Sbírka zákonů a nařízení, č. Í55. a S58.
(3) Dozorčí orgány jsou povinny zachovávati nejpřísnější tajemství o výrobě a obchodu.

§ 9.
j1) V jednotlivých odůvodněných případech
mohou býti povoleny výjimky z ustanovení
§§ 1 a 2.
(2) O žádostech rozhodne ministerstvo ze
mědělství v dohodě s ministerstvy financí,
průmyslu, obchodu a živností a pro zásobování
lidu.
§ 10.
Přestupky tohoto zákona, pokud nezakládají
skutkové povahy trestných činů, náležejících
do příslušnosti soudní, trestají politické úřady
peněžitou pokutou až do 20.000 Kč, při nedobytnosti vězením až do 6 měsíců, nebo tresty
na svobodě do 6 měsíců, dále propadnutím
předmětů, na něž se trestný čin vztahuje, a
konečně, byly-li spáchány vědomě, ztrátou živ
nostenských oprávnění. Tyto tresty mohou
býti uloženy též současně; trest na svobodě
spolu s náhradním trestem za nedobytnou po
kutu nesmí činiti více než 6 měsíců.

§ 11.
O) Ustanovení § 1, odst. 2. a § 2 nabudou
účinnosti 15. dnem po vyhlášení tohoto zá
kona, ostatní ustanovení dnem jeho vyhlášení.
Zákon pozbude účinnosti dnem 31. srpna 1931,
avšak bez újmy lhůt stanovených v § 4 a § 5,
odst. 3.
(2) Provedením zákona se pověřuje ministr
zemědělství v dohodě s ministry financí, prů
myslu, obchodu a živností a pro zásobování
lidu.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Bradáč v. r.

155.
Vládní nařízení
ze dne 7. listopadu 1930,
jímž se upravuje tárový sazebník.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 93 celního zákona ze dne 14. července
1927, č. 114 Sb. z. a n.:
§ 1.
Tára pro zboží saz. čís. 113 stanoví se takto:

Saz.
čís.

j113

833
Tárové sazby
v procentech hrubé
váhy

Zboží
Chléb obyčejný,
černý i bílý;
lodní suchary

§

13 v bednách nebo
v sudech,
4 v bednění nebo
v koších,
2 v balíkových
obalech nebo
v pytlích.
2.

Nařízení toto nabývá účinnosti osmého dne
po vyhlášení; provede je ministr financí.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Slávik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.

156.

Vládní nařízení
ze dne 7. listopadu 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., jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla
celní přirážky k celním sazbám u některých
druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a
jímž se zakazuje chemická úprava mouky:
§ IK 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:

