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nZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 
PROTOKÓŁ 

Poz.: 283-podpisany w Moskwie dnia 9 lutego 1920 r. pomiędz y Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związ
ki em Socjalistycznych Republik Rad, doty czący wejścia w życie Traktatu przeciwwojenn~ pa.d-
pisanego w Par yżu dnia 27 sierpnia 1928 r. . 479 

284-03wiadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1929 L W sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego 
Protokółu , podpisanego w Moskwie 9 lutego 1929 L , pomiędzy' Estonją, ŁotWa . Polską, Rumunia 
i Związkiem So : jalist j cznych Rep!.!Olik Rad, w sprawie wprowadzel1la w życie Traktatu przeciw"-
wojennego, podpisanego w Paryżu 27 sierpnia 1928 r. 486 

UKŁF\D 

Poz.: 28S-tymczasowy między Polską a Litwą, d otyczący ułatwień przyznanych mieszkańcom-właścicielom 
gr untó w, położony ch po obu stronach linji administrac yjn ej polsko-litewskiej, przeciętych lub od-
dzielonych wspomnianą linj ą , podpisan y w Królewcu dnia 7-go listopada 1928 r . . 486 

286-0św ia dczen ie rządowe z dnia 27 kwietnia 1929 r. w sprawie wymian y dokumentów ratyfikacyj" 
n ych Ukła du tymczasowego między Polską a Litwą , dot i czącego ułatwień przyznanych mieszkań
com-właścicielom gruntów , położony c h po obu stronach lin ji administrac yjnej polsko-litewskiej, 
przeciętych lub oddzielonyc h wspomnianą linj ą, . podpisanego w Królewcu dnia 7 listopada 1928 r. 490 

ROZPORZf\DZENIE MINISTRF\ 

Poz.: 287-Sprawiedliwości z dnia 22 kwie tnia 1929 L o służbie przygotowawc zej i egzamll11e kandydatów 
na zaliczone do III kategorji stanowiska komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apela-
cyjnych w Poznaniu i Toruniu i w okręgu sądu okręgowego w Katowicach 491 

283. 
PROTOKóŁ, 

podpisany w Moskwie, dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy 
Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socja
listycznych Republik Rad, dotyczący wejścia w życie 
Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu 

dnia 27 sierpnia 1928 r. 

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą ' z dnia 23 marca 
1929 r. Dz. U. R. P. Nr. 17 poz . 139). 

Przekład. 

\Xl IMIENIU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOŚCICKI, 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu 'o tern wie
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia dziewiątego lutego tysiąc dziewięćset 
dwudziestego dziewiątego roku podpisany został 
w Moskwie pomiędzy Estonją, Łotwą, Polską, Ru
munją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, 

PROTOCOLE, 

signe ił Moscou, le 9 fevrier 1929 entre l'Estonie, la 
LeUonie, la Pologne, la Roumanie, et l'Union des Re
publiques Sovietistes Socialistes, relatif ił la mise en 
vigueur du Traite de renonciation ił la guerre, signe 

ił Paris, le 27 aoiit 1928. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces Presentes Lettres venont 
Salut: 

Un Pr,otoc.ole, rela,Hf a la mise en vigueur du 
Trait e de renonc.iation iŁ la guene, s~gil1e a Paoris le 
27 aoM 1928 ayant ete signe ent.re l'Estonie, la Let
tonie, ,la Pologne, la Roumanie, et l'Unton des Re-
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Protok ćł, dotyczący wej,ba w żyeie Traktatu prze
ciwwojennego, podpisartego w Paryżu dnia 27 sierpnia 
1928 r. który to Protb-keł ma następujące brzmienie 
dosłowne: 

PROTOKóŁ, 

podpisany w Moskwie 9 lutego 1929 roku, pomiędzy 
Estonją, Łotwą, Polską, RUIminją i Związkiem Socja
listycznych Republik Rad, w sprawie wprowadzenia 
Vi zycie Traktatu przeciwwojennego, podpisanego 

w Paryzu 27 sierpnia 1928 roku, 

RZĄD REPUBLIKI ESTONSKIEJ, ,PREZYDENT 
REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, PREZYDENT RZECZY
POSPOLITEJ POLSKIEJ" JEGO KRóLEWSKA 
MOść KRóL RUMUNJI I CENTRALNY KOMITET 
WYKONAWCZY ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH 

REPUBLIK RAD, 

ożywieni pragnieniem przyczynienia się do 
utrzymania pokoju istniejącego międ;z;y ich krajami 
i wprowad~enia w tym celu , niez'Yłó~zniew życie 
między narodami tych krajów Traktatu o wyrzecze
niu się wojny jako narzędzia polityk~ narodówej, pod
pisane'g'o w Pa"ryżu dn. 27 sierpnia 1928 L, 

postaJttowfli urzeozywistnić teń zamia,i zapo
mocą niniejszego Protokółu i mianowali jako Pełno
n;tocników, a mianowicie : 

