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0bs,h: 47-Vyh,iíl" kte"“se ^

mezi československou republikou a dominiem Kanadou

47.
Vládní vyhláška

, ze dr>e 29. března 1928,
érou se uvádí v prozatímní platnost prodloužení prozatímní obchodní dohody 

mez, československou republikou a dominiem Kanadou 7

koná ze dne 4, července 1923^1158/1923Usfdl 86 na záJ>ladě llsnesení vlády podle § 1 zá- 
22; června 1926, čís. íol/fe ČI. VII zaPkona ze dne
Připojená dohoda sjednaná výměnou not dnfe únoi a 1 °d L dubna 1928
zuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi 0ttawe,’ kterouž se prodlu-
Kanadou, sjednané výměnou not v Praze dne 2o 'nrr>q' veiJ^k®u rePukkkou a dominiem 
a c. 42 Sb. z. a n . z r. 1928). 2°- prosince 1926 (č. 255 Sb. z. a n. z r. 1926

Dr. Šrámek v. r.

Prodloužení prozatímní obchodní dohody mezi

nadou ze dne 20

Minister of Finance,
Canada.

Ottawa, February 6, 1928. 
Dear Mr. Květoň:

I háve the honour to advise that in ex- 
pectation of an early conclusion of a definite 
v^^V011 °f Commeree’'the Canadian Go-
acTeememagrfS ?at the provisional trade 
of thp JV? entered. mto by the Government 
meS ořZ1 P°n n°f ,Canada and the Govern-
De«Xř2oST920/°\a\ReP"b'iC to Pral’í>-
31st 1928 li,;-,, ’ V.hlch expires on March
tkne as itmn remfin in force until such 
of Commeree Lw,í;e?laCed by the Convention
to wrsím =&otnisubject

Yours faithfuliy,
JAMES A. ROBE m. p„
Minister of Finance, Canada.

F. V. Květoň, Esq.,
Ar^ing Consul General of Cz-choslovakia,

Montreal.

československou republikou a dominiem Ka- 
• prosince 1926.

(Překlau )
Ministr financí,

Kanada.

V Ottawě, dne 6. února 1928 
Milý pane Květoni,

kladu si za čest sděliti, že kanadská vláda
«AnmVaJ1C +brzke SJednáni obchodní úmluvy 
souhJas! s tím, aby prozatímní obchodní do
hoda sjednaná mezi vládou dominia Kanady 
a vladou československé republiky v Praze
19282°7ňítSínCe 1^2?’ jeŽ VyprŠÍ dne 31- března 
1,28, zůstala v platnosti až do té doby, kdy
bučte nahrazena obchodní úmluvou, o níž se
pravé jedná, s tím omezením, že může’ býti
tn mesice předem vypovězena.

Vám oddaný
JAMES A. ROBE v. r.,

ministr financí, Kanada.

Vážený pan F. V. Květoň, 
radující československý generální konsul,

v Montrealu.
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Czechoslovak Consulate 
General.

Filé 887/28.

Ottawa, February 6, 1928. 
Honourable Sir,

I háve the honour to advise that in ex- 
pectation of an early conclusion of a definite 
Convention of Commerce, the Czechoslovak 
Government agrees that the provisional trade 
agreement entered into by the Government 
of the Czechoslovak Republic and the Govern
ment of the Dominion of Canada in Praha, 
December 20th, 1926, which expires on March 
ol ', 1928, shall remain in force until such 
time as it may be replaced by the Convention 
of Commerce now under consideration, subject 
to termination on three rnonths’notice.

(Překlad.)
Generální konsulát

čsr.

Č. 887/28.

V Ottawě, dne 6. února 1928.
Vážený pane,

kladu si za čest sděliti, že československá 
vláda očekávajíc brzké sjednání obchodní 
úmluvy souhlasí s tím, aby prozatímní ob
chodní dohoda sjednaná mezi vládou českoslo
venské republiky a vládou dominia Kanady 
v Praze dne 20. prosince 1926, jež vyprší dne 
31. března 1928, zůstala v platnosti až do té 
ho by, kdy bude nahrazena obchodní úmluvou, 
0 ráž se právě jedná, s tím omezením, že může 
býti tři měsíce předem vypovězena.

I háve the honour to be.
Sir,

Your obedient servant

F. V. KVĚTOŇ m. p„ 
Acting Consul General.

The Honourable James A. Robb,
Minister of Fr ance,

Ottawa, Ont.

Mám čest býti Vám,
vážený pane, 

v úctě oddaný

F. V. KVĚTOŇ v. r.,
úřadující geneř .lni konsul.

Vážený van James A. Robb,
ministr financí,

Ottawa, Ont.


