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210.
Zdravotní úmluva

mezi republikou československou a republikou Polskou.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
REPUBLIKY POLSKÉ 

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA:

Zdravotní úmluva
mezi republikou československou a republikou 

Polskou.

Republika československá a republika Pol
ská, usilujíce o zabezpečení veřejného zdraví 
na svých územích rozhodly se uzavřití zdra
votní úmluvu.

Za tím účelem jmenovaly svými plnomoc- 
níky:

President republiky česko- 
slovenské: 

p. Dra Václava Girsu,
mimořádného vyslance a splnomocněného ministra 

v ministerstvu věcí zahraničních,

President republiky Polské:

p. Dra Zygmunta Lasocki-ho,
mimořádného vyslance a splnomocněného ministra 

republiky Polské v Praze.

Plnomocníci, vyměnivše si plné moci, jež 
shledali v dobré a náležité formě, shodli se na 
těchto ustanoveních:

Konwencja Sanitarna 
pomiedzy Republika Czeskoslov/acka a Rzecza- 

pospolita Polska.

Republika Czeskoslowacka i Rzeczpospolita 
Polska, dažac do zabezpieczenia zdrowia pu- 
blieznego na swych terytorjach, postanowily 
zawrzeč Konwencje Sanitarna.

W tym celu mianowali swymi pelnomocni- 
kami:

Prezydent Republiki Czesko- 
slowackiej: 

p. Dra Wadawa Girs§,
Posla Nadzwyczajnego i Ministra Pelnomocnego 

w Ministerstv/ie Spraw Zagranicznych,

Prezydent Rzeczypospolítej 
P o 1 s k i e j:

p. Dra Zygmunta Lasockiego,
Posla Nadzwyczajnego i Ministra Pelnomocnego 

Ezeczypospolitej Polskiej w Pradze.

Pelnomocnicy po wymianie swych pelno- 
mocnictw, uznaných za dobré i naležyte co do 
formy, zgodzili si§ na nastepujace postano- 
wienia:
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I.
Závazky smluvních stran, vyskytnou-li se na 

jejich území nakažlivé nemoci.

Článek 1.
Každá ze smluvních stran vyrozumí, pokud 

možno telegraficky, druhou stranu o každém 
prvním případě cholery nebo moru, který se 
vyskytne na jejím území, jakož i o případech 
důvodně podezřelých.

Každá ze smluvních stran oznámí tímtéž 
způsobem druhé straně také každý první pří
pad cholery nebo moru, vyskytnuvší se snad 
později mimo obvod již postižený.
' Obě smluvní strany budou se též vyrozumí- 
vati o epidemickém šíření se tyfu skvrnitého 
a zvratného.

Sdělení tato budou obsahovati:
1. jméno a druh nemoci;
2. místo a dobu jejího vyskytnutí se;
3. původ a zdroj nemoci;
4. počet onemocnění a úmrtí;
5. jméno místa nebo správního okresu po

stiženého nákazou;
6. učiněná opatření.
Nemoc označí se latinským názvem klinic

kým, vědecky uznaným.

Článek 2.
Nehledíc ku sdělením, uvedeným v článku

1., budou se obě strany vyrozumívati v obdo
bích nejméně týdenních o dalším průběhu epi
demie, o učiněných opatřeních a o všech okol
nostech, které by mohly míti epidemiologický 
význam.

Tyto týdenní zprávy budou obsahovati též 
opravy všech omylů a nepřesností zpráv před- 
chozích.

Článek 3.
Kromě sdělení uvedených v článcích 1. a 2., 

zavazuje se každá ze smluvních stran dodá- 
vati druhé straně všechny úřední publikace 
ústředních úřadů, týkající se veřejného zdra
votního stavů, zvláště však nakažlivých ne
mocí.

Vyskytne-ii se neb začne-li se epidemicky 
šířiti na území jedné ze smluvních stran jaká-

I.
Zobowiazaisia stron, zawierajacych umow§, na 
wypadek pojawienia sie na ich terytorjmn 

chorob zakažnych.

A r t y k u í 1.
Kazda ze stron zawierajqcych umow§, be- 

dzie zawiadamiala možhwie drog$ telegra- 
ficzna drugíj stron§ o každým pierwszym wy- 
padku cholery lub džumy, które pojawily si§ 
na jej terytorjum, jak równiež o wypadkach, 
co do któryeh zachodzi uzasadnione podej rze- 
nie.

W ten sam sposób každa ze stron zawiado- 
mi drugžj stron§ takže o každým pierwszym 
wypadku cholery lub džumy, który zaszedl 
póza obr§bem juž zakažonym.

Obře strony urnawiaj ace si§ běda zawiada- 
mialy sie równiež wzajemnie o epidemicznem 
szerzeniu si§ tyfusu plamistego i powrotnego.

Komunikaty b§da zawieraly:
1. nazw§ i rodzaj choroby;
2. miejsce i dat§ wypadku;
3. pochodzenie i žródto choroby;
4. iiezbe zachorowaň i zgonów;
5. nazw§ zakažonego miasta lub administra- 

cyjnego okr§gu;
6. šrodki przedsiewziete.
Choroba bedzie okrešlona laciňska nazwa 

kliniczna, uznana przez nauk§.

A r t y k u 1 2.
Niezaležnie od komunikatów, omawianych 

w art. 1, obie strony powiadamiaja si§ okre- 
sowo co najmniej raz na tydzieň o dalszym 
przebiegu epidemji, o przedsi§wzi§tych šrcd- 
kach i wszelkich okolicznošciach, które moga 
miec znaczenie epidemjologiczne.

Komunikaty tygodniowe b§da zawieraly 
równiež sprdstowania wszelkich bl^dów i nie- 
dokladnošci dotyczacych poprzednich komuni
katów.

A r t y k u 1 3.
Prócz komunikatów, omawianych w art. 1 

i 2, každa ze stron zawierajacych umow§, zo- 
bowiazuje sie udzielač stronie drugiej wszel
kich públikacj i urzgdowych wladz central- 
nych, dotyczacych stanu zdrowia publicznego, 
w szczególnošci zas, dotyczacych ruchu cho
rob zakažnych.

Ježeli na terytorjum jednej ze stron pojawi 
si§ lub zacznie szerzyč epidemicznie jakakol-
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koliv nakažlivá nemoc, která na tomto území 
zpravidla se nevyskytuje vůbec nebo nikoliv 
v takové, t. j. epidemické formě, jest tato 
strana povinna sděliti druhé straně všechny 
jí známé podrobnosti o této nemoci.

