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Nr. 29.

284.
Oświadczenie

rządowe

z dnia 23 kwietnia 1929 roku
W sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu, podpisabego w Moskwie 9 lutego 1929 r.,
pomiędzy Estonją, Lotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, w sprawie
wprowadzenia w życie Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu 27 sierpnia 1'J28 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomo ści , że w dniu 30 marca 1929 r. złoż o ny zos tał w Komisarjacie
Ludowym do Spraw Zagranicznych w Moskwie polski dokument ra l yfikacyjny Pro tokó łu, podpisanego
w Moskwie 9 lutego 1929 roku, pomiędzy Estonj ą, Łotwą, Pol ską, Rumunją i Zw i ązki r~ m Socj a list ycznych
Republik Rad, w sprawie wprowadzenia w życie Traktatu przeciwwoj ennego , podpisanego w Par yż u 27 sierpnia 1928 roku.
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

285.
UKLAD TYMCZASOWY

ARRANGEMENT PROVISOIRE

D\iędzy Polską a Litwą, dotyczący ułatwień przyznanych mieszkańcom - właścicielom gruntów, położo
nych po obu stronach linji. administracyjnej polskolitewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linją, podpisany w Królewcu dnia 7-go listopada
1928 roku.

entre la PolQgne et la Lithuanie relaEf aux fa cilites ił acco:'der '"ux hGbih:nts proprieta!res des biens
foncicrs. s"h :es d.es deux cótes de la Iigne adm~ni
strative polono· Iithuanienne, qui ont ete coupes ou
separes par ladite ligne, s:gne ił Koenigsberg le 7 novembre 1928.

Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOliTEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY

AU NO ,\1 DE LA REPUBLIQUE DE POLO GNE.

MOśCICKI,

NOUS, IGNACY

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

O

wszem wobec ti ka żde mu zasobna,
tern wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE.

komu

Dnia: siódmego lis,t opada tysiąc dZliewięćset
dwudziestego ósmego roku, podpisany został w Kr ólewcu pomiędzy Rządem R zeczypospolitej Polskiej
a Rządem RepuMilk i Litewskiej Układ tymczasowy,
dotyczący ułatw,ień przyzna'nych mieszkańcom właścicielom gruntów, położ onyc h po obu str'o nach
linji administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych
lub oddzielonych w&pomnianą linją, 'o na's tępującem
brzmieniu dosł-o'wnem:
RZĄD

MOśCICKI,

POLSKI

ci tous ceux qui ces [l rese ntes Lettres verront

Salut:
Un Arrangement provli soire relatif aux facilit ós ci accorde,r aux h ';\ l~, itants-propriet a ires des biens
fonciers sit:'l es des deu x cótes de la ligne a:dministrative polono-Jithu anienne , qui on t e te coupes ou separes par lad ite li ~ ne, ayant de signe entre le Gouvernement de la Republique de Pologne et le Gouvernement de la R epub lique de Lithuanie ci Koe,nigsbE:rg Je sept Novembre mi.! neuf cent ving,t huit,
Arrangement pro visoire dont la teneur suit:
LE GOUVERNEMENT DE POLOGNE,

Z JEDNEJ STRONY,

I
RZĄD

ET

LITEWSKI

LE GOUVERNEMENT DE LIT HU ANIE,
Z DRUGIEJ,

pragnąc poczynić ułatwienia mieszkańcom obu
stron linji administracyjnej polsko -litewskiej, których g,mnta są przecięte lub ,oddzielone tą linją,
w)'Izna1czyły

układu w

nowicie:

D'UNE PART, "\

celem ,zawarcia tymczaSloweg'o
tej spraiwie swych peł.nomocników, a mia-

D'AUTRE PART,

desireux d'accorder des facilites aux habitants
des deux cotes de la ligne admin-iSiŁrative polQ!nolithuanienne, habiJtan ts dont les biens sont coupes
ou separes par ladi,t e lign e,
ont designe aux hns deconcJure un arra;ngemen~ provisoire ci cet eHet leurs plenipotentiaires,
saV'Olr:

,

