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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 wiadomości , że w dniu 30 marca 1929 r. złożo ny został w Komisarjacie 
Ludowym do Spraw Zagranicznych w Moskwie polski dokument ra l yfikacyjny Protokółu, podpisanego 
w Moskwie 9 lutego 1929 roku, pomiędzy Estonj ą, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkir~m Socja list ycznych 
Republik Rad, w sprawie wprowadzenia w życie Traktatu przeciwwojennego , podpisanego w Paryżu 27 sierp
nia 1928 roku. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

285. 

UKLAD TYMCZASOWY 

D\iędzy Polską a Litwą, dotyczący ułatwień przyzna
nych mieszkańcom - właścicielom gruntów, położo
nych po obu stronach linji. administracyjnej polsko
litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnia
ną linją, podpisany w Królewcu dnia 7-go listopada 

1928 roku. 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOliTEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOśCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec ti każdemu zasobna, komu 
O tern wiedzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia: siódmego lis,topada tysiąc dZliewięćset 
dwudziestego ósmego roku, podpisany został w Kró
lewcu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem RepuMilki Litewskiej Układ tymczasowy, 
dotyczący ułatw,ień przyzna'nych mieszkańcom -
właścicielom gruntów, położonych po obu str'onach 
linji administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych 
lub oddzielonych w&pomnianą linją, 'o na'stępującem 
brzmieniu dosł-o'wnem: 

RZĄD POLSKI 

Z JEDNEJ STRONY, 

I 

RZĄD LITEWSKI 

Z DRUGIEJ, 

pragnąc poczynić ułatwienia mieszkańcom obu 
stron linji administracyjnej polsko -litewskiej, któ
rych g,mnta są przecięte lub ,oddzielone tą linją, 

w)'Izna1czyły celem ,zawarcia tymczaSloweg'o 
układu w tej spraiwie swych peł.nomocników, a mia
nowicie: 

ARRANGEMENT PROVISOIRE 

entre la PolQgne et la Lithuanie relaEf aux fa cili
tes 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 no-

vembre 1928. 

AU NO,\1 DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE. 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE. 

ci tous ceux qui ces [l resentes Lettres verront 
Salut: 

Un Arrangement provlisoire relatif aux facili
t ós ci accorde,r aux h ';\ l~, itants-proprietaires des biens 
fonciers sit:'les des deux cótes de la ligne a:dministra
tive polono-Jithu anienne , qui ont e te coupes ou se
pares par lad ite li ~ ne, ayant de signe entre le Gou
vernement de la Republique de Pologne et le Gou
vernement de la R epublique de Lithuanie ci Koe,nigs
bE:rg Je sept Novembre mi.! neuf cent ving,t huit, 
Arrangement provisoire dont la teneur suit: 

LE GOUVERNEMENT DE POLOGNE, 

D'UNE PART, "\ 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LIT HU ANIE, 

D'AUTRE PART, 

desireux d'accorder des facilites aux habitants 
des deux cotes de la ligne admin-iSiŁrative polQ!no
lithuanienne, habiJtan ts dont les biens sont coupes 
ou separes par ladi,t e lign e, 

ont designe aux hns deconcJure un arra;nge
men~ provisoire ci cet eHet leurs plenipotentiaires, 
saV'Olr: 

, 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA : 

Pana Angusta ZALESKIEGO, Ministra Spraw Za
granicznych, 

REPUBLIKA LITEWSKA: 

Pana Augustyna VOLBEMARASA, Prezesa Rady 
Ministró'w, Ministra Spraw Zagranic,znych, 

KTóRZY, po zakomunikowaniu sobie swych 
pełnomocnictw, uznanych ,za spolI"ządz,one we właści
wej i należytej formie, zgodzili się na postanowi'enia 
następu j ące: 

Artykuł 1. 

Obie Układające się Strony udzielą właścide-
10m gruntów, przeciętych linją administracyjną, jak 
również innym c'sobom, korzystającym z jakiegokol
wiek tytułu prarwrnego z tych gruntów, możmo'ś'ci ich 
eksploatacj i. 

