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19.

Prohlášení
mezi vládou republiky československé a vládou republiky Polské o vzájemném vy
půjčování starších spisů než jsou uvedeny v čl. 23., bod d), československo-polské 

smlouvy o otázkách právních a finančních ze dne 23. dubna 1925.

Prohlášení.

Vlády republiky československé a republiky 
Polské přejíce sobě usnadnili potřeby správy 
území bývalého Knížectví Těšínského, rozdě
leného nyní mezi oba. státy, osvědčují, že sou
hlasí, aby státní úřady obou stran mohly 
v případě potřeby vypůjčovati sobě vzájemně 
přímo spisy starší než jsou uvedeny v čl. J23., 
bod d) smlouvy mezi republikou českosloven
skou a republikou Polskou o otázkách právních 
a finančních ze dne 28. dubna 1925, na lhůtu, 
již bude v každém jednotlivém případě stano
vití a šetříce při tom příslušných předpisů 
o používání a uschovávání spisů, platných 
v státních archivech.

Ustanovení obsažená v tomto prohlášení 
vejdou v platnost po jeho schválení přísluš
nými vládami současně s třemi úmluvami 
o rozdělení spisů, podepsanými ve Varšavě 
dne 8. února 1927.

Vyhotoveno ve Varšavě dne 8. února 1927 
ve dvou stejně znějících originálech, každý 
v jazyku československém a polském; oba 
texty jsou autentické.

Dr. JAN OPOČENSKÝ v. r.

Deklaracja.

R.zady Republiki Czeskoslowackiej i Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, žyczac sobie zaspokoič po- 
trzeby administracji na obszarze bylego Ksi§- 
stwa Cieszyňskiego, podzielonego obecnie po- 
miedzy oba Paňstwa, ošwiadczaj a, že zgadžaj a 
si§, aby urzedy paústwowe obu Stron mogly, 
w razie potrzeby, wypožyczac sobie wzajem- 
nie bezpošrednie akta starsze, niž to jest prze- 
widziane w art. 23, punkt d) Umowy pomi§- 
dzy Republika Czeskosíowacka i Rzeczapospo- 
lita Polska w sprawach prawnych i finanso- 
wych z dnia 23. kwietnia 1925 r., na przeciag 
czasu, który w každým poszczegélnym wy- 
padku bedzie okrešlony, przy zachowaniu od- 
nošnych ptrzepisów o užywaniu i przechowy- 
waniu akt, obowiazujacych w archiwach paň- 
stwowych.

Postanowienia zawarte w niniejszej Dekla- 
racji po zatwierdzeniu jej przez odnošne 
Rzady, wejda w žycie równoczešnie z trzemi 
Ukladami o rozdziale akt, podpisanymi w War- 
szawie dnia 8 lutego 1927 r.

Sporzadzono w Warszawie, dnia 8 lutego 
1927 r., w dwóch jednobrzmiaeych orygina- 
lach, každý w jazyku czeskoslowackim i pol- 
skim; oba teksty sa autentyczne.

Dr. EUG. BARWIŇSKI m. p.

Vyhlašuje se s -tím, že úmluvy zmíněné v druhém odstavci prohlášení nabývají účin
nosti dnem 6. února 1928, kdy i prohlášeni vejde v platnost.

Dr. Beneš v. r.


