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nie zostanie on wymowlony na sześć miesi ęcy
przed upływem tego terminu, pozostanie w mocy
w ciągu okresu jednego roku , i tak dalej.
3) W chwili wejścia w życie niniejszego traktatu, konwencja arbitrażowa, zawarta w Warszawie
dnia 13 listopada 1923 r. między Polską a f\ustrją,
utraci swą moc.
Na dowód czego, Pełnomocnicy podpisali traktat niniejszy i wycisnęli na nim swe pieczęcie.
Sporządzono

(-) Al.

dUf(~e de trois annees.
S'il n'est pas denonce six
mois avant I'expiration de ce delai, ił demeurera en
vigueur pendant 'une \, periode . d'un an, et ainsi de
suite.
'
.
3) Ru moment de l'enŁree en vigueur du pre· '
sent Traite, 'la Conventi<;>n d'arbitrage, conclue a Varsovie le 13 novembre 1923 entre la Pologne et l'f\\ltri che, cessera de produire ses effets.
Ęn JoLde ,quoi, les Plenipotentiaires ont signe ,
Je present Traiie et y ont appose leurs cachets'.

Fait

w Wiedniu, dnia 16 kwietnia 1926 r.

Skl'zyński

, I

(-) R. Ramek

(-) Al;

a Vlenne,

le 16 avri! 1926.

S~l'zyński

J--;-) Ramek,

Zaznajomiwszy się z powyższym traktatem, uznago i uznajemy za słuszny zarówno w. cało ś ci,
jak i każde z zawarty"ch w nim postanowień; oświad
czamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Rpres avoir vu et examine ledit Traite, Nous
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune
des dispositions qui y sont contenues; declarons
qu'il est accepte, ratifie , et confirme,
promettons
qu'il sera inv io la~lement observe.

Na dowód cz;ego wydaliśmy f\kt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

En Foi de Quoi, Nous avons donne I'e s presentes,
revetues "du ~ceau de la Republique.
'

liśmy

et

fi Varsovie, le 23 Mars 1927.

W Warszawie, dn. 23 marca 1927 r.

(--.) l.

,
(~) l. Mościcki

Mqścicki

Par le President de la Republique
,
Le President du Conseil des Minłstres " ,

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów

(-) J. Pilsudski

(-) J. Pilsudski
MinisŁre des Rffaires, Etrangeres

Minister Spraw Zagranicznych

(-) August Zaleski

(-) August Zaleski ,

351~
Oświadczenie

rządowe

z dnia 6 kwietnia 1927 r.
.'

,-

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowegó między ?,"';

Polsl<ą a flustrją, podpisanego wWieqnil,l d.:n ia16 Kwietnia 1926 r. '

' :, :',") :

Podaję się niniejs2;em do wiadomości, że w wykonaniu art. 21·go traktatu koncyljacyjno-arbitraiowego mi~dzy Pqlską a f\ustrją, podpisanego w Wiedniu dnia 16 kwietnia 1926 r., ratyfikowanego zgodnie
z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Ng 22, poz. 164), wymiana dokumentów ratyfikacyjny<!h
powyższego traktatu nastąpil,a w Warszawie IN dniu 2-gim kwietnia 1927 'r. i że traktat ten wehódziw życie
trzydziest~go dnia po dacie tej wymiany. '
." ,
,

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
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