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AU NOM DE LA 

République tchécoslovaque.

TOMÁŠ G. MASARYK,
PRÉSIDENT

ÚE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, 

A TOUŠ CEUX
QUI CES PRÉSENTES LETTRES LIRONT 

OU LEUR LECTURE ENTENDRONT

SALUT.
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 

TCHÉCOSLOVAQUE A ACCEPTÉ LES PROJETS DE 
CONVENTION ADOPTÉS PAR LA CONFÉRENCE 
CÉNÉRALE DE L’ORGANISATION INTERNATIO* 
K’ALE DU TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ DES NA- 
TIONS, RÉUNIE a GENĚVE EN SA TROISIĚME 
SESSION DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1921 JUSQU’AU 

9 NOVEMBRE 1921, A SAVOIR:

E PROJET DE CONVENTION CONCERNANT 
LAGE D’ADMISSION DES ENFANTS AU TRA- 

AIL DANS L’AGRICULTURE;

L PROJET DE CONVENTION CONCERNANT 
n S DR0its D'ASSOCIATION ET DE COALITION 

S TRAVAILLEURS AGRICOLES;

Lap PR°JET de CONVENTION CONCERNA 
ďon ICATION Du REPOS hebdomada 

LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRII 
U0NT LA TENEUR SUIT:

(Překlad.)

JMÉNEM

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

TOMÁŠ G. MASARYK,
PRESIDENT

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
VŠEM,

KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE 
SLYŠETI BUDOU,

POZDRAVENÍ.
VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘI

JALA NÁVRHY ÚMLUV SCHVÁLENÝCH VAL
NÝM. SHROMÁŽDĚNÍM MEZINÁRODNÍ ORGA- 
NISACE PRÁCE SPOLEČNOSTI NÁRODŮ, JEŽ 
SE SEŠLA V ŽENEVÉ K TŘETÍMU ZASEDÁNÍ VE 
DNECH 25. ŘÍJNA 1921 AŽ 19. LISTOPADU 1921, 

A TO:

1. NÁVRH ÚMLUVY O VĚKU, V NĚMŽ DĚTI 
MOHOU BÝTI PŘIPUŠTĚNY K PRÁČEM* ZEMĚ

DĚLSKÝM;
2. NÁVRH ÚMLUVY O SPOLČOVACÍM A 

SHROMAŽĎOVACÍM PRÁVU DÉLNÍKŮ ZEMĚ

DĚLSKÝCH ;
3. NÁVRH ÚMLUVY TÝKAJÍCÍ SE PROVE

DENÍ TÝDENNÍHO KLIDU V PRŮMYSLOVÝCH 

ZÁVODECH, JICHŽ OBSAH NÁSLEDUJE:
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Projet deConvention concernant 1’áge ďadmis- 
sion des enfants au travail dans ragriculture,

La Conférence générale de ]’Organisation in- 
ternationale du Travail de la Société des Na- 
tions,

Convoquée a Geněve par le Conseil ďadmi- 
nistration du Bureau international du Travail 
et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa 
troisiěme session,

Aprěs avoir décidé ďadopter diverses pro- 
positions relatives á Femploi des enfants dans 
ragriculture pendant les heures ďécole obliga- 
toires, question comprise dans le troisiěme 
point de Tordre du jour de la session, et

Aprěs avoir décidé que ces propositions 
prendraient la formě ďun projet de conven- 
tion Internationale,

adopte le Proj et de Convention ci-aprěs á rati- 
fier par les Membres de 1’Organisation inter- 
nationale du Travail, conformément aux 
dispositions de la Partie XIII du Traité de 
Versailles et des Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix:

A r t i c 1 e 1.

Les enfants de moins de quatorze ans ne 
pourront étre employés ou travailler dans les 
entreprises agricoles publiques ou privées ou 
dans leurs dépendances, qu’en dehors des 
heures fixées pour Tenseignement scolaire, et 
ce travail, s’il a lieu, doit étre tel qu’il ne 
puisse nuire á leur assiduité á Fécole.

A r t i c 1 e 2.

Dans un but de formation professionnelle 
pratique, les périodes et les heures ďenseigne- 
ment pourront étre réglées de maniěre á per- 
mettre ďemployer les enfants á des travaux 
agricoles légers et, en particulier, á des tra
vaux légers de moisson. Toutefois, le total 
annuel de la période de fréquentation scolaire 
ne pourra étre.réduit á moins de huit mois.

A r t i c 1 e 3.
Les dispositions de Farticle 1 ne s’applique- 

ront pas aux travaux effectués par les enfants 
dans les écoles techniques pourvu que ces tra
vaux soient approuvés et contrólés par* Fauto- 
rité publique.

Draft Convention concerning the age for ad< 
mission of children to employment in agri- 

culture.

The General Conference of the Internatio
nal Labour Organisation of the League of 
Nations,

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Third Session on 
25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain 
proposals with regard to the employment of 
children in agriculture during compulsory 
school hours, which is included in the third 
item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals 
sbalí také the form of a draft international 
convention,

adopts the following Draft Convention for ra- 
tification by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance with the 
provisions of Part XIII of the Treaty of Ver
sailles and of the corresponding Parts of the 
other Treaties of Peace:

A r t i c 1 e 1.
Children under the age of fourteen years 

may not be employed or work in any public or 
private agricultural undertaking, or in any 
branch thereof, savé outside the hours fixed 
for school attendance. If they are employed 
outside the hours of school attendance, tne 
employment shall not be such as to prejudice 
their attendance at school.

A r't i c 1 e 2.
For purposes of practical vocational m- 

struction the periods and the hours of schoo 
attendance may be so arranged as to permi 
the employment of children on light agricin- 
tural work and in particular on ligth woi > 
connected with the harvest, provided thaj 
such employment shall not reduce the tota 
annual period of school attendance to les 
than eight months.

A r t i c 1 e 3.
The provisions of Article 1 shall not appjj 

to work doně by children in technical schoo 
provided that such work is approved and s 
pervised by public authority.
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Návrh úmluvy o věku, v němž děti mohou 
býti připuštěny k práčem zemědělským.