článek 4.
Učiní-li jedna ze smluvních stran podle 

nabytých zpráv zdravotní opatření na ochra
nu před zavlečením některé z nemocí, uve
dených v článku 1., z místa, nenáležejícího 
žádné ze smluvních stran, ale s oběma neb 
s některou z nich sousedícího, jest povinna 
uvědomiti o tom ihned druhou stranu a sdě
liti jí současně učiněná opatření, jakož i okol
nosti, jež ji k nim přiměly.

článek 5.
Sdělení uvedená v článcích 1., 2., 3. a 4. 

budou zasílána kromě hlášení cestou diplo
matickou též přímo ústředním zdravotním 
úřadem jedné strany ústřednímu zdravotnímu 
úřadu druhé strany.

Tato sdělení budou zasílána stranou posti
ženou také zdravotní sekci Svazu Národů 
v ženevě.

článek 6.
účinnost této úmluvy může býti rozšířena 

dohodou smluvních stran též na jiné, v článku
1. neuvedené nemoci.

článek?.
Bude-li jedna ze smluvních ’stran pokládati 

za vhodné, aby do úředního stavu jejího diplo
matického zastupitelství v hlavním městě 
druhé strany přidělen byl lékařský attaché, 
zabezpečí ústřední zdravotní úřad druhé 
strany tomuto funkcionáři možnost seznámiti 

s. ePÍdemiologickými poměry země a se 
všemi jinými otázkami, na nichž by jejich 
stát měl zájem z ohledu veřejného zdravot
nictví.

II.
Ochranná opatření vůči zamořeným územím, 

článek 8.
Vůčimbvodu zamořenému jednou z nemocí 

uvedených v článku 1., má každá ze smluvních

9o5

wiek choroba zakažna, która na daném tery- 
torjum nie wystepuj e zazwyczaj wcale, albo 
tež nie wystepuj e w postaci nagminnej, to 
wíašciwa strona obowiazana jest bezzwlocznie 
zakomunikowač stronie drugiej wszelkie po- 
siadane szczegóíy o danej chorobie.

A r t y k u 1 4.
Ježeli jedno z Paňstw zawierajacyeh umowe 

wyda u siebie na zasadzie posiadanych wiado- 
mošci zarzadzenia sanitárně, majace na celu 
ochrone od zawleczenia jednej z chorob wy- 
mienionych w art. 1 z miejscowošci nienale- 
žacej do žadnego z Paňstw zawierajacyeh 
umow§, lecz sasiadujacej z niemi, lub z któ- 
remkolwiek z nich, to zobowiazane jest za- 
wiadomič natychmiast druga stron§ zarówno
0 przedsi§wzietyeh šrodkach, jak i okoliezno- 
šciach, które sklonily je do wydania tych za- 
rzEjdzeň.

A r t y k u 1 5.
Zawiadomienia wymienione w art.: 1, 2, 3

1 4, przěsyíane běda niezaležnie od drogi dy- 
plomatycznej bezpošrednio przez Centralna 
Wíadz§ Sanitarna jednej strony Centralnej 
Wladzy Sanitarnej strony drugiej.

Zawiadomienia te běda przesylane przez 
strone choroba nawiedzona równiež do Sekej i 
Hygieny Ligi Narodów w Genewie.

A r t y k u 1 6.
Dzialanie niniejszej umowy može byč roz- 

ciagni§te na zasadzie porozumienia kontra- 
hentów, równiež na inne choroby zakažne nie 
wymienione w art. 1.

\ v

A r t y k u 1 7.
Na wypadek, gdyby jedna ze stron zawiera- 

jacych umow§ uwažaía za stosowne dodač do 
personelu swego dyplomatycznego zastepstwa 
w stolicy drugiej strony lekarskiego attaché. 
Centralna Wíadža Sanitarna wíašciwej strony 
ma zapewnic ternu funkejonarjuszowi wszel
kie ulatwienia, aby mu umožliwič zaznaj omie- 
nie sie ze stosunkami epidemjologieznymi 
krajů i wszystkiemi innemi kwestjami, przed- 
stawiajacemi interes dla hygieny publieznej 
jego Paňstwa.

II.

Zarzadzenia stosowane wzgledem terytorjum 
zakažonego.

A r t y k u 1 8.
Kazda ze stron zawierajacyeh umowe. ma 

prawo stosowaé wzgledem miejscowošci zaka-

132!:
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stran právo učiniti opatření vytčená v člán
cích 10. až 18. s tou výhradou, že prostředků 
těchto použije jen vůči osobám a zboží pochá
zejícím ze zamořeného obvodu, zachovávajíc 
podmínky v článku 9. uvedené.

č 1 á n e k 9.
Za obvody zamořené lze prohlásiti pouze 

správní jednotky: „powiať1, okres, město 
nebo obec.

Některý z těchto obvodů může býti pro
hlášen za zamořený tehdy, povstane-li tam 
místní ohnisko cholery, šíří-li se tam epide
micky skvrnitý nebo zvratný tyfus, nebo 
byl-li tam zjištěn jeden nebo více případů 
nezavděčeného moru.

článek 10.
Uvědomení druhé strany o tom, že některý 

obvod byl uznán za zamořený, jakož i sdělení 
o opatřeních, která byla učiněna, aby se za
bránilo zavlečení nakažlivých nemocí ze za
mořeného obvodu, děje se způsobem, uvede
ným v článku 5.

Článek 11.
„Powiať*, okres, město nebo obec, jež byly 

podle článku 9. prohlášeny za zamořené, pře
stávají býti za takové pokládány, bylo-li 
úředně zjištěno, že v době 5 dnů od okamžiku 
posledního úmrtí neb isolace nevyskytl se 
žádný případ další cholery neb moru, nebo, 
pokud jde o tyfus skvrnitý a zvratný, 
svědčí-li záznam o počtu onemocnění a ta 
okolnost, že vyskytují se již pouze ojedinělé 
případy o tom, že nemoc nemá více rázu 
epidemie.

Článek 12.
Opatření, jež dovoleno jest učiniti podle 

této úmluvy, aby bylo zamezeno přenášení 
nakažlivých nemocí uvedených v článku 1. 
jsou tato:

1. osobní prohlídka a vyšetření lékařem 
úředně k tomu ustanoveným;

2. odstranění a osamocení nemocných a 
z nemoci podezřelých;

3. desinfekce a desinsekce osob a zava
zadel ;

4. desinfekce zboží (tovarů) a v případě 
moru též deratisace;

žonej jedna z chorob wymienionych w arty- 
kule 1-szym zarzadzenia wymienione w art. 
10 do 18, z zastrzeženiem, že šrodki te moga 
byc stosowane jedynie do osob i towarów, po- 
chodzacych z terytorjum zakažonego i z za- 
chowaniem warunków przewidzianych w arty- 
kule 9.

