
1090
Sbírka zákonů a nařízení, č. 259.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. srpna 1922,

jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní 
smlouva mezi republikou československou a 
Ukrajinskou socialistickou sovětskou repu

blikou.

§ 1.

Na základě zákona ze dne 25. listopadu 
1919, č. 637 Sb. z. a n., a zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n., uvádí se 
zatímně v platnost prozatímní smlouva mezi 
republikou československou a Ukrajinskou

259. socialistickou sovětskou republikou, uzavře
ná dne 6. června 1922 v Praze.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.
Provedení se ukládá ministru zahraničních 

věcí v dohodě s ostatními zúčastněnými mi
nistry.

Dr. Beneš v. r.
černý v. r. Srba v. r.
A. Novák v. r. Tučný v. r.
L. Novák v. r. Staněk v. r.
Dr. šrobár v. r. Dr. Mičura v. r. 

Šrámek v. r.

Prozatímní smlouva
ze dne 6. června 1922 

mezi republikou Československou a Ukra
jinskou socialistickou sovětskou republikou.

Plnomocníci vlády Československé republiky:

Dr. Václav Girsa, 
splnomocněný ministr

a Ing. Jan Dvořáček,
chef ekonomické sekce ministerstva zahraničních věcí

a plnomocník vlády USSR:

Michali Vasiljevič Levickij,
zástupce USSR. v CSR.,

zmocněni náležitým způsobem svými vládami, 
zamýšlejíce navázali obchodní a hospodářské 
styky mezi oběma státy a vycházejíce z nut
nosti vzájemného zachování neutrality každou 
ze smluvních stran v případě konfliktu jedné 
z nich s třetí mocností, uzavřeli smlouvu 
tohoto obsahu:

Článek 1.

V obou státech zřizují se^ zastupitelstva 
a to: v Charkově zastupitelstvo ČSR. pro USSR. 
a v Praze zastupitelstvo USSR. pro ČSR. Ukáže-li 
se toho potřeba, budou moci býti k zastupitel
stvům přidruženy odbočky v důležitých stře
discích dotyčného státu s podmínkou souhlasu 
se strany vlády země. Každé z těchto zastupi
telstev jest jediným zastupitelstvem příslušného 
státu v druhé zemi, při čemž se přítomnou

THMqacoBMM AoroBip

mí>k Hexo - cjroBau,bKOH) pecnyÓJiMKOK) i 
yKpaÍHbCKOK) COIĎflJIHCTHUHOK) paftflHCbKOK) 

pecnyéjiHKOK)
flHH 6-ro uepBHH 1922-ro pony.

ynoBHOBa>KeHÍ npaBHxejibcxBa Hexo-Cjio- 
BapbKOí PecnydjikH b ocodi

/j-pa Baiuiasa TipcH,
ynoBHOsaweHoro Mimcxpa

i íh>k. Haa UBop/KauKa,
mecjia eKOHOMianoi ceKuji MmicTepcxna SaKopflOHHHX 

Cnpan
i ynoBHOBa>KeHi npaBirreubCXBa yrcpaincbKOi Co- 
pifljiicxHhHoí Pa#HHCbKOÍ Pecny6jiÍKn

MHXEHXia BacHJibOBHMa JleBHiibKoro,
npeflCxaBHHKa Y. C. P. P. b Rexo-CaoBannHHÍ

b BÍAnoBÍftHÍS (j)opMÍ ynoBHOBa>KeHÍ cboímh npa- 
BHxejibcxBaMH, b pijm ycxanoBjieHHH xoproBejib-
HHX 1 eKOHOMÍMHHX 3H0CHH MÍ)K 0(50Ma JtepíKaBBMH 
1 BHXOJtHHH 3 HeodxiflHOCXH BSaiMHOXO JíOAepMOHHa 
KOJKAOK) Í3 CXOpÍH, IU,0 AOXOBOpIOIOXbCa H6BXpa- 
jiixexy na ehuhaok KOHcjuiiKxy oahoí íb hhx 
3 xpexbOK) AepwaBOK), saKjnoHHjm Aorosip caí- 
Ayionoro smlcxy:

ApxHKyji 1.