Wyżej wymienione p ostanowienie odnos~ się 
również dc' osób, których grunta, położone w pasie 

, ciqsiednim do linj~ administracyjnej, zostały oddzie
) one przez tę linję od ,osiedli, stanowiących z temi 
gt"unta:mi rolniczy zespół eksploatacyjny. 

Artykuł 2, 

1) Osoby objęte artykułem poprzednim, jak 
rówmez czł cnkowie ich rodzin ,oraz osoby zatrudnio
ne w ich majętnościach będą mogły otrzymywać 
przepustk~, upoważniające je do przekrac_Zlania linji 
administracyj nej, stos'ownie do , poniższych postano
wień ninie jszego Układu, 

2) Małoletni w wieku poniżej lat czternastu 
będą mogli przekraczać linję administracyjną bez 
przepustek, o ile t owarzyszą oni posiadacz:om prze
pustek il są do tych3e wpisani. Bezpłatne przepustki 
udzielane będą jedynie tym małoletnim, w wieku od 
siedmiu do czternastu lat, których zajęcie (np. pa
stuchom) będzie tego wymagało . 

. Artykuł 3. 

1J Przepustki sporządzone będą w językach 
polskim i litewskim i zawierać będą następujące dane: 

a) nazwisko i imię posiadacza, 
bJ zawód, 
c) wiek, 
d) miejsce zamieszkania, 
e) wyszczególni'enie eksploatowanych gruntów, 
f) miejsce przekraczania linji ,administracyj

nej, 
g) wyszczególnienie miejscowośd, na które 

przepustka służy, 
i) nazwiska osób poniżej lat czt~rnastu, towa

rzyszących posiadaczowi przepustki. 

2) Prz€pustki' winy być zaopatrzone w foto
grafję posiadacza, ' po świadczoną urzędowo, jak rów
nież w jego podpis lub znak autograficzny. 

Fotograf ja nie będzie od posiadacza wymaga
na, o ile ten osta<tni przedstawi inny dowód tożsamo,
ści, urzędowy lub przynafmniej urzędowo poświad
cZiony i za,opatrzony 'w fotografję. 

LA REPUBLIQUE DE POLOGNE : 

M. Auguste ZALESKI, MinisŁredes Affa:ir :!s Etran
geres, 

LA REPUBLIQUE DE LITHUANIE: 

M. Augustinas VOLDEMARAS, President du Con
seil, Min~she des Affaires Etmngeres, 

LESQUELS, apres s'etre commtmique leurs 
pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont 
convenus des dislposi,tio'ns ,suivarntes: 

Article L 

Les deux Parties ConŁradantesaccorderont 
aux proprietaiires foncier,s dont les terres sOlnt cou
pees par la Hgne adminishative, ainsii ,qu'aux autres 
personnes ayant jouissance a titre legal quelclOlnque 
desdites terres, la pOlssibilitede les exploiJter. 

La st~pulation precitee s'applique egalement 
aux p ers,OIn n eis doni les terres situees dans la zon e 
voisine de la ligne adminiska ti ve o'nt ete separees 
par cette ligne des habitations, lesquelles co n.s tituent 
un en.semble d' eXlploitation ag['icolle a vec ces terres. 

Artide 2. 

1) Les personnes visees da:ns rarHcle prec,~ 
dent, ain.si que les membres de leurs familles et les 
pel1sonne.s occupee,s dans leurs proprletes pOUHont 
obtenir ,des laissez-rpasser les autorlsaint a franchir 
la ligne adminisŁrative, conformemernrt aux disposi
Hons ci-apres du present arrangemenL 

2) Les min.eurs ag es de moins de quatorze ans 
pourront pas.ser la ligne a.dmunitstra'tive sa.ns lais'sez
passe,r, ,s'ils accompagnent les porteurs des la,issez
passer et s'11s y sont inscri,ts. Des laissez-passe,r gra
tuits seront delivres uni'quement a ceux des mineurs, 
entre sept et quartor,ze ans, dont l' occupation (p. ex. 
comme be,rgers) les rend necessaire,s. 