A r t y k u 1 9.
Za zakažona možná oglosic tylko jednosti^ 

administracyjna: powiat, „okres** i gmin§, 
miejska lub wiejska.

Dane terytorjum može byc uznané za zaka- 
žone, ježeli w wypadku cholery wystapi miej- 
scowe ognisko, odnošnie do tyfusu plamistego 
i powrotnego, w razie szerzenia si§ nagmin- 
nego tych chorob, w wypadku zas džumy — 
w razie stwiérdzenia jednego lub kilku nieza- 
wleczonych wypadków choroby.

A r t y k u i 10.
Zawiadomienie strony drugiej o tem, že 

daný powiat, „okres** lub gmina uznané sq za 
zakažone, jak równiež zawiadomienie o šrod- 
kach przedsiewzietych čelem zapobieženia za- 
wleczeniu chorob z terytorjum zakažonego 
drugiej strony, odbywa si§ w sposób przewi- 
dziany w art. 5.

Artykuí 11.
Powiat, „okres** i gmina wiejska lub miej

ska, które byly uznané za zakažone na zasa- 
dzie art. 9. przestaja byc uwažane za zaka
žone: w wypadku cholery lub džumy, ježeli 
zostanie urzedowo stwierdzohe, že w przeeiagu 
dni 5 od chwili zgonu lub izolacji ostatniego 
zachorowania, nie zaszedí žáden nowy wypa- 
dek, zas odnošnie do tyfusów: plamistego i po
wrotnego, ježeli zmniejszenie liczby zachoro- 
wan i wyst§powanie jedynie pojedynczych wy
padków wskazuje, že choroba nie ma wipcej 
charakteru epidemicznego.

Artykul 12.

Zarzadzenia dopuszczalne przez niniej sza 
Konwencje čelem zapobiegania przenoszeniu 
chorob zakažnych wymienionych w arty- 
kule 1. sa nastupujíce:

1. ogl§dziny i badanie lekarskie przez le- 
karza urzedowego;

2. usuni§cie i odosobnianie chorých i po
dej rzaných o chorob?;

3. dezynfekcja i dezynsekcja osob i bagažy;

4. dezynfekcja towarów a w przypadku džu
my równiež deratyzacja;
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5. zákaz vjezdu osobám neděkovaným;
6. zdravotnická propaganda.

článek 13.
Osobní prohlídce a lékařskému vyšetření 

budou podrobeny na hranicích ony osoby, jež 
přicházejí z obvodů zamořených, nebo jeví 
již příznaky některé z nemocí uvedených 
v článku 1., anebo jsou podezřelé z některých 
těchto nemocí.

Osoby přecházející hranice hromadně nebo 
ve skupinách, jsoucích ve špatných poměrech 
hygienických, mohou býti státními zdravot
ními orgány podrobeny hromadně osobní pro
hlídce a lékařskému vyšetření.

U osob podezřelých z cholery nebo moru 
může býti v případě potřeby provedeno vy
šetření bakteriologické za účelem rozpoznání 
nemoci.

Článek 14.
Osoby uznané při lékařském vyšetření za 

nemocné nebo z nemoci podezřelé jest osa- 
motniti a dopraviti do místností zdravotním 
úřadem příslušného státu k tomu účelu 
zvláště zřízených a přiměřeně vybavených, 
kde zůstanou až do svého uzdravení, nebo 
do přesného rozpoznání nemoci.

Zadržovati osoby zdravé, aby byly pozoro
vány, jest nepřípustno.

Osoby, které jedou ze zamořeného obvodu, 
nebo které se stýkaly s někým, kdo byl stižen 
jednou z nemocí uvedených v článku 1., mohou 
býti podrobeny zdravotnímu dozoru po pří
chodu na místo určení, a sice, jde-li o choleru 
nebo mor po dobu 5 dnů, jde-li o tyfus 
skvrnitý po dobu nejméně 14 dnů, jde-li 
o tyfus zvratný po dobu 8 dnů, počítajíc od 
doby odjezdu ze zamořeného obvodu, nebo 
od doby zjištění nemocného na hranici.

K tomu cíli může býti těmto osobám na
řízeno, aby po příchodu na místo určení do
stavily se k příslušnému zdravotnímu úřadu.

Článek 15.
Personál služby zdravotní, železniční, pla

vební, poštovní, telegrafní a celní může býti 
podroben zdravotním opatřením jen v tom 
případě, zjistí-li se, že onemocněl jednou 
z nemocí v článku 1. uvedených.

Ustanovení prvního odstavce tohoto článku 
má platnost též, pokud jde o osoby překraču
jící hranice s diplomatickým cestovním pasem, 
nebo služební listinou jedné ze smluvních 
stran.

5. zakaz wjazdu osob nieszezepionych;
6. propaganda sanitarna.

A r t y k u 1 13.
Indywidualnym ogl§dzinom i badaniu lekar- 

skiemu poddané b§da na granicy osoby przy- 
bywajace z miejscowošci zakažonych lub oka
zuj ace ob jawy jednej z chorob wymienionych 
w art. 1., albo tež zdradzajgce symptomy, bu- 
dzace podejrzenie o jedna z tych chorob.

Osoby przechodzace granice w partjach, 
albo w grupách znajdujacych sie w zlých wa- 
runkach hygienicznych, moga byč poddané 
przez wladze Paňstwa przeznaczenia masowo 
ogl§dzinom i badaniu lekarskiemu.

U osob podej rzaných o cholero albo džume 
moga byč w miar§ potrzeby dokonywane ba- 
dania bakterjologiczne dla celów rozpoznaw- 
czych.

A r t y k u 1 14.
Osoby uznané podczas ogledzin lekarskich 

za chore lub podejrzané o chorobo, podlegaja 
odosobnieniu i sa kierowane przez wladze sa
nitárně Paňstwa przeznaczenia do specjalnie 
w tym celu urzadzonych i odnowiednio wypo- 
sažonych pomieszczeň, gdzie pozostaja do 
chwili wyzdrowienia lub šcislego rozpoznania 
choroby.

Zatrzymanie osob zdrowych čelem obser- 
wacji jest niedopuszczalne.