RZĄD REPUBLIKI ESTONSKIEJ: 

Pana Juljusza SELJAMAA, Posła Nadzwytzaj'nego 
i Ministra Pełnomocnego Estonji w Moskwie; 

PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ: 

Pana Karola OZOLS, Posła NadzwyczajnegO' i l\1ini
str,a Pełnomocnego Łotwy w Moskwie; 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 

Pana Stani3ława PA TKA, Posła Nadllwyez~jnego 
i Ministra Pełnomoonego Polsk,i W Moskwiei 

JEGO KRóLEWSKA MOść KRóL RUMUNJI: 

Pana Karola A. DA VILA, Swego Posła N adzwyczaj
nego i Ministra Pełnomocnego w Warszawie; 

CENTRĄLNY KOMITET WYKONAWCZY ZWIĄ
ZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RAD: 

~ana Maksyma LITWINOWA, Członka Centralnego 
Komitetu Wykonawczego, Komisa'rza Ludowe-
gO' ad ifiłerim Spraw Zagranicznych, . 

KTóRZY, ,po okazaniu sobie swych pełnornochictl.-v 
uznany~h za wystawione w dobrej i należytej formie, 
zgodzIli się na następujące postatlOwienia: 

publiques Sovietistes Socialistes a Moscou le rneuf 
fevrier mil neuf cent v'<ingt neuf, ProtO'co,le dont la 
ten'eur suit: 

PROTOCOLE, 

signe ił Moscou, le , 9 ievrier 1929 entre l'Estonie, la 
Lettonie, la Pologne, la Roumanie et I'Union des Re
publiques Sovietistes SociaHstes, relatii ił la mise en 
vigueur du Traite de renonciation a la gu~rre, 'S~ne 

ił Paris, 27 aoiit 1928. 

LE, GOUVERNEMENT Dl<: LA REPUBLIQUE ESTO
N1ENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
DE LETTONIE, LE PRESIDENT DE LA , ,RJWLJ:
BLIQUE DE POLOGNE, SA MAJESTE LE Rot DE 
ROUMANIE ET LE COMITE CENTRAL EXECU
TIF DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOVIE-

TISTES SOCIALISTES, . 

allimes clu desir de contribuer ,au ma~l1tien de 
la paix existaJnte entre leurs PaY's et de mettre a ce,s 
Hns sans delai en vigueur en.tre les pe'Uples de ces 
Pays le Traite de renonciation a la guerre, en tellnt 
qu' ~nstrument de politique nationale, signe a Paris 
le' 27 aoiU 1928, 

()!llt decide de reaHser ces intentions par l' effet 
du present ProŁo·cole et ont nomme C'omme Plenipo
tentiaires, savoir: 

LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ESTONIENNE: 

Monsieur Julius SELJAMAA, Envoye Extraordi .. 
naire et Minish-e Plenipotentiaire d'Eshmie 
ci Moscou; 

LE PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE: 

Monsieur Charles OZOLS, Envoye Extra:ordinaire 
et MinisŁre Plenipotentiaire de Lettonie 
ił. Moscou; 

LE PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE: 

Monsieur , Stamisła:w PA TEK, Envoye Ext,r,aorainaire 
et Mini,stre Plehipotentiaire de Polog,ne a 
Mos'cou; . 

SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE: 

Monsieur Charles A. DA VILA, Son Envoye Ę:x,tra
ord~naire et Ministre Pl enipoientiaire a Var
sovie et 

LE COMITE CENTRAL EXECUTIF DE L'UNION 
DES REPUBLIQUES SOVIEtISTES SOCIALISTES: 

Monsieur Maxime LITVINOFF, Memhre du Coniite 
Central Executif, Commissaire du Peupie ad 
bnterim aux Affaires Ehaogeres, 

LESQtJELS, aprets s'etre c o mnruli łq ue l~urs p},eiJns 
pouvoirs, reconnus en bonne et due f,or,me, sont 
tQmbes d'aceoord sUr c~ qui suit: 
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Artykuł pierwszy. 

Traktat o wyrzeczeniu się wojny jako narzę
dzia poli t-f ki naro2owej, pocpisany w Paryżu dnia 
27 sierpnia 1928 r ., któtege 13dpis załączony jest do 
niniej E: zego Protokółu jako jego część integralna, 
wchodzi w ży cie między Urnawiajf',cemi się /:'uona
mi po ratyfik ,\cji wspomnianego Tlakiaiu Paryskie
ge z 1928 r. przez właściwe ciała usia woda wcze 00-
nośnych Umawiaj ących się Państw. 