Valné shromáždění Mezinárodní organisace 
práce Společnosti národů,

svolané do ženevy správní radou Mezi
národního úřadu práce a tam se 25. října 1921 
shromáždivší ve svém třetím zasedání,

když se rozhodlo přijmou ti různé návrhy, 
týkající se zaměstnání dětí v zemědělství, 
v době povinné školní návštěvy, otázky to tvo
řící třetí bod denního pořadu zasedání, a

když rozhodlo, aby tyto návrhy byly pod
kladem návrhu mezinárodní úmluvy,

přijímá tento návrh úmluvy k ratifikaci 
jednotlivými členy Mezinárodní organisace 
práce ve smyslu ustanovení XIII. části mírové 
smlouvy versailleské a souhlasných částí 
ostatních mírových smluv:

Článek 1.

Děti mladší čtrnácti let nemohou býti za
městnávány nebo pracovat! v podnicích země
dělských, ať veřejných či soukromých, nebo 
v jejich vedlejších závodech, leda mimo hodi
ny určené pro školní vyučování; i tato práce, 
vykonávají-li jakou, musí býti takového rázu, 
aby nebyla na úkor jejich pozornosti ve škole.

Článek 2.

Za účelem praktického výcviku odborného 
je možno dobu a hodiny vyučovací stanovití 
tak, aby dovolily zaměstnávati děti při leh
kých zemědělských pracích, zvláště při leh
kých pracích o žních. Nicméně úhrnná roční 
doba školní návštěvy nemůže býti snížena pod 
osm měsíců.

Článek 3.

Ustanovení článku 1. nevztahují se na práce 
vykonávané dětmi v odborných školách, jestli
že tyto práce jsou schváleny a kontrolovány 
veřejným úřadem.
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A r t i c 1 e 4.
Les ratifications officielles de la présente 

Convention dans les conditions prévues' á la 
Partie XIII du Traité de Versailles et aux 
Parties correspondantes des autres Traités de 
Paix seront communiquées au Secrétaire gé- 
néral de la Société des Nations et par lui 
enregistrées.

A r t i cl e 5.
La présente Convention entrera en vigueur 

děs que les ratifications de deux Membres de 
1’Organisation internationale du Travail 
auront été enregistrées par le Secrétaire 
général.

Elle ne liera que les Membres dont la rati- 
fication aura été enregistrée au 'Secrétariat.

Par la suitě, cette Convention entrera en 
vigueur pour ehaque Membre á la dáte oů sa 
ratifieation aura été enregistrée au Secréta
riat.

A r t i c 1 e 6.
Aussitot que les ratifications de deux Mem

bres de rOrganisation internationale du 
Travail auront été enregistrées au Secrétariat, 
le Secrétaire général de la Société des Nations 
notifiera ce fait á touš les Membres de FOrga- 
nisation internationale du Travail. II leur noti
fiera également Fenregistrement des ratifi
cations qui lui seront ultérieurement communi
quées par touš autres Membres de FOrgani- 
sation.

A r t i c 1 e 7.
Souš réserve des dispositions de Farticle 5, 

tout Membre qui ratifie la présente Conven
tion s’engage á appliquer les dispositions des 
articles 1, 2 et 3 au plus tard le ler janvier 
1924 et á prendre telles mesures qui seront 
nécessaires pour rendre effectives ces dispo
sitions.

A r t i c 1 e 8.
Tout Membre de FOrganisation Internatio

nale du Travail qui ratifie lá présente Con
vention s’engage á Fappliquer á ses colonies, 
possessions et protectorats, conformément 
aux dispisitions de Farticle 421 du Traité de 
Versailles et des articles correspondants des 
autres Traités de Paix.

A r t i c 1 e 4.
The formal ratifications of this Convention 

under the conditions set forth in Part XIII of 
the Treaty of Versailles and of the corre- 
sponding Parts of the other Treaties of Peace, 
shall be communicated to the Secretary-Gene- 
ral of the League of Nations for registration.

A r t i c 1 e 5.
This Convention shall come into force at the 

dáte on which the ratifications of tvro Mem- 
bers of the International Labour Organisation 
háve been registered by the Secretary-Gene- 
ral.

It shall be binding only upon those Members 
whose ratifications háve been registered with 
the Secrétariat.

Thereafter, the Convention shall come into 
force for any Member at the dáte on which 
its ratifieation has been registered with the 
Secrétariat.

A r t i c 1 e 6.
As soon as the ratifications of two Members 

of the International Labour Organisation 
been registered with the Secrétariat, the 
Secretary-General of the League of Nations 
shall so notify all the Members of the Intel na- 
tional Labour Organisation. He shall likewisa 
notify them of the registration of ratifi
cations which may be communicated subse-
quently by other Members of the Oigani 
sation.

A r t i cl e 7.
Subject to the provisions of Article 5, eaca
ember which ratifies this Convention agrees 

> bring the provisions of Articles 1, 2 ano- 
ito operation not later than 1 Januaiy 
tid to také such action as may be necessao

Article 8.
Each Member of the International Labour 
ganisation which ratifies this Convention 
vages to apply it to its colonies, possessions 
i protectorates, in accordance with the p 
ions of Article 421 of the T^aty of 
lles and of the correspondmg Articles

. i . m ^ i-4 ^ ^ "PocíPP

Ar.ticle 9.
Tout Membre ayant ratifié la présente Con

vention peut la dénoncer á Fexpiration ďune

Article 9.
Member which has ratified this Conve 
may denounce it after the expu a i
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Článek 4.
Úřední ratifikace této úmluvy budou za 

podmínek předepsaných v části XIII. mírové 
smlouvy versailleské a v souhlasných částech 
ostatních mírových smluv oznámeny generál
nímu tajemníku Společnosti národů a jím za
psány do rejstříku.

článek 5.
Tato úmluva nabude působnosti, jakmile 

její ratifikace dvěma členy Mezinárodní orga- 
nisace práce bude generálním tajemníkem za
psána do rejstříku.

Úmluva bude zavazovati pouze členy, jichž 
ratifikace bude zapsána v sekretariátě.

V důsledku toho tato úmluva nabude pů
sobnosti pro každého člena v den, kdy jeho 
ratifikace bude zapsána v sekretariátě.

Č1 á n e~ k 6.
Jakmile bude v sekretariátě zapsána ratifi

kace dvou členů Mezinárodní organisace prá
ce, oznámí generální tajemník Společnosti ná
rodů tuto skutečnost všem členům Meziná
rodní organisace práce. Rovněž je zpraví o za
psání ratifikací, které mu budou později ozná
meny od ostatních členů organisace.

Článek 7.
S výhradou ustanovení článku 5. každý člen, 

který ratifikuje tuto úmluvu, zavazuje se pro- 
vésti ustanovení článků 1., 2. a 8. nej později
1. ledna 1924 a učiniti opatření, která budou 
nutná, aby tato ustanovení byla uskutečněna.