B odox AepwaBax BCxatioBJíaioxbca npeA- 
cxaBHnpxBa, a ímchho: b XapbKOBl-ripeACxaBHHitxBO 
Mexo-CnoBaubKOi Pecnyd.xirai RJia Y. C. P. P., 
a b ripasi ripeACxaBHMpxBO yKpaincbKoi Copiani- 
cxuHHOi PaAancbKoi PecnydjikH AJia M. C. P. Ha 
BnnaAOK BiiaBiTeuro; neodxiAHOCXH, ;\o HpeACxa-
BHHpxBa MO>Kyxb dyxH npnéAHaHi bíaaúih y BatKHnx 
uenxpax xoi-at nPH Ymobí sxoah na pe
BÍAnoBÍftHoro npamixejibCXBa. KotKAoe 3 pitx npep-
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dohodou nepředbíhá řešení otázky uznání de 
jure vlády druhé země.

Poznámka: V souhlase s tím obě vlády 
se zavazují přerušiti veškery oficielní styky 
s různými zřízeními i zastupitelstvy organisací 
a osobami, majícími za účel boj s vládou 
druhé země.

Článek 2.

Přednostové a dva členové zastupitelstev 
obou států budou požívati všech práv a výhod 
osob diplomatického sboru. Přednostové odboček 
budou požívati všech práv a výhod, vyhraže- 
ných mezinárodním právem a místními zákony 
konsulárním zástupcům. Přednostové zastupi
telstev jsou akreditováni u ústředního úřadu 
pro zahraniční věci té země, pro kterou zastu
pitelstva se zřizují. Zastupitelstva budou míti 
právo stýkati se bezprostředně s výše zmíně
nými úřady, a ve věcech obchodních a re- 
patriačních s příslušnými ústředními úřady, 
odbočky zastupitelstev pak s úřady místními.

Poznámka: Osoby uvedené v tomto
článku musí býti příslušníky země, která je 
ustanovila.

Článek 3.

Ostatní personál zastupitelstev bude po
žívati stejných práv jako osoby v analogické 
služební situaci u zastupitelstev jiných států.

Článek 4.

Obě vlády zavazují se učiniti opatření, aby 
zastupitelstvu druhé země byly vyhrazeny po
třebné a vhodné úřední místnosti, jakož i byty 
pro přednostu a personál zastupitelstva.

Článek 5.

Vedle jiných diplomatických výsad vy
hrazuje se zastupitelstvům právo přijímati 
a vysílali kurýry, ne více než jedenkrát za 
týden se zapečetěnými balíky, jichž váha ne
převyšuje 10 kg na každého kurýra a které 
nepodléhají prohlídce. Kromě výše uvedených 
zásilek zastupitelstva i odbočky budou míti 
právo přijímati bez překážky pro vlastní po
užití po kurýrech i poštou periodické tiskopisy 
a knihy vydávané v jejich zemi.

CTaBHMU,TB HBJIHeibCH ORHHOKHM npe^CiaBHHU.TBOM 
Hane>KHtoi AepwaBH b Apyriu aepaůtBi, npu hím 
nuTaunn npo BHSHáůHH „rc řope“ irpaBHTejibCTBa 
apyroi ftep>KaBn uhm goroBopoM ue npeRdaua- 
eibcs.

11 p h m i t k a: OÓHRBa npaBHTejibcxBa 3060- 
BHSyiOTbCH BÍRUOBÍRHO UbOMy npiinHHMTH BC51KÍ 
0(J)ÍU,ÍHJIbHÍ 3HOCHHH 3 pi>KHbOrO pORU yCTaHOBaMH, 
npeRCxaBHHpxBaMH opraHisapiu i ocodaMu, Koxpi 
Maioxb ua Mexi dopoxbdy npoxH npaBuxejibCXBa 
Rpyroi Rep>KaBH.

