
skem dne 17. července 1926, č. 26/28 Sb. z. 
a n., a s Jugoslávií ze 17. března 1923, č. 146/ 
24 Sb. z. a n.

Vyhláškou touto doplňuje se vyhlašovací do
ložka k Protokolu o poskytnutí možnosti pří
stupu dalších států k mezinárodní úmluvě 
o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu 
dne 17. července 1905 (č. 3 Sb. z. a n. z roku 
1927) potud, že úmluvou jsou, resp. budou 
nyní vázány tyto státy:

Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Itálie, Jugoslávie, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Pol
sko se svobodným městem Gdánskem, Portu
galsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko 
s územím španělského protektorátu v Maroku, 
Švédsko a švýcarsko; Francie podepsala Pro
tokol ze dne 24. července 1924 s výhradou, že 
výše uvedené úmluvy nelze použiti mezi ní a 
nově přistupujícími státy (Československem, 
Estonskem, Finskem, Jugoslávii, Lotyšskem 
a Polskem se svobodným městem Gdánskem).

Dr. Beneš v. r. Dr. Meissner v. r.

85.
Zákon ze dne 13. června 1930, 

jímž se mění celní sazebník pro českosloven
ské celní území.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Celní sazebník pro československé celní úze

mí mění se takto:

a) Ve třídě VIII.:
Sazební Všeobecná celní

číslo Zboží ,/ffkay Kč
za 100 kg zíve vany

63 Voli............................. ...... 260'—
64 Býci . ........................... 260'—
65 Krávy................ 240’—
66 Mladý hovězí dobytek . . 210'—
67 Telata ....... 210'—
70 Vepřový dobytek . . . 300'—