Artykuł II. 

Wprowadzenie w żyeie przez niniejszy Proto
kół Traktatu Paryskiego z 1928 r. w stosunkach 
wzajemnych Stron nale :': ących do niniejszego Proto
kółu , będzie ważne, nietależnic od wejścia w życie 
Traktatu Paryskiego z 1928 r. uwarunkowanego po
stanowieniami III-go artykułu teg0 ostatniego. 

,Artykuł III. 

1. Protokół niniejszy będzie ratyfikowany 
przez właściwe ciała ustawodawcze UPlawiających 
się Stron zgodnie z postanowieniami ith odnośnych 
ko:~ stytucyj. 

2. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone 
przez każdą z Umawiających się Stron Rządowi 
Związku Socjalistycznych Republik Rad w ciągu 
jednego tygodnia od dcHy ratyfikacji niniejszego 
Protokółu przez odnośną Stronę. 

3. Z dniem złożenia dokumentu ratyfikacyj
nego przez dwie z pośród Stron Umawia·jących się 
Protekół niniejszy wejdzie w życie w stosunkach 
między temi dwiema Stronami. W stosunkach wza
jemnych innych Stron Uma.wiających się i Państw 
względem których Protokół już wszedł w życie, bę
dzie on wch0dził w życie w miarę składania ich do
kumentów ratyfikacyjnych. 
_ 4. Rząd Związku Socjalistycznych Republik 

Rad będzie powiadamiał ni~'Zwłoczhie wlŚżysfki.ch sy
gMtarjuszy niniejszego Protokółu okażdem zlóżeóiu 
dokumentu ratyfikacyjnego. 

Artykuł IV. 

W celu zrealizowania postanowień art. l-go 
niniejszego Protokółu, każda Strona Utha'wiająca śię 
po dokonanej ratyfikacji przez jej ciała ustawodaw
cze Traktatu Paryskiego z 1928 r., powiadomi o tern 
niezwłocznie w drodze dyplomatycznej Rząd Zwfą~ 
zku Socjalistycznych Republik Rad oraz wszystki~ 
inne Strony należące do niniejszego Protokółu. 

Artykuł V. 

Niniejszy Protekół pozostaje otwarty do przy .. 
stąpienia doń Rządów wszYlltki€h krajew. Notyfi
kaeja o ptżystąpieniu ostatecznem whma być doko
rtart~ na imię Rządu Związku Socjalisty~ithyćh Re .. 
publik Rad, ktMy powiaaomi o niej wszystkie inti~ 
Strony należące do niniejszego Protokółu. 

Z chwilą otrzymania powyższe] notyfikacji do
tyczącej przystąpienia-, ninitejszy Protókót wptowa-. 

Atticle pre-itller. 

Le T["a1te de renoociation a la gu~.rre eln tant 
qu'instrument de pOllitique nationale, signe a Paris le 
27 aout 1928, donŁ co,!,>ie est .jointe au present Pro
tocole comme sa partie integrrunte, e.ntre en vigueur 
enlre Jes P·acties Cohtraet~ntes apres la ratiHcation 
ducłit Traite de Paris de 1928 pfu- les organism:es le
gislatiłs c@mpetents des Eta;ttS Contranctants res
pectifs. 

Article II. 

La mise en vligueur par le present Pwtocole du 
TraiŁe de Paris de 19'28da'rls les relations mutuelles 
de's Parties au present Pro{oc,ole sera valable inde
peIidamme.nt de l' entree er1 vigueur du T raite de Pa
rlS de 1928, comme elle est stipulee par l' article III 
de ce deI"iIlrer. 

Artic te III. 

1. Le present Pro-Łocole sera ratifie par les 01'
g·anismes leg,islatifs competents des Parties Cbntrac
ta:nłes, c.oofbrlllement aux exige'llces ce leurs con
stitutions resp.edive·s. 

2. Les insttunients de ratHicati9uS seront de
poses par chacune des Parttes Contra€tantes au 
Gouvernement de 1'Uni{)n des Itepubłiques Sovieti
stes SociaHste,s dans le delaii d'une, sefnaihe apartir 
de la date de la ratifićat1Ó'n dli pre>sent Protocole 
par la Partie respecti\ e. 

3. Des le j,our du depot de l' instrument de ra
tiHcation par deux des Parties Contractantes le pre
seni Protocole enłret-a en vigueur e'ntre ces deux 
Parties. Dans le,s relatio'll's mlituelles des autres Par
ties CootractanŁes et des Etals pour lesquels le Pro
tocole est deja entre en vigueur, il entrera en v,i
gueur au fur et a mesure du depot de leur instrument 
de ratifića ti,oo. 