Article 3. 

1) Le·s lai.ssez~passer serontrediges en langu
es polonais e et lithuanienne et contiendr.ont les don
nees suivantes : 

a) le nom elt le pn~.nom du porteur -
b) la profession -
c) l'age -
d) le domicile -
e) l'indication des terres a ex,ploiter -
f) le Heu de passage de la ligne admini,sŁrative-

g) l'indication des localites pour lesq aelles le 
laissez-passer est valable -

i) les noms des personnes de moins (l e quat o
rze ans accompagnant les porteurs de lais
sez-passer . 

2) Les laissez -passer doivent etre mu nis d 'une 
phoŁogra'phie du porteur, certiHee officiellen: ent, ain
si que de s'a signature ou d 'un si,gne autogr l lphe. 

La photographie n'est pas exigible dL portem 
si ce dernier presente une autre carte d'ide l tite offi
cielle ou du moins officiellement certifiee e t munie 
d 'une photographie. 
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ĄrtY~4ł 4. 

P~z!'!fl~~łkł wy~ą~jlpę będą prz~z włą4~~ wy
znaczone.w tym celu przez Układające si~ Strony. 

Wład?;c te nędą sqbię <;0 mleSląc ~omunikowa
ły lłsty osób! któ~e qtf~y~ały prz~rustki:. 

Ąrtykuł 5. 

Przepustki pozwalać będą ich posiadaczom na 
przekraczamie li:njiadminishacyjnej w miejs,cach naj
dogodnie jszych dla e~sploataYii ich gruntów. P·osia.
dacze przepustek będą mogli pozostawać jeden dzień 
po drughd s,t l,"onię tej linjł jedynie w celu eksplo
atacji grunl6w. 

Pr3e j ście linji admini'sŁracyjnej za przepustką 
w zasadzie dozwolone jest we dnie, a mian Gwicie: po
między godziną 4 li 21 od 1 marca do 30 września, 
i p,omięgzy 1 i l ł od 1 października do l marca. 

Artykuł 6. 

Przepustki wydawalle b'ędą na przeciąg sześciu 
miesięcy. 

B~d~ qne ijlG&ły pyć jednorazowo od~awiane 
na Pfzfci'}& Ilci\VY~h ~2ieścil! mi~sięcy. 

Artykuł 7. 

Za wydąpie przepustki: pobięrana pęd4ie () płat~ 
qięR!"'i:ę1ua'c zająca 1 4!;h)tęg o lub l lita . Oąnawianie ich 
beą4~e b~zpłatrl!,!. 

Żaą vą. G;Jłflt a nie bę9.zie pobierana Zfl prze~ra
cZ ~lnie linji administracyjnej i" zą. poPyt po drugięj 
stronie t.ej linj~. 
. ' . 

Artykuł ą. 

1) Osoby objęte artykułem 2 niniejszego Ukła
du będą mogły bez wszelkie j opłaty i wszelkiego 
specjalnego . po~wqlenia: 

al pr4eRn:nrfl.qZą~ pr~ęz linię admi'nistrą<'::YJną 
dla eksploatacji ich gruntów pcłożonych po 
ąrugię j stronie te j linii ~wierzę la pociągo
we 'z uprzężą, UŻywclllą przy e~splO'3 tac j t 
rolniczej, wozy i maszyny ' i ą-arzędzia rolni
cze, pud warunkiem, wszakże p own>tnego 
i\;b pp~ęP,fQwadzę!1ią przez linfę adminlstra-
~yj~ą; . " 

h) przewozić z jednej części gruntów objętych 
ąrt. 1 do dr].lgiej ~alDienie, piasek, źwi'r, gli
nę, tr4~ip.ę, t c)orf, drz~wo budowlane, jak 
równi~ż dqę~,o ppałowę; . 

