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Parties Contractantes conviennent que les 
produits du sol ou de Findustrie, provenant 
du territoire de 1’une ďentre elles, á Fentrée 
sur le territoire de Fautre seront soumis aux 
prescriptions de la loi organique des douanes 
de celle-ci.

Gonsidérant qu’il est permis ďespérer que 
le délai ďun an suffira pour conclure le traité 
ďamitié, la convention ďétablissement, les 
conventions consulaire, commerciale et dou- 
aniěre, actuellement en voie de négociation, 
elles conviennent de s’accorder réciproque- 
ment jusqu’á la dáte du 10 Mai 1929 le béné- 
fice de leur tarif minimum en vigueur et de 
tout abaissement de ce tarif qui serait con- 
senti en faveur des produits de toute prove- 
nance.

Article 4,
Le présent accord provisoire sera ratifié 

et les ratifications en seront échangées á Té- 
héran le plus tot que faire se pourra. II re- 
stera en force jusqu’á la conclusion du traité 
et des conventions ci-dessus prévus et au plus 
tard jusqďau 10 Mai 1929.

II reste entendu que, pour la Partie Per- 
sane, Farticle 3 relatif aux dispositions tari- 
faires, en raison des dispositions de la loi du 
13 Ordibehecht 1307 (3 Mai 1928) n’a pas 
besoin ďétre présenté, pour ratification au 
Medjliss.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respec- 
tifs ont signé le présent accord et y ont ap- 
posé leur sceau.

Fait á Téhéran le 17 Juin 1928.

L. S. MIROSLAV SCHUBERT m. p.

L. S. F. PAKREVAN m. p.

že plodiny zemské nebo výrobky průmyslové, 
přicházející z území jedné z nich, budou pod
robeny při vstupu na území druhé předpisům 
základního celního zákona této.

Majíce za to, že lze doufali, že lhůta jednoho 
roku postačí, aby se uzavřely smlouva o přá
telství, dohoda o usazování, dohody konsu- 
lární, obchodní a celní, o které se právě jedná, 
shodují se, že si vzájemně poskytnou do 10. 
května 1929 výhody svého platného nejnižšiho 
celního sazebníku a všech slev z tohoto sazeb
níku, které by byly přiznány ve prospěch vý
robků jakéhokoliv původu.

Článek 4.
Tato prozatímní dohoda bude ratifikována 

a ratifikace budou vyměněný v Teheraně co 
nejdříve. Zůstane v platnosti až do uzavření 
smlouvy a dohod výše zmíněných, nejdéle 
však do 10. května 1929.

Je shoda v tom, že pro stranu perskou není 
potřebí, aby článek 3., týkající se tarifních 
ustanovení, byl předložen ke schválení Medji- 
lissu ve smyslu ustanovení zákona ze dne 13. 
Ordibehechtu 1307 (3. května 1928).

čemuž na svědomí jmenovaní plnomocníci 
podepsali tuto dohodu a připojili k ní svoji 
pečeť.

Dáno v Teheranu, dne 17. června 1928.

L. S. MIROSLAV SCHUBERT v r.

L. S. F. PAKREVAN v. r.

90.
Vyhláška ministerstva financií 

zo dňa 16. juna 1928,
kterou sa vzhťadom na § 2 vyhlášky minister
stva financií zo dňa 14. apríla 1925, č. 75 Sb. 
z. a n., o ustálení obvodov posobnosti a sídiel 
ďaiších exponovaných úradníkov finančných 
riaditeFství na Slovensku, stanoví deň zahá- 
jenia činnosti exponovaného úradníka finanč- 
ného riaditeFstva v Košiciach v Michalovciach.

Počínajúc dňom 1. júla 1928 zaháji v Micha
lovciach svoju činnost’ exponovaný úradník 
finapčného riaditeFstva v Košiciach.

Novák v. r.
za ministra Dr. Engliše.

91.
Vládní nařízení 

ze dne 28. června 1928, 
jímž se mění a doplňuje nařízení ministerstev 
obchodu a vnitra ze dne 30. března 1899, 
č. 64 ř. z., o úpravě obchodu pivem lahvovým.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle § 24 živnostenského řádu:

ČI. I.

§ 8 nařízení ministerstev obchodu a vnitra 
č. 64/1899 ř. z. mění se takto:

„Za uzavřené nádoby (§ 17 živnostenského 
řádu) buďtež při prodeji lahvového piva po
kládány toliko:
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