4. Le Gouvernement de I'Union des ReJ3uhli
ques Sovietiste.s Sodalistes notifiera immediate
ment cha'que ,depot a tous les signataires du preseat 
Ptotocole. 

Article IV. 

AUn de dónner eHe,t a l'adide premier du pre
sent Protocnle, chaque Partie Contradah,te apres ra
tification par sesor,ganismes legislatifs du Traite de 
.Parisde 1928. en noHf,ie'ra irńmediateitlent pat voie 
dtplomaŁique le Gouvernement de I'Unlon des Re
pubHques Sovieti.stes Socialistes et toute.s les autres 
PatŁtes au present Proto-cble. 

Article V. 

Le prese'nt ProŁooole est ouvE!irt a l'atłMsion 
des OOlive:rnements de tous les pays. La notifica
tion de I'rudhesion defin~tive devra ehe faite a'U fi'\}itl 
du GouvęThetnenł de l'Union des R~'pt1:bliques So~ 
vietiste,s SodaU,stes qui en notHierft toutes les autres 
Partie s au present P·rotocole. Des la reception de 
ladite notiHca.tit)n CO'ilce!"nant ł' adhesiOOl, le present 
Pr-otocole set·a mis en vigueu.r darts les relwtioIis 
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dzony zostanie w życie w stosunkach wzajemnych 
Państwa przystępuj ącego i wszystkich innych Stron, 
należących do niniejszego Protokółu. 

Artykuł VI. 

Wprowadzenie w życie Traktatu Paryskiego 
Z 1928 r. przez Protok ół niniejszy we wzajemnych 
s tosunkach Państwa przystępującego i wszystkich 
innych Stron należących do niniejszego ProtokófU 
winno być uskutecznione w sposób przewidziany 
w ar t. IV niniejszego Protokółu. 

Artykuł VII. 

Ninie jszy Protokół sporządzo~y jest w jednym 
egzemplarzu, którego adentyczny odpis będzie 
przedany przez Rząd Związku Socj .':>listycznych Re 
publik Rad kro żdemu z Państw podpisujących lub 
przystę puj ących , 

NA DO";.'i óD CZEGO, wyże j wymienieni Pełno 

mocnicy pod;::, isal i ninie jszy Protokół i wydsnęli na 
nim swaje pieczę c ie. 

Sparządzona w Moskwie, dn. 9 lutego 1929 r. 

L. S. (-) .lul. Seljamaa 
L. S. (--) K. O zols 
L. S. (- l S t. Pdek 
L. S. (- l Davila 
L. S. (- l Mak sym Litwinow 

Załacznik. 
O d p i s. 

PR~ZYDENT RZESZY , NIEMIECKIEJ, PREZY
DENT STANóW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 
JEGO KRóLE',:'l~K i\ MOść KRóL BELGóW, 
PR~ZYDEI\ T REPUBUKI FRANCUSKIEJ, JEGO 
KR<1LE\XISK-\ ,MOść KRr')L WI~tKIEJ BRY
TANJI, IRLANDJT I TER YTORJóW P OZL\. MO
R ZAMI, CES"'-RZ INDY,J, JEGO KRóLEWSKA 
MOść KRóL WŁOCH, JEGO r:ESARSKA MOść 
CESARZ J APONJI, PREZYDENT RZECZYPO
SPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI 

CZESKOSŁOWACKJEJ, 

mając głębakie poczucie ciążącego na nich 
uroczystegO' obowiązku rozwijania dobrobytu ludz
kości ; 

przekonani, że nadeszła chwila , przystąpie nia 
da szczerego wyrzeczenia się wajny jako narzę dzia 
polityki narodowej, dla utrwalenia stasunków pa
kajawych i przyjaznych istniejących obecnie mię
dzy ich ludami; 

prze·kanan~, że do wszelkich zmian w ich wza
jemnych stasunkach powinno się dążyć wyłącznie 
zapomocą środków pakajcwych i urzeczywis tniać 
je w porządku i pakoju, araz że każde Macarstwa 
podpis ujące, k tóreby odtąd starała się rozwijać swa
je interesy narodowe uciekając się do wojny będzie 
musiało być pozbawione korzyści traktatu niniej
szego: . 

mają'c nadziej ę, że, zachęcone ich przykła dem, 
wszystkie inne narody świata przyłączą się da tych 

mutuelles de l'Etat adherant et de tautes les autres 
Partie s au present Pratacole. 

.AJrticle VI. 

