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14. Celte Convention est une mesure provlsoire de guerre et perd sa validitč. trois mois
aprěs la conclusion de la paix, si le traité de paix
génčrale ne statuera pas autrement.
Belgrade, le 29 janvier 1919,

14. Tato úmluva jest provisorním opatřením
válečným a ztrácí platnost tři měsíce po uzavření
míru, jesliže smlouva o všeobecném míru neusta
noví něco jiného.
Bělehrad, dne 29. ledna 1919.

Alfred Stead m. p.,
Colonel,
Chef de FEtat Major de F Amiral Troubridge,

Alfred Stead v. r.,
plukovník,
náčelník gener. štábu admirála Troubridge.
Švehla v. r.,
za předsedu ministerstva.
Dr. Stránský v. r„
ministr obchodu.

Pour le President du Conseil:
Švehla m. p.
Ministře du commerce:
Dr. Stránský m. p.

Cis. 132.
Mařízení vlády republiky Československé
ze dne 15. března 1913,
kterým se mění ustanovení nařízení Národního
výboru ze dně 9. listopadu 1918, čís. 31 Sb. z. a n.,
o výplatě splatných kuponů státničil dluhopisů.

§ 1.
^ Zákaz Výplaty kuponů státních dlužních úpisů
v § 3. nařízení Národního výboru ze dne 9. listo
padu 1918, Sb. z. a n. čís. 31, stanovený se omezuje
potud, že se berním úřadům ukládá, aby splatné
úroky vinkulovaných státních dluhopisů rakou
ského', uherského nebo společného eráru, jichž vý
plata u berních úřadů a finančních zemských po
kladen obvodu státu československého předepsána
jest, až na další v hotovosti vyplácely a jako zá
lohu pro c. k. státní ústřední pokladnu ve Vídni,
po případě pro státní centrální pokladnu v Buda
pešti zúčtovaly.
*
Nařízení toto netýká se však výplaty splat
ných kuponů, válečných půjček a dluhopisů nevinkulovaných, ani splatných dluhopisů samých;
pro ně zůstává zákaz hotových výplat i nadále
v platnosti'.
§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení; ministru financí ukládá se provést! je.
Švehfa v. r„ v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Klofáč v. r.

Stříbrný v. r.
Habřinan v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 133.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 12. března 1319,
jímž zrušuje se nařízení bývalého úřadu pro vý
živu lidu ve shodě se zúčastněnými ministerstvy
ze dne 2. října 1918, z. ř. č. 357, o zásilkách zele
ninových semen.
§ 1.
Nařízení bývalého úřadu pro výživu -lidu ve
shodě se zúčastněnými ministerstvy ze dne
2. října 1918, z. ř. č. 357, o zásilkách zeleninových
semen se zrušuje.
§2.

.

Zásilky zeleninových semen bez rozdílu
množství uvnitř československého státu po dráže
nebm pošíc-u jsou volny a nepodléhají předcho
zímu vystavení dopravních osvědčení při dopra
vě drahou, po případě ověřování nákladních listů
při dopravě poštovní.
§3.
K vývozu zeleninových semen za hranice
státu jest třeba zvláštního povolení vývozního,
jež vydává Československá komise pro vývoz a
dovoz v Praze.
§ 4.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení a vztahuje se na celé státní území republiky
Československé.
§5.
Výkonem tohoto nařízení pověřuje se mini
sterstvo pro zásobování lidu.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
tiabrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hruban v. r.
Prášek v. r.