Osoby jad^ce z miejscowošci zakažonych 
lub osoby, które stykaly sio z chorým na j edna 
z chorob wymienionych w artykule 1, moga 
podlegač dozorowi sanitarnemu po przybyciu 
na miejsce przeznaczenia: przez 5 dni w wy- 
padku cholery lub džumy, przez dni 14 —- 
w wypadku duru plamistego i przez 8 dni — 
w wypadku duru powrotnego, liczac od chwili 
wyjazdu z miejscowošci zakažonej lub od 
chwili stwierdzenia chorego na granicy.

W tym celu osobom tym može byč nakazane 
stawienie sio Po przybyciu na miejsce prze
znaczenia u wlašciwych wladz sanitarnych.

A r t y k u 1 15.
Personel služby sanitarnej, kolej owej, že- 

glugi, pocztowej, telegraficznej i clowej pod- 
lega zarzadzeniom sanitarnym j edynie w razie 
ujawnionego zachorowania na jedna z chorob 
wymienionych w artykule 1.

• Ppstanowienia pierwszego punktu niniej- 
szego artykulu rozciagaj a sio równiež na 
osoby, przekraczajace granice na zasadzie 
paszportu dyplomatycznego lub síužbowego 
jednej z umawiajacych sio stron.
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Osobní zavazadla, vezená z obvodů zamoře
ných, vyjímajíc zavazadla osob, uvedených 
v článku 15., mohou býti podrobena desin- 
fekci a desinsekci, uznají-li to zdravotní or
gány pro ten případ za účelné.

Pokud jde o osoby přibývající hromadně 
nebo ve skupinách, může býti podle výsledku 
lékařských prohlídek vykonána hromadná 
desinfekce a desinsekce a, jde-li o tyfus 
skvrnitý a zvratný, též přiměřené očištění těl 
(lázně a střihání) a oděvu.

článek 16.

Článek 17.
Zboží může býti podrobeno desinfekci pouze 

v tom případě, zjistí-li zdravotní orgány 
zjevné příznaky nakažení zboží nebo jeho 
obalu.

Desinfekce může býti provedena nebo dovoz 
zakázán, nebyla-li provedena desinfekce, též 
pokud jde o následující druhy zboží, pocháze
jícího z obvodů zamořených jednou z nemocí 
uvedených v článku 1.:

1. obnošený oděv, užívané osobní prádlo a 
ložní prádlo.

Dovoz těchto předmětů nelze zakázati, 
jde-li o přesídlení, nebo tvoří-lí tyto předměty 
zavazadla. V těchto případech budiž s nimi 
naloženo podle ustanovení článku 16.

2. Hadrové odpadky a hadry, vyjímajíc 
lisované hadrové odpadky převážené v obalu 
spjatém obručemi.

Zákazu dovozu nepodléhají:
1. čerstvé odpadky pocházející přímo z přá

delny, tkalcovny, konfekcí a bělidel, dále 
umělá vlna a ústřižky čerstvého papíru;

2. dopisy, korespondence, tiskopisy, knihy, 
časopisy, obchodní papíry, atd., nečítajíc v to 
poštovní balíky obsahující předměty jmeno
vané v bodě 1. a 2. druhého odstavce tohoto 
článku.

Místo a způsob desinfekce stanoví se úřa
dem státu určení. Desinfekce budiž prováděna 
tak, aby předměty jí podrobené byly co nej
méně poškozeny.

Průvozu zboží (tovarů) přes území jedné 
ze smluvních stran, dopravovaného v nále
žitém obalu, nemůže býti bráněno. Zboží ta
kové nepodléhá též desinfekci.

Osobisty bagaž podróžny jadacych z tery- 
torjów zakažonych, z wyjatkiem bagažu osob 
wymienionych w artykule 15, može byč pod
daný dezynfekcji i dezynsekcji, ježeli wladze 
sanitárně běda uwažaly to w daným wypadku 
za konieczne.

Wzgl§dem osob przybywajacych w partjach 
lub grupách stosownie do wyniku ogledzin le- 
karskich, može byč zastosowana masowa de- 
zynfekcja i dezynsekcja, a w przypadkach ty- 
fusu plamistego lub powrotnego równiež spe- 
cjalne oczyszczenie ciala (kapiel i strzyženie) 
oraz odziežy.

A r t y k u 1 17.
Towary moga byc poddawane dezynfekcji 

tylko w razie stwierdzenia przez wladz§ sani- 
tarna jawnych oznak zakaženia towaru lub 
jego opakowania.

Nižej wymienione towary, pochodz^ce 
z miejscowošci zakažonych jedna z chorob wy
mienionych w art. 1, možná poddawac dezyn
fekcji albo tež zakazač ich wwozu, o ile nie 
zostaly poddané dezynfekcji:

1. noszone ubranie, užywana bielizna oso- 
bista i pošciel.

Nie možná zakazač przywozu powyžszych 
przedmiotów w wypadku przesiedlania si§ albo 
tež, gdy stanowia one bagaž. W wypadkach 
tych naležy z nimi postapič zgodnie z prze- 
pisami artykulu 16.

2. szmaty i galgany, z wyjatkiem szmat 
prasowanych, przewožonych w belach obciag- 
ni§tych obr§czami.

Nie podlegajžj zakazowi przywozu:
1. šwieže odpadki, pochodz^ce wprost z prz§- 

dzalni, tkalni, szwalni i bielników (blichow- 
ni), sztuczna welna i okrawki šwiežego pa- 
pieru;

2. listy, korespondenci a, druki, ksiažki, 
písma, papiery handlowe itp. z wyj atkiem j ed- 
nak paczek pocztowych zawierajacych przed- 
mioty wymienione w punkcie 1 i 2 drugiego 
ustepu niniejszego artykulu.

Miejsce i sposób dezynfekcji ustalaja 
Urzedy Paňstwa przeznaczenia. Dezynfekcja 
winna byč przeprowadzona w sposób zapewnia- 
jacy možliwie najmniejsze uszkodzenie przed
miotów dezynfekowanych.

Nie može . byč zabroniony tranzyt przez te- 
rytorjum jednej z ukládájacyeh si§ stron to- 
warów id§cych w naležytem opakowaniu. To
wary takie nie podlegaja równiež dezynfekcji.

A r t y k u í 16>
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Od osob jedoucích z obvodu zamořeného 
cholerou lze žádati, aby se podrobily ochran
nému očkování proti choleře. Neočkovaným 
osobám může býti vjezd zabráněn. Průkazem 
o provedeném očkování může býti vysvědčení 
vydané úředním lékařem příslušné země.

