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Přejímacími orgány jsou diplomatičtí zá
stupci, nebo po vzájemném dorozumění pro
účelnost zástupci konsulární k tomu určení.
Materiál se vydává postupně, jak bude na
shromážděn.
O odvozu a vývozu vojenského materiálu
spisového platí ustanovení bodu b) čl. 27.
smlouvy mezi republikou československou a
republikou Polskou o otázkách právních a fi
nančních ze dne 23. dubna 1925.
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Organami odbiorczymi s§ przedstawiciele
dyplomatyczni lub ze wzgl^dów praktycznych
po wzajemnem porozumieniu wyznaczeni do
tego przedstawiciele konsularni.
Materjaí wydaje si§ stopniowo w miar§
jego zgromadzenia.
Do przewiezienia i wywozu wojskowego
materjalu aktowego stosuja si§ postánowienia
punktu b) art. 27 Umowy pomi§dzy Repu
bliky Czeskosíowacka a Ezeczapospolita Pol
ska w sprawach prawnych i finansowych
z dnia 23 kwietnia 1925 r.

Článek 8.
Dohoda tato zůstane v platnosti až do doby,
kdy obě vlády navzájem prohlásí, že je vý
měna vojenského spisového materiálu skon
čena.

A r t y k u 1 8.
Úklad niniejszy b§dzie obowiyzywai do
czasu, kiedy oba Rzydy wzajemnie ošwiadcza,
iž wymiana wojskowego materjalu aktowego
jest ukoňczona.

Článek 9.
Různosti mínění, kdyby k nim došlo, vyřídí
se dohodou mezi oběma vojenskými ústřed
ními úřady. Nedojde-li k dohodě touto cestou,
bude se postupovat! podle předpisů části IX.
smlouvy mezi republikou československou a
republikou Polskou o otázkách právních a fi
nančních ze dne 23. dubna 1925.

A rty kul 9.
Rožníce zdaň, o ileby si§ zdarzyly, zostana
zalatwione przez porozumienie obu wojskowych wladz naczelnych. W razie niědojšcia do
porozumienia ta droga, postepowac si§ b§dzie
wedlug postanowieň cz§šci IX Umowy pomiedzy Republiky Czeskosíowacka i Rzeczapospolity Polsky w sprawach prawnych i fi
nansowych z dnia 23 kwietnia 1925 r.

článek 10.
Dohoda tato nabude působnosti třicátého
dne po výměně ratifikačních listin, která bude
provedena v Praze.
Vyhotoveno ve Varšavě dne 8. února 1927
ve dvou stejně znějících originálech, každý
v jazyku československém a polském; oba
texty jsou autentické.
L. S.
Dr. JAN OPOČENSKÝ.

A rty kul 10.
Úklad niniejszy wejdzie w žycie w dniu
trzydziestym po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych, która odb§dzie si§ w Pradze.
Sporzydzono w Warszawie dnia 8 lutego
1927 r. w dwóch jednobrzmiycych oryginalach, každý w jazyku czeskoslowackim i polskim; oba teksty sy autentyczne.
L. S. Dr. EUGENIUSZ BARWIŇSKI.

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU SCHVALUJEME'A POTVRZUJEME JI.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PRiTISKNOUTI DALI.
V ATHÉNÁCH, DNE 30. DUBNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHS DVACÁTÉHO SEDMÉHO.
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. V.
Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny ve smyslu článku 10. dohody byly vy
měněny dne 7. ledna 1928 v ministerstvu zahraničních věcí v Praze a že Dohoda tato
podle ustanovení téhož článku nabude působnosti dne 6. února 1928.
Dr. Beneš v. r.
li
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18,
Dohoda
mezi republikou československou a republikou Polskou o rozdělení spisů a archivů
železničních.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY POLSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:

Dohoda

Úklad

mezi republikou československou a republikou
Polskou o rozdělení spisů a archivů želez
ničních.

pomiedzy Republika Czeskoslowacka a ilzeczí},pospoliía Polsky w sprawie podziaíu akt i
ardtiwów kolejowych.

Článek 1.
Vláda republiky československé a vláda re
publiky Polské zavazují se vydati si navzájem
bez náhrady veškerý spisový materiál týka
jící se železnic, pokud nalézá se v jejich
úschově, a to dle zásad obsažených v ustano
veních článků 23, bod a), b), d), 24, 25, 26,
27 a 28 smlouvy mezi republikou českoslo
venskou a republikou Polskou o otázkách
právních a finančních ze dne 23, dubna 1925.

A r t y k u 1 1.
Rzad Repufcliki Czeskoslowackiej i Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej zobowiazuj q. si§ wydac sobie nawzaj em bez odszkodowania
wszelki materjai aktowy kolei želaznych, o ile
znajduje sie w ich przechowaniu, na zasadach,
objetých przepisami artykulów 23, punkt a),
b), d), 24, 25, 26, 27 a 28 Umowy pomi^dzy
Republika Czeskoslowacka a Rzeczapospolit^
Polska w* sprawach prawnych i finansowych
z dnia 23 kwietnia 1925 r.

článek 2.
Shodně s ustanovením článku 28, bod d).
v článku 1. uvedené smlouvy se stanoví, že za
stejných předpokladů a podmínek, jako ma
teriál spisový a archivní, jenž vznikl v době
ode dne 1. ledna 1890 do dne 10. srpna 1920,
budou navzájem vydána všechna příslušná
priora, týkající se železniční správy, z období
ode dne 1. května 1848 do dne 31. prosince
1889.

A r t y k u 1 2.
Zgodnie z postanowieniem artykulu 23,
punkt d) Umowy, przytoczonej w artykule 1
ustala si§, že na równych przeslankach i warunkach, jak materjai aktowy i arehiwalny,
który powstal w dobie od dnia 1 stycznia
1890 r. do dnia 10 sierpnia 1920 r,, wydane
běda nawzaj em wszystkie przynaležne priora,
dotyczace kolej nictwa, z okresu czasu od dnia
1 maja 1848 r. do dnia 31 grudnia 1889 r.

Článek 3.
Obě smluvní strany uloží vyplnění těchto
ustanovení svým generálním komisařům, pří
padně jich zástupcům. Výkonnými orgány
těchto komisařů, plnícími povinnosti komisí
odevzdávajících a přijímajících, ustanovených
v článku 29., bod c) smlouvy mezi republikou
Československou a republikou Polskou o otáz
kách právních a finančních ze dne 23. dubna
1925, budou ředitelství státních drah v Olo
mouci a Krakově.

A r t y k u 1 3.
Obie Umawiajace si§ Strony pomeze wykonanie niniejszých postanowieň swym generalnym komisarzom, wzgl§dnie ich zastepcom.
Organami wykonawczymi tych komisarzy,
spelniajacynu obowiazki komisyj zdawczych
i odbiorczych ustanowionych w artykule 29,
punkt c), Umowy pomiedzy Republiky Czesko
slowacka a Rzeczapospolita Polska w spra
wach prawnych i finansowych z dnia 23 kwiet
nia 1925 r., b§da Dyrekcje Kolei Paňstwowych w Olomuňcu i Krakowie.

