
Ročník 1930. '729

Sbírka zákonů a nařízení
siáLÍu ^esfeosIovei^sScél^o.

Částka 68. Vydána dne 15. října 1980.

Obsah: (13S.—138.) 13®. Vyhláška o vysvědčeních městské odborné školy pro ženská povolání s ně
meckým jazykem vyučovacím v Liberci — 137. Vyhláška o mezinárodní působnosti dohody 
o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednané výměnou 
not v Kahýře dne 16. března 1930. — 138. Nařízení, kterým se stanoví celní přirážky k celním 
sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky.

136.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 25. září 1930 

o vysvědčeních městské odborné školy pro 
ženská povolání s německým jazykem vyučo

vacím v Liberci.

Městská odborná škola pro ženská povolání 
s německým jazykem vyučovacím v Liberci 
zařazuje se s platností od školního roku 
1929/3() podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze dne 
5. února 1907, č. 26. ř. z., o změně a doplnění 
živn. řádu, a podle nařízení ministra obchodu 
ve shodě s ministrem kultu a vyučování ze dne 
26. července 1907, č. 180 ř. z., do seznamu uči
lišť, jichž vysvědčení na odchodnou nahrazují 
průkaz řádného ukončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb tovaryšskou zkoušku), 
opovídají-li ženy živnost oděvnickou, omeze
nou na šití ženských a dětských šatů.

Dr. Dérer v. r. Dr. Matoušek v. r.

137.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 8. října 1930
o mezinárodní působnosti dohody o úpravě ob
chodních styků mezi republikou českosloven
skou a Egyptem, sjednané výměnou not v Ka

hýře dne 16. března 1930.

Podle § 3 zákona ze dne 4. července 1923, 
č. 158 Sb. z. a n. se vyhlašuje, že dohoda

o úpravě obchodních styků mezi republikou 
Československou a Egyptem, sjednaná výmě
nou not v Kahýře dne 16. března 1930 a uve
dená v prozatímní platnost vyhlášením ve 
Sbírce zákonů a nařízení státu českosloven
ského vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930, 
č. 25 Sb. z. a n., byla po schválení Národ
ním shromážděním ratifikována presidentem 
republiky dne 5. července 1930 a po výměně 
ratifikačních listin nabyla mezinárodní působ
nosti dne 23. července 1930.

Dr. Beneš v. r.

138.

Vládní nařízení 
ze dne 10. října 1930, 

kterým se stanoví celní přirážky k celním 
sazbám na některé druhy obilí, na mouku a 

mlýnské výrobky.

Vláda republiky československé' nařizuje 
podle § 1 zákona ze dne 5. června 1930, č. 72 
Sb. z. a n., jimž se vláda zmocňuje, aby za
vedla celní přirážky k celním sazbám u někte
rých druhů obilí, mouky a mlýnských vý
robků, a jímž se zakazuje chemická úprava 
mouky:

§ 1.
K celním sazbám s. č. 23, 24, 25, 26 a 33 

československého celního sazebníku, uvede
ným 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:
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Saz.
číslo

23.

24.

25.

26. 

38.

Celní
přirážka

Pšenice, souržice, špalda . . 25.—• Kč

žito.......................................50.— Kč

Ječmen.................................. 36.— Kč

Oves........................ o . . 34.— Kč

Mouka a mlýnské výrobky . 70.— Kč

§ 2.

Celní přirážky stanovené vládním naříze
ním ze dne 11. září 1930, č. 127 Sb. z. a n., se 
zároveň zrušují.

§ 3.
Nařízení nabude účinnosti pátým dnem po 

vyhlášení. Provede je ministr financí.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slavik 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. 
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