Článek 8.
Každý člen Mezinárodní organisace práce, 

který ratifikuj e tuto úmluvu, zavazuj e se pro- 
vésti ji ve svých osadách, državách a protek
torátech v souhlase s ustanovením článku 421. 
mírové smlouvy versailleské a souhlasných 
článků ostatních mírových smluv.

č 1 á n e k 9.
Každý člen, který ratifikoval tuto úmluvu, 

může ji vypověděti po uplynutí doby deseti
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période de dix années aprěs la dáte de la mise 
en vigueur initiale de la Convention par im 
acte communiqué au Secrétaire général de la 
Societě des Nations et par lui enregistré. La 
dénonciation ne prendra effet qiťune année 
aprěs avoir été enregistrée au Secrétariat.

A r t i c 1 e 10.
Le Conseil ďadministration du Bureau inter- 

national du Travail devra, au moins une fois 
touš les dix ans, présenter á la Conférence 
générale un rapport sur 1’application de la 
présente Convention et décidera s’il y a lieu 
ďinscrire á Tordre du jour de la Conférence 
la question de la revision ou de la modification 
de ladíte Convention.

Artiele 11.
Les textes francais et anglais de la présente 

Convention feront foi Tun et 1’autre.

Projet de Convention concernant les droits 
ďassociation et de coalition des travailleurs 

agricoles.
La Conférence générale de 1’Organisation 

internationale du Travail de la Soci été des 
Nations,

Convoquées á Geněve par le Conseil ďad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s’y^ étant réunie le 25 octobre 1921, 
en sa troisiěme session,

Aprěs avoir décidé ďadopter diverses pro- 
positions relatives aux droits ďassociation et 
de coalition des travailleurs agricoles, question 
comprise dans le quatriěme point de l’ordre 
du jour de la session, et

iipiěs avoir décidé que ces propositions 
piendiaient la formě cFun projet de conven- 
tion internationale,
adopte le Projet de Convention ci-aprěs, á ra- 
tífier par les Membres de 1’Organisation inter
nationale du Travail, conformément aux dispo- 
sitions de la Partie XTII du Traité de Ver
sailles et des Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix:

Artiele 1.
lout Membre de 1’Organisation internatio

nale du Travail ratifiant la présente Conven
tion s’engage á assurer á toutes les personnes 
occupées dans 1’agriculture les mémes droits 
d association et de coalition qďaux travailleurs

ten years from the dáte on which the Conven
tion first comes into force, by an act commu- 
nicated to the Seeretary-General of the Lea- 
8'ue of Nations for registration. Such denun- 
ciation shall not také effect until one year 
after the dáte on which it is registered with 
the Secretariat.

A r t i c 1 e 10.
At least once in ten years, the Governing 

Body of the International Labour Office shail 
present to the General Conference a report on 
the working of this Convention and shall .con- 
sider the desirability of placing on the agenda 
of the Conference the question of its revision 
oi modification.

A r t i c 1 e 11.
The French and English text of this Con

vention shall both be authentic.

Draft Convention concerning the rights of as
sociation and combination of agricultural 

workers.
The General Conference of the International 

Labour Organisation of the League of Na
tions,

Ilaving been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Third Session on 
25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain 
přoposals with regard to the rights of associ
ation and combination of agricultural workers, 
which is included in the fourth item of the 
agenda of the Session, and

Having determined that these přoposals 
shall také the form of a draft international
convention,
adopts the following Draft Convention for ra- 
tification by the Members of the Internationa 
Labour Organisation, in accordance with t ie 
provisions of Part XIII of the Treaty °fjj1' 
sailles and of the corresponding Parts oí t ie 
ether Treaties of Peace:

Artiele 1.
Each Member of the International Labour 

Organisation which ratifies this Conven i 
undertakes to secure to all those engage 
agriculture the same rights of association a 
combination as to industrial workers, an
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let ode dne působnosti této úmluvy, a to 
zvláštním přípisem, zaslaným generálnímu ta
jemníku Společnosti národů a jím do rejstří
ku zapsaným. Výpověď nabývá účinnosti te
prve rok po zapsání v sekretariátě.

článek 10.
Správní rada Mezinárodního úřadu práce 

podá aspoň jednou za deset let valnému shro
máždění zprávu o provádění této úmluvy a 
rozhodne, má-li býti dána na denní pořad 
shromáždění otázka revise nebo změny této 
úmluvy.

člán ek 11.
Texty francouzský a anglický této úmluvy 

jsou oba původní.

Návrh úmluvy o spolčovacím a shromažďova- 
cím právu dělníků zemědělských.

Valné shromáždění Mezinárodní organisace 
práce Společnosti národů,

svolané do ženevy správní radou Mezi
národního úřadu práce a tam se 25. října 1921 
shromáždivší ve svém třetím zasedání,

když se rozhodlo přijmouti různé návrhy 
o spolčovacím a shromažďovacím právu děl
níků zemědělských, otázce to tvořící čtvrtý 
bod denního pořadu zasedání, a

když rozhodlo, aby tyto návrhy byly pod
kladem návrhu mezinárodní úmluvy,

přijímá tento návrh úmluvy k ratifikaci jed
notlivými členy Mezinárodní organisace práce 
ve smyslu ustanovení XIII. části mírové 
smlouvy versailleské a souhlasných částí ostat
ních mírových smluv:

Článek 1.
Každý člen Mezinárodní organisace pi'áce, 

ratifikující tuto úmluvu, zavazuje se zajistiti 
všem osobám, zaměstnaným v zemědělství, táž 
práva spolčovací a slmomažďovací jako dělní
kům průmyslovým a zrušiti všechny zákonné
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de rindustrie, et á abroger toute disposition 
legislativě ou autre ayant pour effet de 
restreindre ces droits á 1’égard des travailleurs 
agrieoles.

Article 2.
Les ratifications officielles de la présente 

Convéntion, dans les conditions prévues á la 
Partie XIII du Traité de Versailles et aux 
Parties eorrespondantes des autres Traités de 
Paix, seront communiquées au Secrétaire gé- 
néral de la Société des Nations et par lui en- 
registrées.

Article 3.
La présente Convéntion entrera en vigueur 

děs que les ratifications de deux Membres de 
1’Organisation internationale du Travail 
auront été enregistrées par le Secrétaire 
général.