Vyskytne-li se cholera ve společnostech 
nebo ve skupinách přibývajících na hranice, 
mohou býti osoby z jejich středu podrobeny 
dvojímu očkování proti choleře. K tomu cíli 
mohou býti tyto osoby zadrženy na po
hraniční stanici v zemi, kam se ubírají.

Osobám, jež nechtějí se podrobiti očkování, 
může býti další cesta zapovězena.

článek 19.
Smluvní strany uznávají, že účinné prová

dění zdravotně ochranných opatření jest 
možno jen tehdy, když zúčastněné vrstvy 
obyvatelstva a zvláště personál železniční a 
plavební pochopí jejich důležitost.

Proto zavazují se smluvní strany, že budou 
poučovati služební personál o vlastnostech 
nakažlivých nemocí, o způsobech jich roz
šiřování se, jakož i že vyučí je nutnému po
stupu, jejž v praksi jest zachovávati v pří
padě vyskytnutí se nakažlivé nemoci; mezi 
cestujícími a obyvatelstvem obvodů pohra
ničních rozšíří všeobecně poučení o významu 
zaváděných zdravotních opatření.

III.
Dráhy a jiné dopravní prostředky.

Článek 20.
Pokud jde o cestující přicházející na hra

nice drahou a o jejich zavazadla, použiti jest 
opatření v článku 12. této smlouvy. Tato 
zdravotní opatření dlužno vykonávati,' aniž 
by jízda vlaků byla zdržována. K tomu cíli 
postarají se smluvní strany o utvoření pří
slušných zdravotně dozorčích stanic na po
hraničních železničních stanicích.

článek 18.

Článek 21.
Smluvní strany se zavazují:
1. Udržovati železniční materiál, sloužící 

k dopravě k hranicím, v nutné čistotě a v pří
padě potřeby podrobovati jej desinfekci, 
desinsekci a deratisaci.

Od osob jadacych z miejscowošci zakažo- 
nych cholera možná zažadač poddania sie obo- 
wiazkowemu szczepieniu ochronnemu przeciw 
cholerze. Osobom nieszczepionym možná za- 
bronič wjazdu. Na dowód szczepienia može 
byé przedstawione šwiadectwo wydane przez 
lekarza urz§dowego wlasciwego krajů.

W razie pojawienia sie cholery pošród przy- 
bywajacyeh na granice part ji albo grup, 
wchodzace w ich sklad osoby moga byč pod
dané dwukrotnemu szczepieniu przeciw chole
rze. W tym celu moga byč osoby te zatrzy- 
mane na pogranicznej stacji w krajů przezna- 
czenia.

Osobom nie chcacym poddac si§ szczepieniu 
može byč zabroniona dalsza podróž.

A r t y k u 1 19.
Paňstwa zawierajace umovve uznaja, že po

myslné przeprowadzenie ochrony sanitarnej 
možliwe jest jedynie wtedy, gdy zaintereso- 
wane warstwy ludnošci, a specjalnie personel 
kolejowy i personel žeglugi zdaje sobie spra- 
w§ z ich donioslošci.

Wobec tego strony obowiazuja sie zaznaja- 
miac personel síužbowy z wlašciwošciami cho
rob zakažnych i drogami ich szerzenia sie oraz 
zapoznawač go z niezb§dnymi praktycznymi 
sposobami postepoivania w wypadku choroby 
zakažnej, jak równiež rozpowszechniaé pošród 
podróžnych i ludnošci rejonów pogranicznych 
wiadomošci wyjašniajace znaczenie wydanych 
zarzadzeň sanitarnych.

III.
Koleje i inne šrodki kommunikacji.

A r t y k u 1 20.
Wzgledem podróžnych przybywajacych na 

granice kolej ami i ich bagažu stosuje sie 
šrodki wymienione w artykule 12. niniejszej 
Konwencji. WykonywTanie dotyczaeych zarza
dzeň sanitarnych winno sie odbywač bez za- 
trzymania ruchu pociagów. W tym celu strony 
zawieraj ace umowe postaraj a si§ o utworzenie 
na stacjach pogranicznych kolejowych odpo- 
wiednich punktowr sanitarno-nadzorczych.

A r t y k u 1 21.
Strony zawierajace umowe zobowiazuja si§:
1. Utrzymywač w niezbednej czystošci ma- 

terjaí kolejowy, služacy do przewozu w kie- 
runku granicy, a w razie potrzeby poddawač 
go dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji.

A r t y k u 1 18.
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2. Rozvinouti přesný dozoi' v pohraničním 
Obvodu nad zdravotním stavem nádraží a že
lezničních tratí v obvodu nádraží, dohlížeti 
na zaopatřování nádraží dobrou pitnou vodou, 
na čistotu záchodů ve vlacích a na nádraží, 
na udržování nádražních restaurací a bufetů 
v náležitém stavu, jakož i v době vyskytující 
se cholery zakázati prodej zboží, jímž může 
se šířiti nákaza.

3. Učiniti opatření, aby na pohraničním 
území, podřízeném jich pravomoci, byly osoby 
onemocnělé jednou z nemocí, uvedených 
v článku 1., zavčas z vlaku odstraněny, a aby 
v tom případě byla učiněna zdravotní opatření.

Smluvní strany se zavazují, že budou se 
\zájemně vyrozumívati o takových případech 
způsobem uvedeným v článku 28.

článek 22.
V případě, že by se ve vlaku, jenž přejel 

hranice, zjistila osoba onemocnělá jednou 
z nemocí uvedených v článku 1., bude dotčený 
vůz nebo jeho oddělení příslušným úřadem 
země podroben desinfekci, a v případě po
třeby může býti vůz ten odepnut.

Cestujícím, kteří s nemocným přišli do 
styku, jest se podrobiti lékařské prohlídce. 
Osoby za zdravé uznané se nezadržují, jich 
zavazadla mohou býti však podrobena des
infekci. Jde-li v tom případě o tyfus skvrnitý 
nebo zvratný, mohou tyto osoby a jich za
vazadla podrobena býti desinsekci.

článek 23.
Ustanovení této úmluvy bude použito s pří

slušnými změnami vůči cestujícím, jich za
vazadlům, jakož i vůči zboží přicházejícímu 
cestami vodními, pozemskými a vzduchem. IV.