A p x h k y ji 2.
Fojiobh i rbb ujienu UpeRCxaBHniRXB o6ox 

RepwaB dyRyxb KOpucxyBaxHca yciMu npaBaMH 
i npeporaxusaMH ocid RiinjibOMaxHMHOro Kopnycy. 
Ocodn, uro cxonxb na mojií BiRRiny, dyRyxb KOpn- 
cxyBaxiicu yciMH npaBaMH i npeporaxHBaMii npeR- 
daueHHMH MÍ3KHapORHHM npaBOM i MicpeBHMH 
saKCffláMH KOiicyjibCbKHM npeRCxaBHHKaM. Fojiobh 
npeRCXaBHHIRXB HBJIHIOXbCH aiCpeRHXOBaiIHMH npH 
peHxpajibHÍH ycxauoBi saKopRonniix cnpas niel 
Rep>KaBH, rjih Koxpoí npeRCxaBHHlRXBa ycxaHOBJíeni. 
FIpeRCxaBHimxBa MaxHMyxb npaBO desnocepeRUHX 
shochh 3 BHUResraRaHHMH ycxauoBaMH, a b xopro- 
BejibHiix i penaxpiHiRŮíHHx cnpaBax 3 Hajie>KHHAin 
peHxpajibHHMH ycxanosaMH, — bírríjih npeRCxa- 
BHHIRXB — 3 MHCIR6BHMH BJIURaMH.

npHMixxa: Ocodn sraRani b pkoMy apxi-i- 
icyjii, noBHHni 6yxn ropojKauaMH Rep/Kami, xoxpa 
ix npHSHaMHJia.

ApxHKyji 3.
Pemxa nepcoHajiy ripeRCxaBnuuxBa óyRe ko- 

pucxyBaxHCb píbhhmh npaBaMH 3 ocodaMii anajibo- 
rinnoro cjiywdoBoro noJiojKenmi npeRCxaBHiiuxB 
Rpyrax RepwaB.

A p x h k ý ji 4.

OÓHRBa FlpaBHxejibcxBa sodoBHsyioxbcu npii- 
HHXH MÍpH, adn npCRCXaBHHUXBy RCpMCaBH npeRO- 
cxaBJíeno 6yjio neodxiRHe i niRXORHue npííMi- 
IIReHHH, pÍBHO>K HK i MeUIKaHHH RJIH FOJIOBH
npeRcxaBHHu,xBa i řioro nepconajiy.

ApxHKyji 5.
FIpeRCxaBHHiRXBaM, nodni 3 RpyrHMH rhojiso- 

MaXHHHHMH npHBijICHMH, HaRaeXbCH npaBO npiIHHXXH 
i BÍRnpaBKH KypiepiB na dijibine hk orhh pas 
B XHiKRenb, 3 saneuaxaHHMH naKexaMii, Baru ne 
nepedi-ibmyionoi Recaxu idjiborpaMiB na kojkrofo 
Kypiepa, xoxpi ne niRjiaraioxb neperjiHROBi. KpL\i 
BHipesraRanHx BiRnpaBOK, npeRCxaBHHUxsa i bírríjih 
MaxHMyxb npaBO 6ea HanMiHbiuHX nepemiáR 
OXpHMáHHH RJIH BJiaCHOFO KOpiICXyBaHHH nOC6- 
peRHHiRXBOM icypiepiB i no nouxi nepioRHHHHX 
ne-iaxniix BURanb i khiíf, xoxpi BHRaroxbcn b 'íx 

I Rep>KaBÍ.
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Článek 6.

Zastupitelstva každé země budou míti právo 
vydávati visa a pasy, ověřovat! dokumenty a 
vykonávat! veškerá jiná práva podobného druhu, 
která přísluší oficielním zástupcům jiných cizích 
vlád v dané zemi.

Článek 7.

Telegramy a radiogramy zastupitelstev 
budou požívati přednosti co do vypravení a 
doručení před telegramy soukromými.

Článek 8.

Obě strany přijímají, závazek, že jejich 
vlády budou se zdržovat! jakékoliv propagandy, 
namířené proti vládě, státním a jiným veřejným 
zřízením aneb sociálně-politickému systému 
druhé smluvní strany a že se nesúčastní politic
kých a sociálních sporů, jež by v těchto státech 
mohly vzniknouti.

Článek 9.

Příslušníci USSR. budou požívati na území 
ČSR. a příslušníci ČSR. na území USSR. všech 
všeobecně občanských práv a výhod, které jsou 
vyhrazeny nebo ktei'ých se v budoucnu dostane 
příslušníkům kteréhokoliv třetího státu, s vy
loučením práv a výhod, kterých požívají v USSR. 
příslušníci s ní spojených republik.