Elle ne liera que les Membres dont la rati- 
fication aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suitě, cette Convéntion entrera en vi
gueur pour chaque Membre á la dáte oú sa ra- 
tification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 4.
Aussitot que les ratifications de deux Mem

bres de 1’Organisation internationale du Tra
vail auront été enregistrées au Secrétariat, 
le Secrétaire général de la Société des Nations 
notifiera ce fait á touš les Membres de 1’Orga- 
nisation internationale du Travail. II leur noti
fiera également Penregistrement des ratifi
cations qui lui seront ultérieurement commu
niquées par touš autres Membres de POrga- 
nisation.

Article 5.
Souš réserve des dispositions de Particle 3, 

tout Membre qui ratifie la présente Conven- 
tion s’engage á appliquer les dispositions de 
Particle 1 au plus tard le ler janvier 1924, et 
á prendre telles mesures qui seront nécessaires 
pour rendre effectives ces dispositions.

Article 6.
Tout Membre de POrganisation internatio

nale du Travail qui ratifie la présente Conven- 
tion s’engage á Pappliquer á ses colonies, pos- 
sessions et proteetorats conformément aux 
dispositions de Particle 421 du Traité de Ver
sailles et des articles correspondants des 
autres Traités de Paix.

repeal any statutory or other provisions re- 
stricting such rights in the čase of those en- 
gaged in agriculture.

Article 2.
The formal ratifications of this Convéntion 

under the conditions set forth in Part XIII of 
the Treaty of Versailles and of the correspond- 
ing Parts of the other Treaties of Peace, shall 
be communicated to the Secretary-General of 
the League of Nations for registration.

Article 3.
This Convéntion shall come into force at the 

dáte on which the ratifications of two Mem- 
bers of the International Labour Organisati- 
on háve been registered by the Secretary-Ge
neral.

It shall then be binding only upon those 
Members whose ratifications háve been regist
ered with the Secrétariat.

Thereafter, the Convéntion shall come into 
force for any Member at the dáte on which 
its ratification has been registered with the 
Secrétariat.

Article 4.
As soon as the ratifications of two Members 

of the International Labour Organisation háve 
been registered with the Secrétariat the be- 
cretary-General of the League of Nationo 
shall so notify all the Members of the Interna
tional Labour Organisation. He shall likewise 
notify them of the registration of ratification 
which may be communicated subsequently ) 
other Members of the Organisation.

Article 5.
Subject to the provisions of Article 3, each 

Member which ratifies this Convéntion agre 
to bring the provisions of Article 1 into ope 
ation not later than 1 January 1924, and 
také such action as may be necessary to ma 
these provisions effective.

Article 6.
Each Member of the International kab°J^ 

Organisation which ratifies this Conven 
engages to apply it to its colonies, Pos)ess' 0'. 
and protectorates in accordance with the P 
visions of Article 421 of the Treaty pí ^ 
sailles and of the corresponding Artic e 
the other Treaties of Peace.
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nebo jiné předpisy, které obmezují tato práva 
u dělníků zemědělských.
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článek 2.
úřední ratifikace této úmluvy budou za 

podmínek předepsaných v části XIII. mírové 
smlouvy versailleské a v souhlasných částech 
ostatních mírových smluv oznámeny generál
nímu tajemníku Společnosti národů a jím za
psány do rejstříku.

Článek 3.
Tato úmluva nabude působnosti, jakmile 

její ratifikace dvěma členy Mezinárodní orga- 
nisace práce bude generálním tajemníkem za
psána do rejstříku.

Úmluva bude zavazovati pouze členy, jichž 
ratifikace bude zapsána v sekretariátě.

V důsledku toho tato úmluva nabude pů
sobnosti pro každého člena v den, kdy jeho 
ratifikace bude zapsána v sekretariátě.

Článek 4.
Jakmile bude v sekretariátě zapsána ratifi

kace dvou členů Mezinárodní organisace práce, 
oznámí generální tajemník Společnosti ná
rodů tuto skutečnost všem členům Meziná
rodní organisace práce. Rovněž je zpraví 
o zapsání ratifikací, které mu budou oznámeny 
později od ostatních členů organisace.

Článek 5.
S výhradou ustanovení článku 3. každý člen, 

který ratifikuje tuto úmluvu, zavazuje se 
provésti ustanovení článku 1. nejpozději
1. ledna 1924 a učiniti opatření, která budou 
nutná, aby tato ustanovení byla uskutečněna.

článek 6.
Každý člen Mezinárodní organisace práce, 

který ratifikuje tuto úmluvu, zavazuje se 
provésti ji ve svých osadách, državách a pro
tektorátech v souhlase s ustanovením článku 
421. mírové smlouvy versailleské a souhlas
ných článků ostatních mírových smluv.
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A r t i c 1 e 7.
Tout Membre ayant ratifié la présente Con- 

vention peut la dénoncer á Fexpiration ďune 
période de dix années aprěs la dáte de la mise 
en vigueur initiale de la Convention par un acte 
communiqué au Seerétaire général de la Soci- 
été des Nations et par lui enregistré. La dé- 
nonciation ne prendra effet qu’une année 
aprěs avoir été enregistrée au Secrétariat.

A r t i c 1 e 8.
Le Conseil ďadministration du Bureau in- 

ternational du Travail devra, au moins une 
fois touš les dix ans, présenter á la Conférence 
générale un rapport sur 1’application de la 
présente Convention et décidera sůl y a lieu 
ďinscrire á 1’ordre du jour de la Conférence 
la question de la revision ou de la modification 
de la dite Convention.

A r t i c 1 e 9.
Les textes frangais et anglais de la présente 

Convention feront foi 1’un et 1’autre.

Projet de Convention concernant Papplication 
du repos hebdomadaire dans les établissements 

industriels.
La Conférence générale de POrganisation 

internationale du Travail de la Société des Na
tions,

Convoquée á Geněve par le Conseil ďad
ministration du Bureau international du Tra
vail et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en 
sa troisiěme session,

Aprěs avoir décidé ďadopter diverses pro- 
positions relatives au repos hebdomadaire 
dans Pindustrie, question comprise dans le 
septiěme point de Pordre du jour de la 
session, et

Aprěs avoir décidé que ces propositions 
prendraient la formě ďun projet de conven
tion internationale,
adopte le Projet de Convention ci-aprěs á rati- 
fier par les Membres de POrganisation inter
nationale du Travail, conformément aux dis- 
positions de la Partie XIII du Traité de Ver
sailles et des Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix:

A r t i c 1 e 1.
Pour Papplication de la présente Conven

tion, seront considérés comme „établisse
ments industriels”:

A r t i c 1 e 7.
A Member which has ratified this Convent

ion may denounce it after the expiration of 
ten years from the dáte on which the Con
vention first comes into force, by an act com- 
municated to the Seeretary-General of the 
League of Nations for registration. Such de- 
nunciation shall not také effect until one year 
after the dáte on which it is registered with 
the Secretariat.

