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pozbývají platnosti. Ostatní ustanovení cit. 
vládního nařízení zůstávají nedotčena.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedou je ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy a ministr financí 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Doíanský v. r. 
Hábrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Hodža v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

117.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 9. června 1923

o obchodní a celní úmluvě mezi republikou 
československou a Švýcarskem.

Obchodní a celní úmluva mezi republikou 
Československou a Švýcarskem, sjednaná vý
měnou diplomatických not v Bernu dne 6. břez
na 1920, uvedená podle zákona ze dne 25. listo
padu 1919, č. 637 Sb. z. a n., zatímně v plat
nost vládním nařízením ze dne 18. května 
1920, č. 378 Sb. z. a n., a v jeho příloze oti
štěná, byla usnesením , Národního shromáž
dění, a to poslanecké sněmovny ze dne 8. února 
1921 a senátu ze dne 17. března 1921, a roz
hodnutím presidenta republiky ze dne 1. června 
1923 ústavně schválena.

Tím stává se shora uvedené vládní nařízení 
bezpředmětným.

Při tom se vyhlašuje, že důsledkem výpo
vědi se strany švýcarské dnem 5. července 
1921 pozbyla platnosti zvláštní ustanovení 
celní, zakládající se na odst. 1. a 2. článku 2 
obchodní smlouvy mezi Rakousko-Uherskem 
a Švýcarskem, sjednané dne 9. března 1906. 
Příslušné pokyny v oboru celním byly vydány 
vynesením ministerstva financí ze dne 2. čer
vence 1921, č. 69.842/6856/21—IV/12, uve
řejněným ve Věstníku ministerstva financí 
z roku 1921, odd. I B, č. 84 (str. 240).

V dohodě s ministrem financí, ministrem 
průmyslu, obchodu a živností a ministrem 
zemědělství vyhlašuj i :

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