Článek 10.
Obě smluvní strany shodují se v tonp že 

přítomnou smlouvou nepředbíhá se řešení otázky 
vzájemných nároků na placení náhrad po_ pří
padě mezi nimi stávajících aneb otázky restituce 
práv té či oné strany aneb jejich příslušníků.

Článek 11.
Vláda ČSR. vedena snahou přispět! co nej

více k obnově hospodářského života v USSR. 
zavazuje se podporovat! každý účelný počin 
svých příslušníků směřující k uvedenému cíli.

Naproti tomu vláda USSR. zavazuje se zara- 
čiti československým příslušníkům, kten s jejím 
svolením a na základě zvláštních ujednání, 
uzavřených s příslušnými orgány USSR., zahájí 
na území USSR. hospodářskou činnost, plnou 
právní ochranu osoby i majetku a poskytnout! 
jim v této hospodářské činnosti všestrannou

ApiHKyji 6.

npeACTaBHHUjBa kojk^oí Řepkami byRyifa 
nopHCxynaxHCb npaBOM BHRasaxH bísh i nacnopxw, 
KOCBÍRHyBaXH ROKyMGHXH i B0J10RÍXH BCÍMH RPy- 
mMH npaBaMH xoMy noflÍMnnMn, Koxpi Hajiewaxb 
ocfnujiiHHM npeRCxaBHupxBaM Rpyrnx saKopROHHHX 
npaBHxejibcxB b Ranní RepwaBi.

ApxHKyji 7.

TejierpaMH i paRio-xejierpamu npeRCxaBHupxB 
KopncxyBaxHCb dyRyxb opuBÍJieaMH nepeR npH- 
BaxHHMM xejierpaiwaMH b posyMinmo íx BÍRnpaBOK.

ApxnKyn 8.

Ocíiirbí cxopoHH npHHMaioib na cebe 3060- 
Busanna, 111,0 ix npaBuxejibcxBa byRyxb yxpiiMy- 
Baxucb bír bchkoí uponaraHRH CKepoBanoi npoxn 
npaBuxejibCTBa, RepamBHHx i Rpyrnx^ rpoMaR- 
cbkhx ycxanoB mh con,iujibHO-no.m™uHOÍ chcxcmh 
Rpyroi RoroBoproioMOica cxoponn, xa 111,0 bohu 
ne ůyRyxb ópaxu yHacxH b nojiixuamix i copiaiib- 
HHX KOHtpJliKXaX, 3KÍ MTOKyXb BHHHKHyXH B U,HX 
RepaoBax.

ApxiiKyji 9.

ropojKane Y. C. P. P. byflyxb KopHcxyeaxucb 
na xepixopii' M. C. P. i ropoiKane H. C. P. na 
xepixopii Y. C. P. P. bcímh sarajibHO rpoMaR- 
CbKHMii npaBaMH i npHBÍJieaMH, xoxpi naRani aěo 
Koxpi b byRyaoMy byRyxb naRani ropowanaM 
aKoi 6yRb xpexboi RepaaBH sa bhkjiiomennam 
npaB i npnBijieÍB, kotphmh KopHCxyioxbca b V. 
C. P. P. ropoaiane coiobhhx 3 neio pecnyojuiK.

ApxHKyji 10.
06hrbí cxopoiiH, m,o RoroBopioioxbca shrbí 

b xomv, mo u,hm ROFOBOPOM ne npeRbauaexbca 
nHxanna npo npexencií, aid MOjKyxb icxnyfiaxH 
mí>k hhmh npo BHiuiaxy KOMnensaniu abo nHiaiiHa 
npo noBepiienna npaB xíh hh Rpyriii cxopom, 
hh ii ropoHcan.

A p x n k y ji 11.
OpaBHxejibCXBO Mexo-CjioBanbKOi Pecny ojiíkh 

b daiKannio hk naHUinpme cnoMarara BÍRbyROBi 
eKOHOMianoro >KHxxa y. C. P. P._ sodoBasyeibca 
RaBaxH nÍRxpnMKy KO>KROMy ROuijibHOMy nounny 
cboíx ropoiKan, cicepoBanoMy ro Bi-imearaRaHOi 
MCXH.