IV.
Pohraniční stanice zdravotního dozoru.

článek 24.
K cíli provádění zdravotních opatření uve

dených v této úmluvě budou zřízeny stanice 
zdravotního dozoru, vybavené zařízením ne
zbytným k osamocení a léčení nemocných, 
jakož i ku provádění desinfekce, desinsekce 
a koupelí.

Zařízení stanic zdravotního dozoru má od
povídat! rozměrům dopravy osob a zboží da
ným místem, aby vykonávání zdravotních

2. Roztaczač šcisly dozor w rejonie pogra- 
nicznym nad stanem sanitarnym dworców ko
lej owych i linji kolej owych w obr§bie stacji 
kolej owych, czuwac nad zaopatrzeniem dwor
ców w dobra wod§ do picia, nad czystošcia 
wychodków w pociagach, na dworcach jak 
równiež nad utrzymaniem bufetów i restau- 
racji w naležytym stanie, a w okresie panowa- 
nia cholery zakazač sprzedažy produktów mo- 
gacych szerzyč zaraze.

3. Zarzadzič, aby na podleglem ich wladzy 
terytorjum pogranicznem osoby chore na 
jedníj, z chorob wymienionych w artykule 1. 
byly we wlašciwym czasie usuwane z pocia- 
gów, oraz aby przedsiewzi§to šrodki sanitárně 
konieczne w daným wypadku.

O wydarzeniaeh takich strony zawierajace 
umow§ zobowiazuj % si§ powiadamiac wzajem- 
nie w sposób przewidziany w artykule 28.

A r t y k u 1 22.
W wypadku ujawnienia w pociagu, który 

przebyl granice, osoby chorej na jedna z cho
rob wymienionych w artykule 1., dotyczacy 
wagon albo przedziaí poddaný b§dzie przez 
wiadze krajů przeznaczenia dezynfekeji, a 
w x-azie potrzeby wagon ten može byč odcze- 
piony.

Podróžni, którzy stýkali si§ z chorým, pod- 
legaja ogl§dzinom lekarskim. Osob uznaných 
za zdrowe nie zatrzymuje si§, jednakže bagaž 
ich može byč poddaný dezynfekeji. W przy- 
padku tyfusu plamistego lub powrotnego, 
osoby te i ich bagaž moga byč poddané dezyn
fekeji.

A r t y k u 1 23.
Przepisy niniejszej Konwencji běda miaíy 

zastosowanie z wlašciwemi zmianami wzgle- 
dem podróžnych i ich bagažu oraz towarów 
przybywajacych drogami ladowemi, wodnemi 
i powietrzem.

IV.
Pograiiíczne punkty dozoru sanitarnego.

A r t y k u 1 24.
Gelem przeprowadzenia šrodków sanitar- 

nych przewidzianych w niniejszej Konwencji 
běda urzadzone punkty dozoru sanitarnego 
zaopatrzone w urzadzenia niezbedne do od- 
osobnienia i leezenia chorých oi’az dezynfekeji, 
dezynsekeji i kapieli.

Urzadzenia punktów dozoxm sanitarnego 
winne odpowiadač rozmiarom ruchu osob i to
warów przez dana miejscowošč, aby stosowa-
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opatření orgány příslušné země nebylo pří
činou zdržování dopravy.

Článek 25.
Smluvní strany označí po vzájemné do

hodě ústředních zdravotních úřadů body na 
hranici nebo v její blízkosti, v nichž mají 
býti zřízeny v případě epidemie stanice zdra
votního dozoru, podřízené úřadu státu, na 
jehož území jsou.

Smluvní strany vyhrazují si právo pro
zatímního uzavírání těch hraničních bodů pro 
dopravu cestujících a zboží z území druhého 
státu, neb z jeho části, v nichž by upravení 
stanice pro zdravotní dozor setkávalo se se 
skutečnými obtížemi.

Opatření to může nastati jen v tom pří
padě, že by hrozilo epidemické šíření se jedné 
z nemocí v článku 1. uvedených. Smluvní 
strany se zavazují, že sdělí si svůj úmysl 
stran uzavření příslušných bodů nejméně do 
8 dní před uskutečněním tohoto záměru.

Avšak smluvní strany se zavazují, že za
bezpečí svobodnou vozbu cestujících a zboží
přes ostatní zdravotní stanice.

Článek 26.
Vybírání poplatků od pasažérů a cestujících 

za lékařskou pomoc, poskytovanou podle této 
úmluvy na pohraničních stanicích pro zdra
votní dozor, za vydržování jich po dobu iso
lování v nemocnicích v případě, jsou-ii pode
zřelí z některé nemoci v článku 1. uvedené, 
jakož i za vydání způsobená výkonem jiných 
zdravotních opatření stanovených touto úmlu
vou, není přípustno. Uvedená vydání zatěžují 
ten stát, na jehož území tato opatření jsou 
učiněna, pokud náklady tyto nestíhají podle 
příslušného zákonodárství samosprávu nebo 
jiné osoby právnické nebo fysické.

Vybírání poplatků za vykonání desinfekce, 
desinsekce nebo deratisace jest přípustno jen 
pokud jde o zboží, při němž má se těchto pro
středků dle této úmluvy použiti, a to ve výši 
věcných vydání za materiál k tomu účelu 
upotřebený. Smluvní strany vyrozumí se vzá
jemně v přiměřené lhůtě o výši těchto po
platků.

nie šrodków sanitarnyeh przez wladze krajů 
przeznaczenia nie powodowalo zatrzymania 
ruchu.

A r t y k u 1 25.
Strony zawierajřjce umow§, oznaczaja na za- 

sadzie wzajemnego porozumienia Centralnych 
Wladz Sanitarnyeh na granicy lub w jej po- 
bližu punkty, w których w razie epidemji 
winne byc urzadzane stacje dozoru sanitar- 
nego, podlegle wladzy tego Paňstwa, na któ- 
rego terytorjum sig znajduja.

Strony zawierajace umowe zastrzegaja so- 
bie prawo zamykania czasowego dla ruchu po- 
dróžnych i towarów z terytorjum drugiego 
Paňstwa, albo ezešci tego terytorjum tych 
punktów granicznyeh, w których urzadzenie 
stacji dozoru sanitarnego bedzie przedstawialo 
istotne trudnošci.

Zarzadzenie to može byč stosowane jedynie 
w wypadku grožnego szerzenia sie jednej 
z wymienionych w artykule 1 epidemji. 
Strony zobowiazuj a sig do notyfikowama swo- 
jego zamiaru zamknigeia daných punktów co- 
najmniej na 8 dni przed wprowadzeniem 
w czyn tego zamierzenia.