A r t i c 1 e 8.
At least once in ten years, the Governing 

Body of the International Labour Office shall 
present to the General Conference a report on 
the working of this Convention and shall con- 
sider the desirability of placing on the agenda 
of the Conference the question of its revision 
or modification.

Article 9.
The French and English texts of this Con

vention shall both be authentic.

Draft Convention concerning the application 
of the weekly rest in industríal undertakings.

The General Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Na
tions,

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Third Session on 
25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of cer- 
tain proposals with regard to the weekly ieg^ 
day in industrial employment, which is ^ u' 
ded in the seventh item of the agenda ol 11 
session, and

Having determined that these proposa s 
shall také the form of a draft internation 

convention,
adopts the following Draft Convention foi 
tification by the Members of the Interna io 
Labour Organisation, in accordance 
provisions of Part XIII of the Treaty of 
sailles and of the corresponding Parts o 
other Treaties of Peace:

A r t i c 1 e 1.
For the purpose of this Convention, th

term „industrial undertakings” melu
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článek 7.
Každý člen, který ratifikoval tuto úmluvu, 

může ji vypověděti po uplynutí doby deseti 
let ode dne působnosti této úmluvy, a to 
zvláštním přípisem zaslaným generálnímu ta
jemníku Společnosti národů a jím do rejstříku 
zapsaným. Výpověď nabývá účinnosti teprve 
rok po zapsání v sekretariátě.

článek 8.
Správní rada Mezinárodního úřadu práce 

podá aspoň jednou za deset let valnému shro
máždění zprávu o provádění této úmluvy a 
rozhodne, má-li býti dána na denní pořad 
shromáždění otázka revise nebo změny této 
úmluvy.

Článek 9.
Texty francouzský a anglický této úmluvy 

jsou oba původní.

Návrh úmluvy o provedení týdenního klidu 
v průmyslových závodech.

Valné shromáždění Mezinárodní organisace 
práce Společnosti národů,

svolané do ženevy správní radou Mezi
národního úřadu práce a tam se 25. října 
1921 shromáždivší ve svém třetím zasedání,

když se rozhodlo přijmouti různé návrhy, 
týkající se týdenního klidu v průmyslových 
závodech, otázky to tvořící sedmý bod denního 
pořadu zasedání, a

když rozhodlo, aby tyto návrhy byly pod
kladem návrhu mezinárodní úmluvy,

přijímá tento návrh úmluvy k ratifikaci jed
notlivými členy Mezinárodní organisace práce 
ve smyslu ustanovení XIII. části mírové 
smlouvy versailleské a souhlasných částí ostat
ních mírových smluv:

článek 1.
Za podniky „průmyslové" ve smyslu této 

úmluvy považují se:
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a) Les mineš, carriěres et industries extrac- 
tives de toute nátuře;

b) Les industries dans lesquelles des pro- 
duits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, 
réparés, décorés, achevés, préparés pour la 
vente, ou dans lesquelles les matiěres subissent 
une transformation, y compris la construction 
des navires, les industries de démolition de 
matériel, ainsi que la production, la trans- 
íormation et la transmission de la force 
motrice en général et de Télectricité;

cj La construction, la reconstruction, l’en- 
tretien, la réparation, la modification ou la 
démolition de touš bátiments et édifices, 
chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, 
canaux, installations pour la navigation inté- 
rieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts 
collecteurs, égouts ordinaires, puits, instal
lations téléphoniques ou télégraphiques, instal
lations électriques, usines á gaz, distribution 
ďeau, ou autres travaux de construction, ainsi 
que les travaux de préparation et de fondation 
précédant les travaux ci-dessus;

dj Le transport de personnes ou de mar- 
chandises par routě, voie ferrée ou voie ďeau 
intérieure y compris la manutention des mar- 
chandises dans les docks, quais, wharfs et ent- 
repots, á Texception du transport á la main.

L’énumération ci-dessus est faite sous ré- 
serve des exceptions spéciales ďordre national 
prévues dans la convention de Washington 
tendant á limiter á huit heures par jour et á 
quarante-huit heures par semaine, le nombre 
des heures de travail dans les établissements 
industriels, dans la mesure oú ces exceptions 
sont applicables á la présente Convention.

En sus de 1’énumération qui précěde, s’il 
est reconnu nécessaire, chaque Membre pourra 
déterminer la ligne de démarcation entre 
1’industrie ďune part, le cornmerce et Fagri- 
culture ďautre part.

A r t i c 1 e 2.

Tout le personnel occupé dans tout établis- 
sement industriel, public ou přivé, ou dans ses 
dépendances, devra, sous réserve des excep
tions prévues dans les articles ci-aprěs, jouir 
au cours de chaque période de sept j ours, ďun 
repos comprenant au minimum vingt-quatre 
heures consécutives.

Ce repos sera accordé autant que possible 
en méme temps á tout le personnel de chaque 
établissement.

a) Mineš, quarries, and other works for the 
extraction of minerals from the earth.

b) Industries in which articles are manufac- 
tured, altered, cleaned, repaired, ornamented, 
finished, adapted for sále, broken up or demol- 
ished, or in which materials are transformed; 
including shipbuilding and the generation, 
transformation and transmission of eleetricity 
or motive power of any kind.

c) Construction, reconstruction, maintenan- 
ce, repair, alteration, or démolition of any buií- 
ding, railway, tramway, harbour, dock, pier, 
canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, 
viaduct, sewer, drain well, telegraphic or tele- 
phonic installation, electrical undertaking, gas 
work, waterwork, or other work of construct
ion, as well as the préparation for or laying 
the foundations of any such work or structure.

d) Transport of passengers or goods by 
road, rail, or inland waterway, including the 
handling of goods at docks, quays, wharves or 
warehouses, but excluding transport by hand.

This definition shall be subject to the spe
ciál national exceptions contained in the Wa- 
shington Convention limiting the hours of 
work in industrial undertakings to eight m 
the day and forty-eight in the week, so far as 
such exceptions are applicable to the presen 
Convention.