3i cboxo boxy npaBHxenbcxBO y. C. P. P. 
BoboBasyexbca rapanxyBaxH nexo-cjioBapbKHM 
ropOKanaM, Koxpi 3 noro ROSBony i na ochobi 
ocobiiKBHx yroR saKJnoneňnx 3 BiRnoBiRHHMH 
opranaMH y.C.P.P. noanyxb na xepixopii Y.C.
P.P. eKOHOMiHIiy RiaJlbHiCTb nOBHHH lOpHRHUHHH

1 saxHCx ocobn i manna, xa Rasaxu ím b ujn exo-
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podporu. V jednotlivých případech budou uza
vřena ujednání o zvláštních zárukách pro in
vestované kapitály.

Stejným způsobem vláda ČSR. přiznává 
vládě USSR. a jejím orgánům práva právnické 
osoby, pokud budou na území CSR. obchodné 
činnými.

Článek 12.
Obě smluvní strany zavazují se, že ne

budou překážeti návratu příslušníků druhé zeme 
do vlasti a že budou v tomto směru poskyto
vat! všemožnou podporu na stejných základech, 
jako u příslušníků jiných zemí.

Článek 13.
Po uzavření přítomné smlouvy učiní obě 

strany vhodná opatření pro obnovení poštov
ních, telegrafních a dopravních styku na za
klade mezinárodních dohod a ujednání.

Článek 14.
Při provádění obchodních styků mezi ČSR. 

a USSR. dlužno přihlíželi k těmto zásadám:

1 Veškerá obchodní činnost budiž provo
zována podle zákonů každé ze smluvních stran.

2. Pokud se týká USSR., přísluší monopol 
zahraničního obchodu vládě USSR. a vykonává 
se za pomoci orgánů k tomu zmocněných.

3. Veškerá obchodní ujednání, vztahu
jící se k území USSR. a učiněná se soukro
mými skupinami nebo soukromými osobami 
nejednajícími ani jménem vlády USSR., ani jako 
její zmocněnci, ani s jejím svolením budou po
važována za porušení tohoto článku.

Článek 15.
Příslušníci, firmy a právnické osoby jedné 

země budou míti při uzavírání právních _ ujed
nání s příslušníky, firmami neb právnickými 
osobami druhé země právo uzavřití tato ujed
nání s doložkou o rozhodčím soudě nebo usta- 
noviti pro spory vyplývající z těchto ujednání 
příslušnost soudů kterékoliv z obou zemí podle 
vzájemné dohody.

Článek 16.
Majetek vlády USSR. v ČSR. i naopak po

žívá ochrany přiznané mezinárodním prámem 
majetku vlády země spřátelené.

homíhhíh ftbuibHOCTH BceoiuHy niRTpHMKy. B OKpe- 
mhx BunaRKax Maiox dyra sapioMei-u yroAH m_o 
ftO ocoójihbhx rapamiň inEecTOBamni i<am-

TajiiB. u r p
TaKHM )Ke HHHOM npaBHTejlBCTBO i. r. 

npn3Hae sa npaBnxenbCXBOM Y. C. P. P. i noro 
opranaMH npaB lopuffHHHOi ocodn na BHnagoK 
3RÍ8CHeHHH iMH H3 XepÍXOpÍ'Í M.C.P. XOprOBCJIb- 

HOÍ
ApxHKyn 12.

Oůh.abí cxopoHH, inp AoroBOpfoioxbcn, sodo- 
Basyioxbca ne nepeuikawaxH b noBepnenmo na 
6axbKÍBin,HHy ropoKanam Rpyroi cxoporm i bh- 
hbjwxh B hbOMy HanpHMKy bcpky nmnoMory na 
PÍbhíx 3 ropoMcanaMH spyrax RepwaB ocnoBax.

A p x h k y ji 13.
Flicjia saKjiyMCHHa pboro RoroBopy oůhrbí

CXOPOHH npiIHMyXb BÍRnOBÍRHÍ MÍpn, RJia B1RHO- 
BJienna nouxoBHX, xejierpacl)nnx i xpaucnopxHnx 
3HOCHH na OCHOBÍ MiWHapORHHX ROrOBOpiB ! yrOR.