• 
, ej przeWOZIe przez linję ąąministracyjną 

"l- l1ll'ę j ~ca ~llITlieSt~apj.a do drugiej części 
przedslębiqrst\Vll rolnego nawozy i zia:r;no 
nąsi~nQe VI \lo~ci potr zebnej dla obsiąnla 
gnintów W~~~iętY'Ch lub, odd~re},Olnych linją 
ildministr~cy'jną; , ' 

d) fłn;ewQ~ić qp ~i~jsl,;ą ~~mieszką.n~a ~biQry 
lub zdemiOipłody z cZęści :p:rzed~ięqicWstw rq~-

r ' . . ' . .1< :' . 

Article 1. 

Lęts ~a\ssez-passer s~r0'f1t qeH,,;~es par lęs ~v,tq
ritee designees et cel effet pac chacune q~s deux 
Parties Contractantes. ' ' . 

Ces autor ites ąę <::o'!Jlqlllniqller9p.t reciproque
~ent chaque .moi~ les lis,tes des personnes . qui o~t 
obte>ąudes lmsse,z-passer. 

Article 5. 

Les la,issez-pa:sser permettront a. leurs pode
urs de fmnchir la ligne adminisirative dans ' lesetl
droits qui conviennent le mięux a. l' ex,plóitation 'ue 
leurs terres. Les porteuts des laissez-passer pour
ro~t rester pendant un jour de l'ajltrę cotę <tę cette 
lig,ne uniq~ement en vue ,de 1'~x:p16it~tio~ ~ęs 1ep:e~. 

Le passage de la ligne adm:~llistrati\;'e. ayęe \,111 

laissez-passer est permis. en principe qurant le jour, 
notamment: entre 4 et 21 heures, du 1-ęr Mll,rą jll~
qjl 'au 3Q Septe~brę , et I1ntre 7 e,t 17 he~re, s ~u l-er 
Qc;~obfe ąll l-er M(ią . 

Article 6. 

Les la issez-passer se,ront delivres pOUł'" un dć
lai de six mois . 

lIs po ur.ront etre rfnouvele$ unę fols p~)Ur un 
nouveau delai de six mOfs. 

Al"ticle 7. 

PQur la delivrance des laissez-passer sera per
<;!ue une tax e ne depa'ssiLn t pas 1 żl"oty ou 1 Htas. 
Leur renouvellement sęr~ gratuit. 

A ucune taxe ne sera pen;ue pour le passage 
de la ligne adm~ni,strative et pour le selou~ de l'autt~ 
co te de eeUe ligne. 

. Article S . 

1) Les personnes viseęs dans l'articlz 2 du pre
sent arrangcment pourront en franchise de tout drOit -
04 tąxe et saps ą,ucun p~r~is spęciąl: 

al f~ire p~sse.r par lą. hg'ąe. a,~ITli}li~t:r;ątiYf:; f}QW 
I cxplOlta.tton de le urs blens sltues de l'autre 
cote de eette Iig:qe les bęte~ d~ tr?-łt avee 
harnais ut ilises aans l'exploit~~i o ci ~~rieole, 
les voitures de transp ort , ainsj q~e h~s ma'- / 
ch ines et ]'outi1lag~ a~rko!e, a. r cqpdi~tion _ 
c ępepda'nt de l ę $ fa'l'fe r~pą&~ę:r; :p~ lf\ hgne 
administrative; . . 

b) t~a~sp~rter d 'une partie des bieną vises dans 
l'artic1ę l qaps l'ajltrę les Rien~~ , l'f sable, 
le gravier, l'a rgile, lęs rosę ąl1~, fę. t,ourbe, le 
pqis . dę constrll;Ctipn,ains,i qlł~)e p ois de 
chajlHage ; 

c) tra,nsporter par la ligne adm~nis>trative du 
lieu d'habitation dajl1;i l'ąqirę pą.:r;~ie de l'en
t,:r; l'<'pri>se agrl<;olę, l e~ ' el1grąQS . ęt 19~ grą'łpe.,s 
dę semep,eę en 9uaptite. pecęs~ąir~ ł l'~,~
s~rnęneętp s::,n~ !Ję>s ter~e.~ CQ~:Pę~& ou sepa
r eęS Pilr lą hg'n~ adW!l)1strą.tłve ; 

dl trą·ll~pm·,tcr av, 1 cli ó, ' b.ąhitątiou. lęi& t~~oltę's 
et 'les pW9uih 4H &~l Qę~ p{łrh~~ ~r~~h:~-