La mise en vigueur par l' eHet du present Pro
tocole du Traite de P a.ri s de 1928 dans Jes reJa
tians mutuelles de I'Etat adherant et de toute s les 
autres Pariies au present Pro tocole devra etre rea
Jisee dans la vaie prevue a l'article IV du prese nt 
Pratacole. 

Article VII. 

Le present Protocole est dresse eń un seul 
exemp!aire, dont capie authentique sera commun:
quee par le Gouvernement de l'Union des Republi
ques Sov,ietistes SaciaHstes a chacun des Etats si
gnat a ires ou adherants. 

EN FOl DE Q UOI Ies Plenipatentiaires sus
nommes ant signe le prescnt P roiocole et y ont ap
pase leurs scea ux. 

Fait a Moscou, Je 9 Fenier 1929 r. 

L s. (-l Jul. S eljamaa 
L. S. (- l K O zuls 
L. s. (- l SI. Patek 
L. S. (- l Drwila 
L. S. (- l M axime Litvźnof! 

Annexe. 
CO' p i e, 

LE PRESIDENT DU REICH ALLEMAND, LE PRE
SIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SA 
MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT 
DE LA REPUBUQ UE FRANCAISE, SA MAJESTE 
LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE 
ET DES TERRTTOIRES RRITANNIQUES AU DE
LA DES MERS, EMPEREUR DES INDES, SA MA
J ESTE LE ROI D 'ITA LIE, SA MAJESTE L'EM
PEREUR DU J A PON, LE PRES1DENT DE LA 
}{EPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE TCHECOSLOV AQUE, 

ayant le sentiment profand du devoir s·olennel 
qui leur incombe de d-evelopper le bien-etre de 
l'humanite; 

persuadćs que le mament est venu de proceder 
a Bne franche renonciation a la guerre. comme instru
ment de poli tique nat ianale afin que le relations pa
cifiiques et amicales existant aduellement entre leurs 
peuples puissc::1 t etre perpetuees; 

canvaincus que tcus changements dans leurs 
relations mutuelles ne doivent etre recherches que 
par des pro,cedes pacifiques et etre realise,s dans 
l'ordre et dans la paix, et que toute Pui'ssance signa
taire qui chercherait desormais iŁ developper ses in
terets nationaux en recourant a la guerre devra etre 
privee du benefice du present Trait~; 

esperant que, encouragees pa,r leur exemple'ł 
toutes les autres natians du monde se joindront a ces ' 

, . 



Nr. 29. D:dennik Ustaw. Poz. 283. 483 

wysiłków ogólnoludzkich i przez przystąpienie do 
Traktatu niniejszego, skoro tylko uzyska on moc 
obowiązującą, udostępnią swoim ludom korzystanie 
z jego dobroczynnych postanowień, łącząc w ten 
sposób narody cywilizowane świata we wspólnem 
wyrzeczeniu się wojny jako narzę dzia ich polityki 
narodowej; 

pośtanowili zawrzeć Traktat i w tym celu wy
znaczyli jako swoich pełnomocników, a mianowicie: 

PREZYDENT RZESZY NIEMIECKIEJ: 

P. Dr. Gustawa STRESEMANNA, Ministra Spraw 
Zagranicznych ; 

PREZYDENT STANóW ZJEDNOCZONYCH 
AMERYKI: 

eHoris l1umanitaires et, en adherant au present 
Traite des qu'il entrera en vigueur, mettront leurs 
pellpIes ił. meme de profj'ter de ses bienfaisantes sti
pulaticns, unissant ainsi les nations civilisees du 
mende dans une renonciatron commune ił. la guerre 
comme instrument de leur politique nationale; 

ont decide de conclure un Traite et a cette fin 
ont designe comme leurs Plenipotentiaires respectifs, 
savoir: 

LE PRESIDENT DU REICH ALLEMAND: 

..0\1. le Docteur Gustav STRESEMANN, Ministre des 
Affaires Etrangeres ; 

LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE: 

Szanownego Franka B. KELLOGGA, Sekretarza L'Honorahle Frank B. KELLOGG, Secretaire d'Eta:t; 
Stanu; 

. JEGO KRóLEWSKA MOśĆ KRóL BELGóW: 

P. Pawła HYMANSA, M.inistra Spraw Zagranicz
nych, Ministra Stanu; 

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ: 

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : 

M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires Etran
geres, Ministre d'Etat; 

LE PRESIDENT 
DE LA REPUBLlQUE FRANC;AISE: 

P. Arystydesa BRIANDA, Ministra Spraw Zagra- ]\1. Ari'stide BRIAND, Ministre des Affaires Etran-
nicznych; geres; 

JEGO KRóLEWSKA MOść KRóL WIELKIEJ 
BRYTANJI, IRLANDJI I TERYTORJóW BRY
TYJSKICH POZA MORZAMI, CESARZ INDYJ: 