A p x h k y ji 14.
DPH 3RÍHCHeHHK) XOpFOBeJIbHHX 3HOCHH MÍ>K

U C. P. i Y- C. P. P- naneiKHXb opiiRepiKysaxiicb
CJlÍRyiOMIIX nOJIOJKCHb :

1. BcaKa xoproBejibna RiiuibHicxb ^ noBímna 
npOBORHXHCH SrÍRHO 3aK0HÍB KOIKROÍ 3Í CXOpÍH, 
mo RorOBOpioroxbca.

2. lilo xopKaexbCH Y. C. P. P., xo MOHonojib 
soBHiniHboro xopry najienoixb npaBiixejibcxBy Y. 
C. P. P- i SRincmoexbca npn roiiomosí ynoBHO- 
BajKemix RJia u,boro opraniB.

3 Bci xoproBejmi sforii, m,o xopKaioxbcn 
ro xepnxopii Y. C. P. P. i mo saK.xioueni 3 npn- 
BaxHiíMH rpynaMH, mh xo s npiiBaxHHMii ocooaMH, 
BiicxynaioHHMH ne b iMeni npaBnxejibCXBa . j U. 
P. P. i ne ni< ynoBHOBá>KeHÍ Moro, aoo 3 noro 
ROSBOJiy, ůyRyxb BBawaxncb nopymeHHHM moro
apxmcyjiy.

A p x h k y ji 15.
ropoMtane, diipMH i iophrhmhí oco6h orhoí 

Rep>KaBn npn saKJiřoueHHfO iophrhmhhx sfor 
3 ropoKanaMH, <\ň\mami i iophrhmhhmii ocočaMH 
novroi RepiKaBH MaxHMyxb npaso saKjnoMaxn ih 
srorh 3 saBHaueriHHM nyHKxa _npo xpexencbKHii 
posdip mh xo ycxaHOBJíaxH niRcyRHicxb cnopiB, 
BHnJIHBaiOMHX Í3 U.HX SFOR, CyR3M_ Jliodoí 3 UHX 
rbox Rep>i<aB na ochobí BsaiMHOi na ye sforh.

ApxHKyji 16.
MaMno npaBiixejibCXBa Y. C. P. P. b M. C. P. 

i nasnaKH Kopucxyexbca oxopojioio npeRoaneHOio 
mí>khapoRHMjm npaBOM RJia MaMna npaBHxejibcxBa 
sanDHHsiieHoi RepwaBii.
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Článek 17.
Zastupitelstvo každé ze smluvních stran 

má právo se souhlasem vlády druhé země po
volávat! ze svého státu znalce k posouzení 
technických, hospodářských, právních a jiných 
otázek. O tento souhlas požádá ústřední úřad 
pro zahraniční věci prostřednictvím zastupitel
stva druhé strany. Žádosti takové budou co 
nejrychleji vyřizovány.

článek 18.
Obě smluvní strany zavazují se, že ne

budou sekvestrovati a konfiskovati majetku neb 
zboží dováženého do jejich území druhou 
stranou aneb jejími příslušníky, bylo-li při 
dovozu dbáno zákonů a předpisů platných 
v daném území.

Článek 19.
Československým příslušníkům, kteří cestují 

za obchodem na základě této smlouvy do USSR. 
zachovávajíce platné pasové předpisy, zaručuje 
se nedotknutelnost přivezeného jimi majetku 
a rovněž majetku jimi zákonně na území USSR. 
nabytého.

Výše zmíněná nedotknutelnost neznamená 
však práva na vývoz majetku v Ukrajině na
bytého do ciziny, kterýžto vývoz připouští se 
jedině na přesném základě zákonů a pravidel 
o monopolu zahraničního obchodu a celních 
zákonů USSR.

článek 20.
Tato smlouva vyhotovuje se ve dvou 

stejnopisech a to v řeči československé a ukra
jinské. Oba texty jsou autentické.

Smlouva bude v každém ze smluvních 
států schválena podle jeho zákonů a nabude 
působnosti dnem, kdy budou vyměněna sdělení 
o jejím schválení.

Smlouva nemůže býti zrušena žádnou 
smluvní stranou jinak, než po předchozí šesti
měsíční výpovědi.

článek 21.
V případě zrušení této smlouvy poskytne 

se zastupitelstvům možnost zůstati v zemi po
bytu nejméně šest měsíců k úplné likvidaci 
jich činnosti.

Na doklad toho podepsali shora jmenovaní 
plnomocníci tuto smlouvu a přiložili na ni své 
pečetě.