Strony zobowiazuj a sig jednak zapewnič 
swobodny ruch podróžnych i towarów przez 
pozostale punkty sanitárně.

A r t y k u 1 26.
Pobieranie oplat od pasažerów i podróž

nych za pomoc lekarska, udzielona na zasadzie 
ninieiszej Konwencji na pogranicznych sta- 
cjaeh dozoru sanitarnego, za utrzymanie ich 
podezas izolacji w szpitalach z powodu po
dej rzenia o jedna z chorob wymienionych 
w artykule 1, jak równiež za wydatki polg- 
czone ze stosowaniem innych šrodków sani- 
tarnych przewidzianych w niniejszej Kon
wencji nie jest dopuszczalne. Powyžsze wy
datki obciažaja Skarb tego Paňstwa, na 
którego terytorjum šrodki te sa stosowane, 
o ile do pokrycia tych wydatków nie sa zobo- 
wiazane wedlug migjscowych ustaw samo 
rzady wzglgdnie inne osoby prawne lub fi- 
zyczne.

Pobieranie oplaty za przeprowadzenie de- 
zynfekcji, dezynsekeji lub deratyzaeji dopu
szczalne jest jedynie wzgigdem towarów, co 
do których šrodki te maja byč stosowane na 
zasadzie niniejszej Konwencji, a to w wyso- 
košci rzeczywistych wydatków za zužyte do 
tych celów mater jaly. Strony zawierajace 
umowg powiadamiajg. sig wzajemnie we wla- 
šciwym ezasie o wysokošci oplat wyznaczo- 
nych.
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V.
Opatření v obvodech pohraničních.

článek 27.
Za pohraniční obvody pokládají se „po- 

wiaty“ a okresy přiléhající ke hranicím nebo 
ležící od nich ne dále než 5 kilometrů.

Smluvní strany vymění si navzájem do 
jednoho měsíce ode dne, kdy tato smlouva 
nabude účinnosti, seznamy pohraničních „po- 
wiatů“ a okresů s udáním zdravotních úřadů 
pro ně příslušných.

článek 28.
Nehledíc ke sdělením vyměňovaným mezi 

smluvními stranami podle článku 1., 2., 3. a 4. 
této úmluvy, budou zdravotní úřady pohra
ničních obvodů každé ze smluvních stran 
bezprostředně vyrozumívati zdravotní úřady 
přiléhající k pohraničním obvodům druhé 
strany o zdravotním stavu na území jim 
podřízeném.

Tato vyrozumění budou obsahovati:
1. sdělení o prvním případě každého one

mocnění jednou z nemocí uvedených v člán
ku 1. této úmluvy;

2. periodické, nejméně týdenní sdělení 
o dalším průběhu hlášené nakažlivé nemoci;

3. učiněná opatření.
Kromě toho budou si zdravotní úřady po

hraničních obvodů zasílati v obdobích nej
méně týdenních též výkazy jiných nakaž- 
livých nemocí, zjištěných v jejich pohra
ničním obvodě, sdělujíce o nich podrobnosti 
uvedené v článku 1. této úmluvy.

článek 29.
i v případě, vyskytne-li se cholera, tyfus 

skvrnitý, tyfus zvratný nebo mor, nebo roz- 
šíří-li se^ jakákoliv nakažlivá nemoc, svolí 
zdravotní úřad dotčeného obvodu, aby zdra
votní úřad přiléhajícího pohraničního obvodu 
druhé smluvní strany seznámil se se stavem 
věci na místě svým funkcionářem. V

V těchto případech sdělí zúčastněný po
hraniční administrativně - zdravotní úřad 
pohraničnímu administrativně - zdravotnímu 
úřadu strany druhé jednotlivé události, 
s nimiž přeje si bezprostředně se seznámiti,

V.
Zarzadzenia w miejscawošciach pogranicz- 

nych.

A r t y k u i 27.
Jako miejscowošci pograniczne uwaža sie 

powiaty i „okresy", przylegajace do granicy 
lub odlegle od niej nie dalej nad 5 kilometrów.

Strony dostarczaja sobie wzajemnie w prze- 
ciagu miesi^ca od wejšcia w žycie niniejszej 
Konwencji wykazów pogranicznych powiatów 
i „okresów" ze wskazaniem wlašciwyeh dla 
nich wladz sanitarnych.

A r t y k u 1 28.
Niezaležnie od komunikatów wymienianych 

miedzy stronami zawiei'aj acemi umowe na za- 
sadzie art.: 1, 2, 3 i 4 niniejszej Konwencji, 
wladze sanitárně pogranicznej miejscowošci 
každej ze stron zawiadamiač b§da bezpošred- 
nio wladze sanitarna przylegajacej pogranicz
nej miejscowošci drugiej strony o stanie sani- 
tarnym podlegíego sobie terytorjum.

Zawiadomienia te b§da obejmowac:
1. doniesienie o pierwszym wypadku kaž- 

dego zachorowania na jedníi z chorob, wymie- 
nionych w art. 1. niniejszej Konwencji;

2. perjodyezne, conajmniej tygodniowe ko- 
m unikáty o dalszym przebiegu zgloszonej 
choroby zakažnej;

3. przedsiewziete šrodki.
Prócz tego wladze sanitárně miejscowošci 

pogranicznych b§da sobie przysylaly wzajem
nie w okresach conajmniej tygodniowych wy- 
kazy innych chorob zakažnych, stwierdzo- 
nych w danej miejscowošci pogranicznej, po- 
dajac o nich szczególy wymienione w arty- 
kule 1. Konwencji.

A r t y k u 1 29.
W przypadku pojawienia si§ w miejscowo

šci pogranicznej cholery, tyfusu plamistego 
i powrotnego lub džumy, badž tež epidemicz- 
nego sžerzenia sie jakiejš innej choroby za
kažnej, wiadza dotyczacej miejscowošci ze- 
zwoli wladzy sanitarnej przylegajacej miej
scowošci pogranicznej drugiej strony na za- 
znajomienie si§ ze stanem rzeczy na miejscu 
przez swego funkcjonarjusza.

\V tych wypadkach zainteresowane pogra
niczne wladze administracyj no-sanitarna 
przedstawia pogranicznej wladzy administra
cyj no-sanitarnej strony drugiej szczególowo 
wydarzenie, z którem pragnie si§ zaznajomic
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V důsledku toho označí pohraniční admini- 
strativně-zdravotní úřad lhůtu, kdy má se 
dostaviti zdravotní funkcionář druhé strany, 
e nímž bude pak vykonán přehled oněch 
událostí.

