Sbírka zákonů a nařízeni, č. 82©. a 127.

§ 1 (i) vládního nařízení ze dne 17. července
1928, č. 143 Sb. z. a n., a s odkazem na § 1 (i)
zákona ze dne 14. července 1927, č. 110 Sb. z.
a n.:
Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po že
leznicích (M. Ú. Z.), č. 140Sb. z. a n. z r. 1928,
a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících
a zavazadel po železnicích (M. ú. C.), č. 142
Sb. z. a n. z r. 1928, nabyly účinnosti ve styku
s Tureckem dnem 3. července 1930.
Vyhláškou touto se doplňují vyhlášky mi
nisterstva železnic ze dne 20. září 1928, č. 164
Sb. z. a n., a ze dne 2. února 1929, č. 17 Sb.
z. a n.
Mlčoch v. r.

127.
Viádní nařízení
ze dne 11. září 1930,
kterým se stanoví celní přirážky k celním saz
bám na některé druhy obilí, na mouku a mlýn
ské výrobky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 5. června 1930, č. 72
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby za
vedla celní přirážky k celním sazbám u někte
rých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků,
a jímž se zakazuje chemická úprava mouky:
§ IK celním sazbám s. č. 23, 24, 25, £6 a 33
československého celního sazebníku, uvedeným
ve čl. I. a II. zákona ze dne 22. června 1926,
č. 109 Sb. z. a n., zavádějí se až na další tyto
celní přirážky:
Saz.
číslo

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dns 3. září 1930
o dohodě o některých íariíikachích otázkách
mezi československou republikou a Německém.
Dohoda o některých, tarifikačních otázkách
mezi československou republikou a Německem,
sjednaná výměnou not dne 22. prosince 1929
a uvedená v prozatímní platnost vládní vy
hláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.,
byla po vyslovení souhlasu Národním Shro
mážděním presidentem republiky ratifikována
dne 24. července 1930, čímž nabyla mezi
národní působnosti.
Dr. Beneš v. r.
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Celní
přirážka:

23...Pšenice, souržice, špálda. . . 25'— Kč
24. '"žito
..................................... 50'— Kč
25. Ječmen......................................36'— Kč
26. Oves......................................34'— Kč
33. Mouka a mlýnské výrobky . . 65'— Kč.
Celní přirážky stanovené vládním nařízením
ze dne 20. srpna 1930, č. 115 Sb. z. a n., se zá
roveň zrušují.
§ 3.
Nařízení nabude účinnosti pátým ctném po
vyhlášení. Provede je ministr financí.
Udržal v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškoýský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Csech v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dr. Spina v. r.
Mičoeh v, r,
Becřsyně v. r.
Bostálek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.
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