Dáno v Praze, dne šestého června 1922.

Dr. V. Girsa v. r.
J. Dvořáček v. r.
M. Lewickij v. r.

ApiHKyji 17.
npeflcraBHHpTBo Kowfloi si ciopiH, ipo no- 

roBopíOfoibcu Mae nparso 3a 3roboto npaBHTe;ir,- 
CTBa flpyroi CTOpoun, BinuiHKaTH si CBoei icpaimi 
(fiaxor-iiíiB /piH posrjiíineHHíi tcxhhhhhx, ckoho- 
MÍHHHX, ÍOpHflHHHHX Í HHIIIHX ÍIMTaHb. DpO BHLUe- 
sra^auy sroay noBHHHa mionoxaTH neHipajiMia 
ycxauoBa saKopflOHHnx cupae uepes npeACxaBHH- 
úxbo Apyroi flepnoBH. Taxi npoxaiíKíi uobhhhí 
oyxH posrnaneHi b uk HaíiKopoximiít peuenenb.

ApXHKyji 18.
OÓHABi CXOpOHH, ipo AOrOBOpIOlOXBCH 3000- 

BHsyioxbcu ue uaKJiaflaxH apemxy h ne nepesoAuxu 
KOHtjiicKapii Maííua i xcsapis, xoxpi BBosaxbCři 
na ix xepixopiro spyroio cxodohoio, ado n ropo- 
JKanaMH hk ipo npu bbobí dyjin AO^epucaHi saxonH 
i npunHCH ipo Aiaioxb cujiy ua ahhíh xepixopii.

ApxHKyn 19.
Mexo-cnosapbKHM ropwKanaM, noxpi i^yxu 

3 xoproBejibHoro Mexoro i na ochobí pboro aofo- 
Bopy b y. C. P. P. 3 flAAepwaHHHM icxHyiouux 
nacnopxoBHx nojio>KeHb, rapamyexbca Hefloxop- 
Kanicxb npuBeseHoro hhmh 31 coóoio Mainia, 
a xaKow MaŮHa saKOHuo opuAdanoro hhmh na 
xepixopii y. C. P. P.

Bnmesraflana HeAOxopKanicxb ne BÍA3Hauae 
ipe npaBa suBosy npi-iAdaHoro na yiípaini Maííua 
sa KopAOH, bhbís hkofo AonycKaexbCH jiHiue Ha 
niflcxasi sskohíb po3nopHA>KeHb npo mohouojiíío 
30BHÍUIHb0r0 XOpry i XaMOJKCHHHX SaKOHHB y. C.
p. p.

A p x h k y ji 20.
IJ,eH AOFOBip CKJiaACHHH B ABOX npHMip- 

HHKax na Hexo-cjTOBau,bKÍH i yiípaincbiíin Mosax 
i odHABa xcrcxh BBauxaioxbCH opiriHajibHHMH.

Ij,eH AoroBip dyAe 3axBepA>KeHHíí ko>kaoio 
3 AepwaB, m,o AoroBopioíoibca Ha niACxaei ix
saKOHÍB i dyAe Maxu CHJiy 3 ahh odMiny hobíaom- 
jichh/Imh npo 3axBepA>KeHHH AoroBopy.

Hi OAHa si cxopin ne mojkc bíamobhxhcb 
bía hboro AoroBopy des nonepeAHboro sa micxb 
míchuíb nonepeA>KeHHH.

ApxHKyji 21.
Ha BHnaAOK npunHHCHHH pcoro AoroBopy, 

npeAcxaBHHpxBaM dyAe Aana SMora sajmuiHTiicb 
b AePH<aBÍ CBoro nepedyBanHH na npoxasi ne
MeHbuie uiecxH míchpíb ao hobhoí JiiKBiAapii aíji.

B nÍAXBep>KAeHHH uoro BHU],eHa3BaHÍ ynoBno- 
Baweřii niAnncajiH peň AoroBip 3 npH.xo>KeHHHM 
cboíx neuaxoK.

BuHHeHO Ě IlpasH 6-ro uepBHH 1922-ro poi<y.

Ap. B. Tipca c. p.
I^sopiKaueK c. p.

M. C. p.

Státní tiskárna v Praze.