ZA WIELKĄ BRYTANJĘ, IRLANDJĘ PóŁNOCNĄ I WSZYST
KIE CZĘśCI IMPERJUM BRYTYJSKIEGO, KTóRE NIE SĄ 

ODDZIELNIE CZŁONKAMI LIGI NARODóW: 

Wielce Szanownego Lorda CUSHENDUN, Kancle
rza Księstwa Lancaster, SłCkretarza Stanu dla 
Spraw Zagranicznych a. l .; 

ZA DOMINJUM KANADY: 

Wielce Sza'llownego Willama Lyon MACKENZIE 
KINGA, Pierwszego Ministra i Ministra Spraw 
Zagranicznych; 

ZA FEDERACJĘ AUSTRALIJSKĄ: 

Szanownego Alexandra John McLACHLANA, 
Członka Rady Wykonawczej Federalnej; 

ZA DOMINJUM NOWEJ ZELANDJI: 

Szanownego Sir Christopher James PARRA, Wy
sokiego Komisarza Nowej Zelandji w Wielkiej 
Brytanji; 

ZA UNJĘ POŁUDNIOWĄ AFRYKAŃSKĄ: 

Szanownego Jacobus Stephanus SMITA, Wysokie
go Komisarza Związku Afryki Południowej 
i Wielkiej Bryta,uji; 

SA MAJESTE LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, 
D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRIT ANNI
QUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES 

INDES: 

POUR LA GRANDE-BRETAG NE ET L'IRLANDE DU NORD 
ET TOUTES LES PARTIE S DE L'EMPIRE BRITAN"lIQUE 
QUI NE SONT PAS INDIVIDUELLEMENT MEMBRES DĘ 

LA SOCIETE DES NA TIO NS: 

Le Tres Honorable Lord CUSHENDUN, Chancelier 
du Duche de Lancas tre, Secretaire d'Etat pour ies 
AHaires Etrangeres par interim; 

POUR LE DOMINION DU CANADA : 

Le Tres Honorable William Lyon MACKENZIE 
KING, Premier Ministre et Ministre des Affaires 
Exterieures; 

POUR LE COMMONWEALTH D'AUSTRALIE: 

L'Ho'norable Alexander John McLACHLAN, Mem
bre du Con seil Executif Federalj 

POUR LE DOMINIO N DE NOUVELLE-ZELANDE: 

L'Honorable Si,r Chr,istopher Jameis P ARR, Haut
Comissaire de la Nouvelle - Zelande en Grande
Bretagne: 

POUR L'UNION DE L'AFRIQUE DU SUD: 

L'Honorable Jacobus Stephanus SMJT, Haut-Com
missaire de l'n~:'on de l'Afóque du Sud en Gran
de-Breiagnej 
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ZA Woum PĄŃSTWO I~I--AND;;:KJE: 

P. Willama Thomas COSGRAVE, . Prezesa Rady 
Wykonawczej; 

ZA INDJE: 

Wielcę Szanownego Lorda CUSHENDUN, Kancle
rza Księstwa Lancaster, Sekretarza Stanu dla 
Spr~\\f ZM!,aniczp.y~.h a. i.; 

JEGO KRóLEWSKA MOść KRóL WŁOCf{: 

Hrabiego Gaetano MANZONI, Swego Ambasadora 
Ną.d~wyczajnęgo i pdnomocnego w Paryżu; 

JEGO CESARSKA MOść CESARZ JAPONJI: 

Hrabiego UCHlDA, Radcę Tajnego; 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 

Nr. ?9,. 

rQUR. L'ETAT LIBR.E D'IRLANDE: 

M. William Thomas COSGRAVE, Presi'dent du Con
seil Executif; 

POUR L'INDE: 

Le Tres Honorable Lord CUSĘENDUN, Chancelier 
du Duche de Lancastre, SecrHaire d'Etat pour les 
ĄHąirę~ r:trangeres par interim; . 

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE: 

Le Comte Gaetano MANZONI, Son Ambassadeur 
Extt~or~Hnaire et Ple!li'potentiaire a Paris j 

SA MAJESTE L'EMPEREUR DU JAPON: 

Le Comte UCHlDA, Conseiller Privej 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
DE rÓLOGNE: 

P. A. ZALESKIEGO, Ministra Spraw Zagranicznych; M. A. ZALESKI, Minitsfre des AHaires Etrangeres; 

PREZYDENT REPUBLIKI CZESKO SŁOWACKIEJ: - . . - . " . - -. . .', 

P. Doktora Edwarda BENESZA, Ministra Spraw 
Zagranicznych; . 

którzy, po zakoII.11!.nikowa~iu sobie swych pełno
mocnictw uzn~nych za dOQre i nale~yte cą do for
my, zgodzili się na arfykuły następujące: 

Artykuł I. 