Where necessary, in addition to the above 
enumeration, each Member may define t ie 
line of division which separates industry í10111 
cornmerce and agriculture.

A r t i c 1 e 2.

The whole of the staff employed in any 
dustrial undertaking, public or private, 01 ‘ 
any branch thereof shall, except as other®1 
provided for by the following Articles, enj^ 
in every period of seven days a period oí1 
comprising at least twenty-four consecu 
hours.

This period of rest shall, wherever Pos^[g 
be granted simultaneously to the whole o 

I staff of each undertaking.
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a) doly, lomy a podniky těžařské všeho 
druhu;

b) podniky, v nichž výrobky se zhotovují, 
pozměňují, čistí, opravují, ozdobují, dokon
čují, připravují do prodeje, nebo v nichž látky 
se přeměňují, čítajíc v to stavbu lodí, pod
niky na strhování staveb, jakož i výrobu, pře
měnu a převod hybné síly vůbec a elektřiny;

c) stavba, přestavba, udržování, opravo
vání, přeměna nebo bourání všech staveb a, 
budov, železnic, pouličních drah, přístavů, 
loděnic, hrází, průplavů, zařízení pro vnitro
zemskou plavbu, cest, tunelů, mostů, viaduktů, 
stok sběracích, stok obyčejných, studní, zaří
zení telefonických a telegrafických, zařízení 
elektrických, plynáren, vodovodů, nebo jiné 
práce stavební, jakož i práce přípravné a 
práce základní, jež uvedeným pracím před
cházejí ;

d) doprava osob nebo zboží po cestách, po 
železnici nebo vnitrozemských cestách vod
ních, čítajíc v to manipulaci se zbožím v do
kách, na nábřežích, v loděnicích a ve skla
dištích, vyjma dopravu ruční.

Uvedený výpočet je sestaven s výhradou 
zvláštních výjimek pro jednotlivé země, sta
novených v úmluvě washingtonské o omezení 
počtu pracovních hodin v průmyslových zá
vodech na osm hodin denně a čtyřicet osm ho- 

.din týdně, pokud ovšem těchto výjimek lze 
použiti při této úmluvě.

Každý člen, uzná-li to za nutné, bude moci 
ještě doplňkem k předchozímu výpočtu stano
vití rozhraničovací čáru mezi průmyslem 
s jedné strany, obchodem a zemědělstvím 
s druhé strany.

Článek 2.

Veškeří zaměstnanci průmyslových závodů 
veřejných nebo soukromých nebo jich závodů 
vedlejších musí míti během každé sedmidenní 
doby nepřetržitý klid, trvající nejméně dvacet 
čtyři hodiny, s výhradou výjimek zmíněných 
v dalších článcích.

Tento odpočinek budiž dán pokud možno 
současně veškerým zaměstnancům každého 
závodu.
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II coincidera, autant que possible, avec les 
jours consacrés par la tradition ou les usages 
du pays^ou de la région.

A r t i c 1 e 3.
Chaque Membre pourra excepter de Tappli- 

cation des dispositions de Farticle 2 les per- 
sonnes occupées dans les établissements 
industriels dans lesquels sont seuls employés 
les membres ďune méme famille.

A r t i c 1 e 4.
Chaque Membre peut autoriser des excep- 

tions totales ou partielles (y compris des 
suspensions et des diminutions de repos) aux 
dispositions de Farticle 2, en tenant compte 
spécialement de toutes considérations écono- 
miques et humanitaires appropriées et aprěs 
consultation des associations qualifiées des 
employeurs et des ouvriers, lá oú il en existe.

Cette consultation ne sera pas nécessaire 
dans le cas ďexceptions qui auront été déjá 
aecordées par application de la législation en 
vigueur.

A r t i c 1 e 5.
Chaque Membre devra, autant que possible, 

établir des dispositions prévoyant des périodes 
de repos en compensation des suspensions ou 
des diminutions aecordées en vertu de Farticle 
4, sauf dans les cas oů les accords ou les 
usages locaux auront déjá prévu de tels repos.

A r t i c 1 e 6.
Chaque Membre établira une listq des ex- 

ceptions aecordées conformément aux articles 
3 et 4 de la présente Convention et la commu- 
niquera au Bureau international du Travail. 
Chaque Membre communiquera ensuite, touš 
les deux ans, toutes les modifications qu’il 
aura apportées á cette liste.

Le Bureau international du Travail présen- 
tera un rapport á ce sujet á la Conférenee 
générale de FOrganisation Internationale du 
Travail.

A r t i c 1 e 7.
En vue de faciliter Fapplication des dispo

sitions de la présente Convention, chaque 
patron, directeur ou gérant sera soumis aux 
obligations ci-aprěs:

a) faire connaitre, dans le cas oú le repos 
hebdomadaire est donné collectivement á Fen- 
semble du personnel, les jours et heures de

It shall, whereyer possible, be fixed so as to 
coincide with the days already established by 
the traditions or customs of the country or 
district.

A r t i c 1 e 3.
Each Member may except from the applic

ation of the provisions of Article 2 persons 
employed in industrial undertakings in which 
only the members of one single family are em- 
ployed.

Article 4.
Each Member may authorise total or partial 

exceptions (including suspensions or diminu
tions) from the provisions of Article 2, speciál 
regard being had to all proper humanitarian 
and economic considérations and after eonsul- 
tation with responsible associations of em- 
ployers and workers, wherever such exist.

Such consultation shall not be necessary in 
the čase of exceptions which háve already 
been made under existing législation.

Article 5.
Each Member shall make, as far as possible-^ 

provision for compensatory periods of rest for 
the suspensions or diminutions made in virtue 
of Article 4, except in cases where agreenients 
or customs already provide for such periods.

A r t i>c 1 e 6.
Each Member will draw up a list of the 

exceptions made under Articles 3 and 4 of tlns 
Convention and will communicate it to the 
International Labour Office, and thereafter m 
every second year any modifications of tlus 
list which shall háve been made.

The International Labour Office will P16^ 
sent a report on this subject to the Genera 
Conference of the International Labour Olg 
nisation.

Article 7.
In order to facilitate the application of 

provisions of this Convention, each emp 
director, or manager shall be obliged:

a) Where the weekly rest is given to th 
whole of the staff collectively, to make^ 
such days and hours of collective ics
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Má připadnouti pokud možno na dny svá
teční podle tradice nebo podle zvyku země 
nebo kraje.