, " 

l. 
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nych p o ł o żonych po ąrugiej stronie lir:i i 
administra cyjnej, o ile produkty te odpowIa
da ją obsza rowi i rozległości danego przed
siE;bior~,twa rolnego; 

ej przewozić przez linję administracyjną przy
rządy rybackie z zastrzeżeniem ich odnie
sienia, ja k również przewozić z miej sca ek s
ploatacji rybołówstwa do miejsca za
mieszka,nia pwduk ty rybołówstwa; 

f) przepędzać bydło na ich pastwiiska, poło
żone po drugiej stronie linii admin istracyj 
nej, pod warunkiem powrotnego przepędze
nra . 

2) Transport przedmiotów wyszczególnionych 
w niniej szym artykule będzie mógł być dozwolony 
pod kO:1trolą organów nadzorczych również na dro
ga ch ub ocznych w wypadkach, w których miejscowe 
wg.r~p.ki lub rodzaj pracy będą tego wymagać. 

Artykuł 9. 

Posiadacze przepustek będą mogli przechodząc 
przez linję administracy jną, przenosić ze slobą pro
dukty żywności w il ości wys t a rczaj ące j na jedną do
b<;" z wyłączeniem wszakże produktów będących mo-
nopolem pallstwowym. . 

Artykuł 10. 

Inne ułatwi'enia . poza \vymieniGnemi w artyku
łach poprzednich , b ~dą mogły być wprowadzone 
w razie jawnej potrzeby w drodze bezpośredniego 
porozumienia pomiędzy kompetentnemi władzami 
obu Układających si'ę Stron . 

Artykuł 11. 

Władze wymienione w artykule poprzednim bę
dą się bezpośrednio porozumiewały w razie trudności, 
ttóre mogłyby wyni.'knąć przy praktycznem zastoso
waniu niniejszego Układu. 

Artykuł 12. 

Ułatwienia udzielane przez mmeJszy Układ 
osobom objętym artykułem 2 nie będą w niczem na
ruszać pra·W obu Układających się Stron do wyda
wania zarządzeń sa'nitarnych, weterynaryjnych lub 
dotyq:ących ochrony roślin i innych, które llznają za 
wskazane. . 

Artykuł 13. 

Układające się Strony podadzą sobie wzaje
mnie do wiadomości, jakie władze winny być uważa
ne za kompetentne dla wykonania niniejszego 
UkłClJdu. 

Artykuł 14. 

Układ niniejs.zy będzie raŁyfikow,a:ny możliwie 
najprędzej; cłskumentYra'tyfikacyjne wymienione 
zostaną w Kownie. 

Wejdzie on w życie 15 dni po wymianie doku
mentów ratyfikacyjtnych i obowiązywać będzi~ do 

pr,ises ag,ricoles sitl\(~es de l' autl:e cote de 
la ligne aąministrative en tant que lesdits 
produits correspondent a l' espece et a 
l' etendue de l' entreprise ag,ricole donnee; 

ę) porter par la ligne administr.ativę les engins 
de peche sous reserve de les reporter, aiinsi 
que transporter du lieu de l'exploitation de 
pęch e au lie4 d' habitation lęs produits de 
la peche; 

f) faire passer leur betail sur leur!! paturages 
sihles cle 1'auhe cotedę la lig!1e administra
fi ve, a oonqi Hon de le faire r ę·p. as s ell". 

2) Le tra;nsport des objets specifies dans l~ 
pres ę.nt article poun-a etre autorise sous la surve\
Hance des organes de contróle aussl par les dwmins 
vicinaux dans les cas OU les conditions J·ocales ou Je 
genre dę tra vail l' exigeronŁ. 