. ~y.so~ie. St.rony Um~wiające. się . ośw~aqc~at~ 
qr,oczyscle lmlę.:(uem SWOIch luqo\y, ze POJtęPłąJą 
uciekanie się tlą woiny celem załatwiania sporów 
międzynarodowych i WYfz~~ają się jej jako fIarzę-

, dzia polityki narodowej w ich wzajemnych sto
~1Jnka~h. 

Arty~uł II. 

Wysokie Strony U~awiaiące się uznają, że za
łatwianie i mzstmyganie Wiszy.stkich sporów i kon
fliktów bez wz~lędU na ich naturę lub pOicho'clzenię, 
które :mogłyby powstać Qliędzy niePli, winno być 
osiągane zawSze tylko zapomocą środków poko
jowych. 

Artykuł III. 

Traktat pipiejszy bęązię ratyfikowany przez 
Wysokie Strony Umawiające się ' wymięniopę we 
wstępie, zgodnie z wymaganiami ich konstytucyj, 
i wejdzie w zycie pomiędzy niemi skoro tylko 
wszystkie Qokuwętpty ~ą:tyfik~~yjpę zł'o~op'ę ?,;Q~tąną 
w Waszyngtonie. ' , 

Traktat niniejszy, gdy wejdzie w życie jak to 
przewiduje paragraf poprzedni, pozostanie otwarty 
tą.k ~lługo, jak ~lj.Jgo tego będ~ie potrzepą d9 pr~y
~tąpiep,ja doq W1~~yst~łch i.u'PYCP MQc'aJroStw Świa
ta. Każdy dok Uil11 (mt stwierdzający P.r?:ystąpienie 
poszczególnego Mocarstwa będzie złożony w Wa
szyngtonie i Traktat, natychmiast po złożeriil.' takie
go dolHllUenłu, weig~ję '# ~ycię. P9:międH }.1.9.cą.r
$~weyn,. ~tórę ~v tęą ~iw~óp. zgłQ~4'~ , ~\VQję. ł?f~~stą
pleme 1 mneml MocarStWamI tJmaw~~~cę~~ ~~~: . 

LE PRESIPENT Dp: LA REPUBLIQU~ 
TCHECOSLOV AQUE: 

M. le Dodeur Eduard BENES, Ministre des Affaires 
Etrangeres; 

qui, sP.!'ę/> ą' ętrę ~ornffiunlqllę leurs p leins pOllyoirs, 
reconnus en bonne et due forme, sont tombes d'accord 
sur lęos artic1~s sui'vapts: ' 

Article I. 

Les Hautes Parties Contractantes declarent so
lęnnęl'lęllłęnt au ~O'ffi de leurs peuples reSipecti{s qu' el
lec; qmdamnent lę recours a la guerre pour le regle
ment des differends interna tionaux, et y renoncent en 
tant qu'instrument de politique nationale dans leurs 
ręlą.tioQs mutuellęs. 

Article II. 

Le" Hautes Parties Contractantes reconnaissent 
que le reglement ou la sclution de tous les differends 
Q4 CQJ}flifs, de quelquę nature ouqe quelque odgipe 
(lu'H$. puissępt ętre , qui p cmrrol1t surgir entre elles, ne 
devra jamais etre re~lIercM que par dęs m,oyeps pa
cifiques. 

Article III. 

Lę pręsent Traite serii ratifi~ par les Bautes 
Parties Contradantes designees dam le pream
bule, conformement aux exigences de leurs consHtu
tions respectives, et if prendra effet entre elles des 
ą\lę tous les instrumepts de ratificat ioIl aUl:oąt ęte 
deposęs ą Washington. 

'Le pn~sent Traite, lorsqu'il aura ele mis en vi
gueur ainsi qu'il est prevu au paragraphe precedent, 
{ęstera ouvert aussi longtemps qu'il sera necessairę 
R9\u: fą.dp~sion de toutes les aufres Puissances du 
monde. Chaque instrument etablissant l'adhesion 
d'une Puissance sera deposć a WaShington et le 
Iraite, hnmediatemenŁ apre"ce dep0t, entrera en 
'ii~lH~W' ęnb;e la, ~ui§sąl1c;e donnapt ą.h1si SOQ ,adM~\op 
~ lęą ą.~t{"ęs P'-1i.sąąpceą c.OJltract~tltes. 
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Obowiązkiem Rządu Stanów Zjednoczonych 
będzie dostarczenie każdemu Rządowi wymienione
mu we wstęrpie i każdemu Rządowi, który przyst~pi 
później do niniejszego Traktatu, uwierzytelnionego 
odpisu niniejszego Traktatu, i każdego z dokumen
tów l'\ityfikacYlilych lub . aktów przystąpienia. Bę
dzie również obowiązkiem Rządu Stanów Zjedno
czonych telegraficzne notyfikowanie wymienionym 
Rządom każdego dokumentu ratyfikacyjnego i aktu 
przystąpienia natychmias t po ich złożeniu. 