článek 3.
Každý člen bude moci vyjmouti z použití 

ustanovení článku 2. osoby zaměstnané v prů
myslových závodech, v nichž zaměstnáni jsou 
pouze členové jedné a téže rodiny.

Článek 4.
Každý člen může schváliti úplné nebo čá

stečné výjimky z ustanovení článku 2. (čítajíc 
v to zrušení nebo zmenšení odpočinku), zejmé
na se zřetelem na všechny vhodné ohledy ho
spodářské a humanitní, a po vyslechnutí povo
laných odborových svazů zaměstnavatelských 
i dělnických tam, kde takové svazy existují.

Toto vyslechnutí nebude nutné v případě 
výjimek, které jsou již poskytnuty platným 
zákonodárstvím.

článek 5.
Každý člen má pokud možno zajistiti 

náhradní odpočinek za zrušení nebo zmenšení 
odpočinku dovolené podle článku 4., vyjma pří
pady, kdy ujednáním nebo místním zvykem 
bude již předem postaráno o takový odpo
činek.

článek 6.
Každý člen sestaví seznam výjimek povole

ných podle článků 3. a 4. této úmluvy a oznámí 
jej Mezinárodnímu úřadu práce. Každý člen 
oznámí pak vždy po dvou letech všechny 
změny, které v tomto seznamu nastanou.

Mezinárodní úřad práce podá o tom zprávu 
valnému shromáždění Mezinárodní organisace 
práce.

článek 7.
Aby se usnadnilo provádění předpisů této 

úmluvy, bude každý zaměstnavatel, ředitel 
nebo správce podroben těmto povinnostem:

a) v případě, že týdenní odpočinek jest po
skytnut hromadně veškerým zaměstnancům, 
oznámiti dny a hodiny hromadného odpočinku
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repos collectif au moyen ďaffiches apposées 
ďune maniěre apparente dans Fetablissement 
ou en tout autre lieu convenable ou selon 
tout autre mode approuvé par le Gouver- 
nement;

b) faire connaítre, lorsque le repos n’est pas 
donné collectivement á 1’ensemble du per- 
sonnel, au moyen ďun registre dressé selon le 
mode approuvé par la législation du pays ou 
par un rěglement de 1’autorité compétente, les 
ouvriers ou employés soumis á un régime 
particulier de repos et indiquer ce régime.

means of notices posted conspicuously in the 
establishment or any other convenient plače, 
or in any other manner approved by the Go
vernment.

b) Where the rest period is not granted to 
the wholle of the staff collectively, to make 
known, by means of a roster drawn up in ac- 
cordance with the method approved by the 
législation of the country, or by a regulation 
of the competent authority, the workers or 
employers subject to a speciál systém of rest, 
and to indicate that systém.

A r t i c 1 e 8.

Les ratifications officielles de la présente 
Convention dans les conditions prévues á la 
Partie XIII du Traité de Versailles et aux 
Parties correspondantes des autres Traités de 
Paix seront communiquées au Secrétaire 
général de la Société des Nations et par lui 
enregistrées.

A r t i c 1 e 9.

^ La présente Convention entrera en vigueur 
děs que les ratifications de deux Membres de 
1’Organisation internationale du Travail 
auront été enregistrées par le Secrétaire 
général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratifi- 
cation aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suitě, cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre á la dáte oú sa 
ratification aura été enregistrée au Secré
tariat.

A r t i c 1 e 8.

The formal ratifications of this Convention 
under the conditions set forth in Part XIII of 
the Treaty of Versailles and of the corre- 
sponding Parts of the other Treaties of Peace, 
shall be communicated to the Secretary-Ge- 
neral of the League of Nations for re- 
gistration.

A r t i c 1 e 9.

This Convention shall come into force at the 
dáte on which the ratifications of two Mem- 
bers of the International Labour Organisation 
háve been registered by the Secretary-Ge- 
neral.

It shall be binding only upon those Members 
whóse ratifications háve been registered wit i 
the Secretariat.

Thereafter, the Convention shall come into 
force for any Member at the dáte on which its 
ratification has been registered with the 
Secretariat.

A r t i c 1 e 10.

Aussitót que les ratifications de deux Mem
bres de rOrganisation internationale du Tra
vail auront été enregistrées au Secrétariat, le 
Secretaire général de la Société des Nations 
notifiera ce fait á touš les Membres de 1’Orga- 
msation Internationale du Travail. II leur noti- 
fiera également Fenregistrement des ratifi
cations qui lui seront ultérieurement commu- 
niquees par touš autres Membres de FOr^a- 
nisation.

A r t i c 1 e 10.
As soon as the ratifications of two Membeis 

of the International Labour Organisation ha 
been registered with the Secretariat, - 
Secretary-General of the League of Wa i 
shall so notify all the Members of the h 
national Labour Organisation. He sha ; 
wise notify them of the re2Ístrhtion 0 , 
fications which may be communicated 
quently by other Members of 10 
ganisation.

Ar ti cle 11.

Tout Membre qui ratifie la présente Con
vention s engage á appliquer les dispositions

Article 11.
Each Member which ratifies this Conven

tion agrees to bring the provisions o
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vyhláškami vyvěšenými na nápadném místě 
v závodě nebo jiném vhodném místě nebo 
jakýmkoli způsobem schváleným vládou;

b) není-li odpočinek poskytnut hromadně 
veškerým zaměstnancům, oznámiti pomocí rej
stříku, vyhotoveného podle zákonného před
pisu země nebo nařízení příslušného úřadu, 
dělníky nebo zřízence, jichž odpočinek je upra
ven zvlášť, a ohlásiti tuto úpravu.

Článek 8.

Úřední ratifikace této úmluvy budou za 
podmínek předepsaných v části XIII. mírové 
smlouvy versailleské a v souhlasných částech 
ostatních mírových smluv oznámeny generál
nímu tajemníku Společnosti národů a jím za
psány do rejstříku.

Č 1 á n e k 9.

Tato úmluva nabude působnosti, jakmile její 
ratifikace dvěma členy Mezinárodní organisace 
práce bude generálním tajemníkem zapsána 
do rejstříku.

Úmluva bude zavazovati pouze členy, jichž 
ratifikace bude zapsána v sekretariátě.

V důsledku toho tato úmluva nabude pů
sobnosti pro každého člena v den, kdy jeho 
ratifikace bude zapsána v sekretariátě.