Pohraniční administrativně-zdravotní úřa
dy obou smluvních stran jsou povinny v oboru 
veřejného zdravotnictví a zvláště v oboru 
potírání nakažlivých nemocí spolupůsobiti a 
na požádání v tomto ohledu vzájemně se pod- 
porovati.

Článek 30.
Zdravotní opatření stanovená v této úmluvě 

pro dopravu železnicemi a jinými cestami 
mohou býti použita též při místním železnič
ním provozu a při místní dopravě po cestách 
a vodách.

Nicméně zavazují se smluvní strany, že 
k cíli usnadnění pohraničního provozu budou 
se podle možnosti držeti jen těch opatřeni 
stanovených touto úmluvou, která se ukáží 
býti naprosto nutnými.

článek 31.
V případě vyskytnutí se cholery v obvodech 

pohraničních může též býti zakázáno dovážeti 
syrové ovoce, zeleninu nebo mléčné výrobky 
ze zamořeného pohraničního obvodu.

Článek 32.
Smluvní strany zavazují se, že při epidemii 

cholery, tyfu břišního a úplavice střevní 
budou desinfikovati odpadkové vody z míst 
zalidněných, z továren a průmyslových pod
niků před vpuštěním jich do řek pohraničních, 
nebo jiných pohraničních vodních toků, slou
žících k zaopatřování lidí a domácích zvířat 
vodou.

K tomu cíli vydá každá ze smluvních stran 
po dohodě se stranou druhou příslušné před
pisy.

článek 33.
Smluvní strany se zavazují obraceti se po 

společné dohodě na zdravotní odbor Svazu 
Národů o sprostředkování přátelského na
rovnání všech sporů, jež mohly by vzniknout! 
při výkladu nebo provádění této úmluvy, 
v případě, že by nebylo docíleno dohody, což 
neodnímá žádné ze smluvních stran práva 
použiti jiné cesty k cíli urovnání sporné 
otázky.

bezpošrednio. Na tej podstawie wladza pogra- 
niczna wyznaczy termín zjawienia si§ flink
ej onarjusza sanitarnego strony drugiej, z któ- 
rym zosťanie przeprowadzony przeglad tych 
wydarzeň.

Pograniczne wladze administracyjno-sani- 
tarne obu stron winne z sob^ wspóldzialac 
w zakresie spraw zdrowia publieznego, a szeze- 
gólnie w zakresie zwalezania chorob zakaž- 
nych i na žadanie udzielač sobie w tym przed- 
miocie wzajemnej pomocy.

A r t y k u 1 30.
šrodki sanitárně przewidziane w niniejszej 

Konwencji dla komunikaeji kolejami i innemi 
drogami moga byč zastosowane równiež do 
lokalnego ruchu kolejowego oraz do miejsco- 
wej komunikaeji drogowej i wodnej.

Wszelako strony zawieraj ace umow§ zobo- 
wiqzuj a si§ wedlug možnošci ulatwiač ruch po- 
graniezny, stosujac jedynie te zarzadzeniá 
przewidziane w Konwencji, które okaža si§ 
bezwzgl§dnie konieczne.

A r t y k u 1 31.
W razie pojawienia si§ w miej scowošciach 

pogranicznych cholery, zakazowi može rów
niež podlegac przywóz surowych owoców i ja- 
rzyn oraz nabiaíu z zakažonego terytorjum' 
pogranieznego.

A r t y k u 1 32.
Strony zawieraj ace umowe zobowiazuja sie 

w razie epidernji cholery, tyf usu brzusznego 
i czerwonki odkažač šcieki z miejsc zaludnio- 
nych, fabryk i zakladów przemyslowych przed 
wpuszczeniem ich do rzek granicznych lub in- 
nych granicznych zbiorników wód, síužqcych 
do zaopatrywania ludnošci i zwierzat domo- 
wych w vvod§.

W tym celu každa ze stron zawieraj i]cych 
umow§ wyda odpowiednie przepisy w porozu- 
mieniu z druga strona.

A r t y k u 1 33.
Gelem zalatwienia w sposób przyjacielski 

wszelkich róžnic, mogacych powstawac przy 
tlómaczeniu lub stosowaniu niniejszej Kon
wencji w razie nieosiagniecia porozumienia, 
obie Strony zobowiazuja si§ zwracac si§ za 
wspólna zgoda o pošrednictwo do Sekcji Hy
gieny Ligi Ňarodów, co jednak nie može 
uszczuplič praw každego z Paňstw do obrania 
innej drogi, čelem zalatwienia sprawy spor- 
nej.
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Tato úmluva bude ratifikována a ratifi- 
kační listiny budou vyměněny ve Varšavě 
v době pokud možno nej kratší.

úmluva nabude účinnosti 8 dní po výměně 
ratifikačních listin.

úmluva tato zůstává v účinnosti ještě 
1 rok po dni výpovědi, dané jednou ze smluv
ních stran.

Na doklad toho podepsali výše jmenovaní 
plnomocníci tuto úmluvu a opatřili ji svými 
pečetěmi.

Dáno v Praze ve dvou stejně znějících 
exemplářích v jazyku československém a pol
ském dne 5. září roku tisícího devítistého 
dvacátého pátého.

článek 34.

Konwencja niniejsza bedzie ratyfikowana 
i dokumenty ratyfikacyjne b§da wymienione 
wWarszawie w czasie možliwie najkrótszym.

Konwencja zacznie obowiazywac w 8 dni po 
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Po wypowiedzeniu przez jedna ze stron 
Konwencja b§dzie obowiazywaía jeszcze przez 
rok od dnia wymówienia.

Na dowód czego wyžej wymienieni pelno- 
mocnicy Konwencje niniejsza podpisali i opa- 
trzyli ja swemi pieczeciami.

Sporzadzono w Pradze w dwóch jedno- 
brzmiacych egzemplarzach w j§zyku czesko- 
síowackim i polskim dnia 5. wrzešnia roku 
tysiac dziewi^cšet dwudziestego piatego.

A r t y k u I 34.

L. S. Dr. V. GIRSA v. r.

L. S. Dr. ZYGMUNT LASOCKI v. r.

PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

TOMU NA SVÉDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADÉ PRAŽSKÉM, DNE 31. ŘÍJNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO PÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny této úmluvy vyměněny byly dne 22. října 
1926 a že dle čl. 34 úmluva nabývá účinnosti 8 dní po výměně ratifikačních listin.

švehla v. r.

Státní tiskárna v Praze.


