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Čís, 379.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze -ne 18. května 1920,

jímž se prozatím uvádí v platnost obchodní a 

celní úmluva s královstvím Srbů, Chorvatů a 

Slo viňců.

§ 1.

Na základě ustanovení §u 2 zákona ze dne
25. listopadu 1919, čís. 637 Sb. z, a n„ uvádí se 
dnem 9. září 1919 v prozatímní platnost obchodní 
a celní úmluva sjednaná v Bělehradě připojenou 

•/. notou ze dne 9. září 1919, jíž se zavádí mezi 
Československem a královstvím Srbů, Chorvatů 
a Slovincň smluvní stav, jaký byl dne 1. července 
1914 v oboru obchodním a. celním mezi bývalým 
královstvím Srbským a bývalým mocnářstvím 
Rakousko-Uherským, ’ s veškerými dalšími té

které doby platnými výhodami dle českosloven
ského celního tarifu.

ss 2.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy

hlášení.
§ 3.

Provedení ukládá se ministru průmyslu, ob
chodu a živnosti a ministru financí v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

Tusar v. r.
Švehla v, r, 
Sonníág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Habrman v. r.

Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidier v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Franke v. r.

Příloha k nařízení č. 379 Sb. z. a n.
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CABjNET

MINISTŘE DE COMMERCE.

P O C n O H. H H 0 M M H M C T p e,

FlpnMajytíu k 3naii>y ojuiyKy MHHHCTapcKor 
CaBera MexocjiouaMKe penyÓJiuKe: aa ce no 
saKJbyuerba TproB.iHCKor yroBopa npHsnajy 3a 
cBauy po6y, Koja noříme ns KpaJteBCTBa Cp6a, 
XpBara h CjiOBen'aua, kojí ysosa y PenyČJiHKy 
HexocjiOBauKy yronopne rapmjje di-iBuie Aycrpo- 
Vrapcue Monapxwje Kaico cy 6mie na cnasn 
Dra jyna 1914 roji. ca ruiahai-beM y aJiary hjih, 
npn RpyrojauHjeM Hammy nnahaiua, ca saxonoM 
ojipe^eHHM jionjiaTKOM n Jta ce ochm^ rora, 
poSn ns KpajbeBCTBa Cpda, Xpeara h Cjiobc- 
naua npiisiiajy cse jxajbe oofojihocth no ua- 
pMHCKoj Tapn(|)H oji 12 Maja 1919 r. 6p. 379 
36op. saic. h nap., .norou dyny na cnasn.

Hacr mh je KaBecrnm Bac jta je MimucTap- 
ckh CaBer KpajbeBCTBa Cpóa, XpBara h Cjio- 
Benaua jiohco cjieJxehy ojinyxy:

KABINET

MINISTRA OBCHODU.

Paneministře!

Přijímaje k vědomí rozhodnutí ministerské 
rady Československé republiky, aby se do uza
vření obchodní smlouvy přiznaly na všechno 
zboží, které.přichází z království S. H S., při do
vozu do Československé republiky smluvní celní 
tarify bývalého mocnářství Rakonsko-Uherského, 
které byly v platnosti 1. červencem 1914 s pla
cením ve zlatě nebo při placení jinou valutou, se 
zákonnou přirážkou, a aby mimo to se přiznaly 
zboží z království S. H. S. všechny další výhody 
celního tarifu z 12. května 1919, čís. 379 Sb. z. a n„ 
pokud budou v platnosti —, mám čest oznámiti 
Vám, že ministerská rada království S. H. S. při
šla k tomuto rozhodnutí:
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„Mcthm ce HaHHHOM npnsHajy no naibe na- 
peji6e cBaKoj po6n liexccjiOBSHKor nopeuiia 
npw yBOsy y KpaJbeBCTBO Cp6a, XpBara h Oio- 
Benaua rapH(|)e najseher noBJíaujhehba, Koje cy 
Snjie Ha CH33H 1-ra jyjia 1914 roí,., Kao luto 
he ce joj npHSHarH h ceaKe apyre jiaji^e no- 
' ■ ihoctu, Koje 6yn,y ofloSpeHe sa MSBecHe 

spere po6e.“
ripHMMie, Pocnoju-iHe MHHHcrpe, ysepeHae 

Mora ocoónTor nomroBaBba.

MHHHcrap
TproBHne v, HH.nycTpnje 

Dr. Krainor m. p.
9-ra cenreMčjpa 1919.

Beorpa,n,.

„Stejným způsobem přiznávají se až do dal- 
šíbo nařízení veškerému zboží československého 
původu vyvezenému do království S. H. S. mini
mální sazby celního tarifu srbského platné dne 
1. července 1914, jakož se mu přiznávají i všechny 
jiné další výhody, které budou povoleny pro 
určité druhy zboží."

Přijmete, pane ministře, výraz mojí zvláštní 
úcty.

Ministr obchodu a průmyslu:

Dr. Kramer m. p.

V Bělehradě, 9. září 1919.
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SítHni tiskárna v Praze.