Článek 10.
Jakmile bude v sekretariátě zapsána ratifi

kace dvou členů Mezinárodní organisace práce, 
oznámí generální tajemník Společnosti ná
rodů tuto skutečnost všem členům Meziná
rodní organisace práce. Rovněž je zpraví o za
psání ratifikací, které mu budou později ozná
meny od ostatních členů organisace.

článek 11.
Každý člen, kteiý ratifikuje tuto úmluvu, 

zavazuje se provésti ustanovení článků 1., 2..
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des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard 
le ler janvier 1924 et á prendre telles mesures 
qui seront nécessaires pour rendre effectives 
ces dispositions.

A r t i c 1 e 12.
Tout Membre de rOrganisation inteřnatio- 

nale du Travail qui ratifie la présente Con- 
vention s’engage á 1’appliquer á ses colonies, 
possessions et protectorats, eonformément 
aux dispositions de Farticle 421 du Traité de 
Versailles et des articles correspondants des 
autres Traités de Paix.

Ar ti cle 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente Con- 
vention peut la dénoncer á 1’expiration ďune 
période de dix années aprěs la dáte de la mise 
en vigueur initiale de la Convention par un 
acte communiqué au Secrétaire général de la 
Société des Nations et par lui enregistré. La 
dénonciation ne prendra effet qu’une année 
aprěs avoir été enregistrée au Secrétariat.

A r t i c 1 e 14.
Le Conseil ďadministration du Bureau in- 

ceinational du Travail devra, au moins une 
xois touš les dix ans, présenter á la Confé- 
i ence générale un rapport sur Fapplication de 
la piesente Convention et décidera s’il y a lieu 
d inscrire á Fordre du jour de la Conférence 
Ja question de la revision ou de la modification 
de la dite Convention.

Ar ti cle 15.
Les textes frangais et anglais de la présente 

Convention feront foi Fun et Fautre.

j 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation not later 
than 1 January 1924 and to také such action 
as may be necessary to make these provisions 
effective.

A r t i c 1 e 12.

Each Member of the International Labour 
Organisation which ratifies this Convention 
engages to apply it to its colonies, possessions 
and protectorates, in accordance with the pro
visions of Article 421 of the Treaty of Ver
sailles and of the corresponding Articles of 
the other Treaties of Peace.

A r t i c 1 e 13.

A Member which has ratified this Conven
tion may denounce it after the expiration of 
ten years from the dáte on which the Conven
tion first comes into force, by an act comrnu- 
nicated to the Seeretary-General of the
I.eague of Nations for registration. Such de- 
nunciation shall not také effect until one year 
after the dáte on which it is registered with' 
the Secretariat.

Article 14.

At least once in ten years, the Governing 
Body of the International Labour Office shall 
present to the General Conference a report on 
the working of this Convention and shall con- 
sider the desirability of placing on the agenda 
of the Conference the question of its revision 
or modification.

A r t i c 1 e 15.
The French and English texts of this Con

vention shall both be authentic.
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3., 4., 5., 6. a 7. nejpozději 1. ledna 1924 a uči- 
n:ti taková opatření, která budou nutná, aby 
tato ustanovení byla uskutečněna.

Článek 12.

Každý člen Mezinárodní organisace práce, 
který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje pro- 
vésti ji ye svých osadách, državách a protek
torátech v souhlase s ustanoveními článku 
421. mírové smlouvy versailleské a souhlas
ných článků ostatních mírových smluv.

Článek 13.

Každý člen, který ratifikoval tuto úmluvu, 
může ji vypověděti po uplynutí doby deseti let 
ode dne působnosti této úmluvy, a to zvlášt
ním přípisem zaslaným generálnímu tajem
níku Společnosti národů a jím do rejstříku 
zapsaným. Výpověď nabývá účinnosti teprve 
rok po zapsání v sekretariátě.

článek 14.

Správní rada Mezinárodního úřadu práce 
podá aspoň jednou za deset let valnému shro
máždění zprávu o provádění této úmluvy a 
rozhodne, má-li býti dána na denní pořad 
shromáždění otázka revise nebo změny této 
úmluvy.

Článek 15.

Francouzský a anglický text této úmluvy 
jsou oba původní.
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AYANT VU ET EXAMINÉ LES DITES CON- 
VENTIONS, NOUS LES DÉCLARONS APPROU- 
VÉES, ACCEPTÉES, RATIFIÉES ET CONFIRMÉES 
ET PAR LE POU VOIR DE CES PRÉSENTES, SIGNÉES 
DE NOTRE MAIN, NOUS LLS APPROUVONS, 
ACCEPTONS, RATIFIONS ET CONFIRMONS, PRO- 
METTANT PAR NOTRE PAROLE, AU NOM DE 
LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, DES LES 

OBSERVER FERMEMENT ET INVIOLABLEMENT 
ET DE NE PAS PERMETTRE QU'IL Y SOIT CON- 
TREVENU POUR QUELQUE CAUSE OU QUEL- 
QUE PRÉTEXTE QUE CE SOIT.

EN FOI DE QUOI, NOUS AVONS ORDONNÉ 
QUE LES PRÉSENTES FUSSENT DONNÉES ET 
REVÉTUES DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE.

DONNÉ AU CHATEAU DE PRAHA, LE 
28 JU-ILLET 1923.

SHLÉDNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TYTO
Omluvy, prohlašujeme je za schváleny,
PŘIJATY, POTVRZENY A UTVRZENY A MOCÍ 
LISTU TOHOTO, PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU 
VLASTNÍ, JE SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, PO
TVRZUJEME A UTVRZUJEME, SLIBUJÍCE SLOVEM 
SVÝM, JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, 
ŽE JE PEVNÉ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁME 
A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NIM JEDNÁNO 
BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI 
VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST VY- 
HOTOVITI KÁZALI A K NĚMU PEČEŤ REPU
BLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

JENŽ JEST DÁN NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 
28. ČERVENCE 1923.

0

PRÉSIDENT
x DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

T. G. MASARYK m. p.

MINISTŘE DES AFFAIRES ÉTRANGĚRES:

Dr. EDVARD BENEŠ m. p.

PRESIDENT
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCli

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listina byla dne 31. srpna 1923 uložena k zápisu 
u generálního tajemníka Společnosti národů, čímž úmluvy nabyly pro republiku českoslo
venskou mezinárodní působnosti.

Mimo to dosud ratifikovaly hořejší úmluvy tyto státy: Finsko a Indie.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Prnzé.


