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III. II presente Prptoc.ollo, che entrerá in
vigore il 1° settembre 1930, sará ratificato
e le ratifiche saranno scambiate a Roma
entro il piů breve tempo possibile.
IN FEDE Dl CHE i Plenipotenziari hanno
firmato il presente Protocollo complementare,
il quale ě stato redatto in due esemplari, uno
in lingua italiana, 1’altro in lingua cecoslovacca,
con kintesa che, in caso di divergenza, fara
fede il těsto in italiano, come lingua nota ad
ambedue i Plenipotenziari.
FATTO a Roma, li 4 agosto 1930-VIII.
L. S.

L. S. FANI m. p.
Dr. VOJTĚCH MASTNÝ m. p.

III. Tento protokol, který vstoupí v účinnost
1. září 1930, bude ratifikován a ratifikace bu
dou vyměněny v Římě v době co nej kratší.
ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ uvedení plnomocníci podepsali tento doplňkový protokol, se
psaný ve dvou exemplářích, jeden y jazyku
československém, druhý v jazyku italském,
s tím, že v případě rozporu bude rozhodovati
text v jazyku italském, jakožto jazyku zná
mém oběma plnomocníkům.
DÁNO v Římě, 4. srpna 1930.
L. S. Dr. VOJTĚCH MASTNÝ v. r.
L. S. FANI v. r.

117.
Vládní nařízení
ze dne 20. srpna 1930,

kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne
27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n.
Vláda republiky československé nařizuje kterým se prodlužuje platnost zmíněného zá
p .
podle § 26, odst. 1., zákona ze dne 21. prosince kona :
8 11923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne
Položky 1 a 17 seznamu přepychových před
16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., o dani
z obratu a dani přepychové, a podle § 1 zákona mětů, vydaného vládním nařízením č. 32/1930
ze dne 20. prosince 1929, č. 181 Sb. z. a n., Sb. z. a n., se pozměňují a budou zníti:
Běž.

Čís.

pol.
sez.

cel.
saz.

1

9

17

267
268
269

Druh předmětu

Cena, roz
hodná pro
přepychovou
povahu

Způsob
zdanění

předmětu

nehledíc na
Fíky
cenu
P ř i p o m í n k a:
Přepychovým předmětem nejsou sušené fíky ve
věncích nebo jinak balené (než v krabicích,
bedničkách nebo košíčkách), dovážené na dovolovací list k výrobě kávových náhražek.
Klobouky (čepice) :
a) mužské a chlapecké ze srstěné plsti:
1. velurové...................................... .... • • při ceně nad
150 Kč
za kus
2. ostatní
.... .................................. při ceně nad
100 Kč
za kus
b) ženské a dívčí kromě uvedených ad c) . . . při ceně nad
250 Kč
za kuš
c) pravé „Panama" a „Bankog"; pravé florentinské klobouky, sešité ručně křížkovým ste
hem ze slámy...................................... . . nehledíc na
cenu

jen při do
vozu

u výrobce

fy

yy
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§2.

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem
1. září 1930.
§3.
Provedením tohoto vládního nařízení pově
řuje se ministr financí.

čení učebního poměru (tovaryšský list, neb
tovaryšskou zkoušku), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských
a dětských šatů.
Dr. Meissner v. r.

Dr.^Matoušek v. r.

za ministra Dra Dérera.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Slavik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Franke v. r.
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119.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 30. července 1930
o vysvědčeních veřejné odborné školy pro
ženská povolání v Děčíně s německým jazykem
vyučovacím.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 30. července 1930
o vysvědčeních městské odborné školy pro
ženská povolání s německým jazykem vyučo
vacím v Novém Jičíně.

Městská odborná škola pro ženská povolání
s německým jazykem vyučovacím v Novém
Jičíně zařazuje se s platností od školního
roku 1930/31 podle § 14d), odst. 3., zákona
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a
doplnění živnostenského řádu, a podle nařízení
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180
ř. z., do seznamu učilišť, jichž vysvědčení na
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon

Veřejná odborná škola pro ženská povolání
v Děčíně s německým jazykem vyučovacím
zařazuje se s platností od školního roku
1930/31 podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze
dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a
doplnění živnostenského řádu, a podle nařízení
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180
ř. z., do seznamu učilišť, jichž vysvědčení na
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb
tovaryšskou zkoušku), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských
a dětských šatů.
Dr. Meissner v. r.

Dr. Matoušek v. r.

za ministra Dra Dérera.

Státní tiskárna v Praze.
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