Article 9. 

Les porteurs des laisse.z~passer pourront en 
passant la ligne adminishative emporter ave c eux 
des a liments en quantite necessaire pour une seule 
journee, les produits de monopole d 'Etat etant ce
pendant exclus. 

Article 10. 

Des facilites autres que cell~s indjquees dam 
les articles precedents pourrout etre etabHes, ęn cas 
de necess ite evidente, par voie d'entente directe 
entre les autorites competentes locales des deux Par
ties Contractantes. 

Article 11. 

Les autoritesindiquees a l'article precedent 
s'entendront directement en cas de difficultes qui 
pourraient resulter de la mise en pratique du :pre
sent arrangemenŁ. 

Article 12. 

Les facilites accordees par le present arrange
ment aux personnes visees a l'article 2 ne porteront 
aucune atteinte aux droits des deux PaJ;'ties CO'o
tractantes de prendre telle mesure sanitaire, vet~
rinaire ou servant a la protection des plantes O'U 
autres qu'elles jugeront necessaires. 

Article 13. 

Les Parties Contractantes se ferontconoaiLre 
reciproquement les aut,orites qui dev,ront etre coo
sidereesoomme competentes :pour rexecution du 
present a:rrangemenL I 

Artide 14. 

Le present arrangement sera ratifie Je plus tot 
possible; les documenbs de ratification ser'OOlt echan
ges ci Kaunas. 

II entrera en vigueur le 1S-eme j,our apres 
l' e cha!ll g e des documents de xatificaiion et restera 
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czasu wymowlenia przez jedną z Układających się 
Stron, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. 

Spor,ządz,ono w Królewcu, 7 listopada 1928. 

(-) August Zaleski (-) Prof. Voldemaras 

Zaznajomiws zy się z powyższym Układem, 
uznaliśmy i uznajemy go za słuszny zarówno w cało
ści, jak i każde z zawartych w nim postanowień ; 
oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i po
tw~erdzony i przyrzekamy, . że będzie niezmiennie 
za,chowywany. 

Na do'wód czego wydaliśmy Akt niniej szy, 
opatr.zony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 7 marca 1929 r. 

(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolite j 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) K. Bariel 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(- ) Augusi Zaleski 

en vigueur ·"squ'iI. ce qu'il 'ne soiŁ denonce par l'une 
des Part:ies Contractantes contre un preavis de trois 
mois. 

Fait iI. Koenigsberg, le 7 Novembre 1928. 

L. S. L. S. 

(--) Augusle Zalesld (-) Prof. A. Voldemaras. 

Apres avoir vu et examine ledit Atrangement 
Provisoire, Nous l'avons approuve et approuvons en 
toutes et chacune des dispositions qui y sont coute
nues; declarons qu'il est accep te, rat,ifie et confirme, 
et promettons qu 'il sera inviobblement observe . .; 

En Foi de Quoi, Nous avons doune le's P,resen-
tes, revetues du Sceau de la Rerpublique. i 

A Varsovie, le 7 mars 1929. 

(-) l. Mościcki 

Par Je President de la Republique ) 
Le PrzsidenŁ du Conseil des Minislres: 

(-) K. Bariel 

Le Ministre des Affaires Etrangere's: 
(-) August Zaleski ' 

286. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 27 kwietnia 1929 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu tymczasowego między Polską a Litwą, do
tyczącego ułatwień przyznanych mieszkańcom-właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linji 
administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linją, podpisanego w Kró-

lewcu dnia 7 -go listopada 1928 r. 

Podaje się mme)szem do wiadomości, że w wykonaniu artykułu 14-go Układu Tymczasowego 
między Polską a Litwą, dotyczącego ułatwień przyznanych mieszkańcom-właścicielom gruntów, położonych 
po obu stronach linji administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linją, 
podpisanego w Królewcu, dnia 7-go listopada 1928 r., nastąpiła w Kownie, dnia 18-go kwietnia 1929 'r. 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego Układu. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 