NA DOWóD CZEGO odnośni Pełnomocnicy 
podp~sali Traktalt niniejszy, sporządzony w ję zyku 
francuskim i w ję zyku angie lskim, które to oba tek
sty mają jednak6,wą moc obowiązującą, i wycisnęli 
na nim s woje pieczęcie. 

Sporządzono w Paryżu dnia dwudzies tego 
siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego 
ósmego roku. 

(L. S.) Gllstaw SIresemann 
(L. S.) Frank B. Kellogg 
(L. S.) Paul Hymans 
(L. S,) .Ad Briand 
(L. S,) Cushendun 
(L. S.) W. L Mackenzie King 
(L. S.) A. J. McLachZan 
(L. S,) C, J. Parr 
(L. S,) J . S. Smit 
(L. S,) Liam T. MacCosgair 
(L. S,) Cushendun 
(L. S.) G. Manzonż 
(L S,) Uchida 
(L S,) August Z aleski 
~L. S,) Dr. Eduard Benes 

Zaświadcza się zgodność z podpisany m orygina ł em zło
żonym Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryk i. 

(L S.) Frank B. Kellogg 

Sekretarz Stanu 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Zaznajomiwszy się z powyższym Protokółem , 
u:.maliŚU1Y i uzna jemy go za słuszny zarówno w ca
łoś~i , jak i ka~de z zawartych w nim postanowiel't; 
oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i p0-
twierdzony i przyrzekamy, że b ędzie niezmiennie za
chowywany. 

Na dowód czego wydali~my Akt niniejszy, op a
trz<?IlY pj~qęcią Rzeczypospolitej, 

W Warszawie, dnia 25-go marca 1929 r. 

(-) l. MośCicki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolite j 
Prezes Rady Ministrów: 

(- ) K, Barlei 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski 

11 appartiendra au Gouvernement des Etats
Unisde fournir a chaqueGcuvernement designe dans 
le pr~ąmbule et a tout Gouvernement qui adherera 
uiterieurement au present Traite une copte certifiee 
conforme dudit Traite et de chacun des instruments 
de ratification ou d 'adhesiop, n aI?PllrtieQ.dra egale
ment au Gouvernement des Etats-Uilils ' de 'notifier 
Lćlegraphiquement auxdits Gouvernements chaque 
instrument de rati fication ou d 'adhesion 'itnmediate
men t apres d~p6t. 

EN FOl DE QUOI, les PleI:\ipołęntłąir~ rę§
pectifs ant signe. le prelseillt Traite, et<!bli ęlf! larrgye 
fra<n<;: aise et en langue ang,laise, lęs cleą)(: tęxtę~ ~YClI!t 
force egale, et yont appose leurs cachęts. . 

Fait a Par1s, 1e vingt-sept aout mil oeuf cent 
vingt-huit. 

(-) Gustaw S!resemann 
(--) Frank B. Kellogg 
(--) Palli Hymans 
(_.) Ad Briand 
(--) ClIshendun 
(- ) W. L. Mackenzie King 
(-l A. J . McLachlan 
(-) C, J. Parr 
(--J J . S. Smźt 
(--l Liam T. MacCosgair 
(-) Cushendun 
l-l G. Manzoni 
(--) Uchida 
(-l August Zaleski 
(-l Dr. Ęduard Bene{ 

Cerlilied to be a true copy of the si~l1ed origina! de
posited with the Governm.ent ol t he Un ited States of Ame-
nca. 

(-) Frank B , Kellogg 

Secretary of State 
of the United States of Amedca, 

Apres avoir vu et examine ledit Protocgle, 
Nous l'avons approuve et approuvons ~n tputęs " ęt 
chacune des dispositions qui y sont co,pten4es, clę
c1arons qu' il es t accepte, rabfie etcon~irme ęt prq-
mettons qu'il sera inviolablement observe, ' 

EN FOl DE QUOI Nous avons doune les Pre
sentę~, revętlles ~u S!2eau de la Republique, 

Varsovie, le 25 mars 1929. 

(-) l. Mościcki 

Par le President de la Relmblique 
Le President du Conseil d~s Ministres: 

(-) K. Badel 

Le Mini~tre des AUah'es Ętl'ąng~res: 
(-) Au~ust Zaleski ' 
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