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arbitra, wówczas zostanie Rada Ligi Narodów poproszona o wyznaczenie superarbitra.
Artykuł

Nr. 45.

Ob ma nn, so v/ ird der R at de s Vólk c rb unde s gebeten
w e rden, einen Obmann zu , ernennen .

9.

•\rtikel 9.

1) Układ ten, który zo s tał sporządzony w p olskim i niemieckim orygina le, będzie ratyfiko wa ny.
W ymiana dokumentów ratyfikacy jnych ma na stąpić
możliwie szybko w Warszawie.
2) Układ wejdzie w życie z 30 dniem po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.
3) Układ zawarty jest na czas nieogranic zony,
może być jednak prze z obie Strony przed ko ńce m
roku ' kalendarzowego wypowiedziany z terminem
3-1etnim. Nie mo że być zrobiony użytek z prawa
wypowiedzenia przed 31 grudnia 1930 roku,

1) Dieses Abkommen, da s 10 pol ni sc her und
Urschrift ab gefasst ist, so lI rat ifiziert werden. Der Austausch der Ratifikationsurkunden so ll
sobald aIs moglich in Warscha u e;folgen.
2) Das Abkommen so l1 mit dem 30. Ta ge nach
Austausc h der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.
3) Das Abkommen \vir d auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen, kann aber von jedem Teile mit einer
Frist von ctre i Ja hren auf da s Ende eines Kalenderjahres aufgekiindigt werden. Von der Kiindigungsbefugnis darf nicht vor dem 31. De zember 1930 Gebrauch gemacht werden. .

NA DOWÓD CZEGO Pełnomocnicy niniejszy
podpisali i wycisnęli na nim swe pieczęcie,

ZU URKUND DES SEN haben die beiderseitige n Bevollmachtigten die sos Abkommen unterzeichnet und mit 'i hren Siegel n vc rsehen.

Układ

~porządzono

w

Berlinie,

dnia

7

de~tscher

grudnia

Geschehen in Berlin, am 7. Dezember 1927,

1927 roku.

L. S. (-) Maciej K oczorowski

L, S. (-) Paul Eckard!

L. S. (-) Bernard Zakrzewski
Zaznajomiwszy się z powyż szym Układem uznaliśmy go i uzn ajemy za słu szny zarówno w całości,
jak i każde z zawartych w nim postanowień ; oświadczamy, że jest pr zyję ty, rat yiik owany i potwierdzony, ,
i przyrzekamy, że b ędzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydali ś my Akt niniejszy, opatrzony pi eczęc ią Rzeczypospolitej.
W Warszawie, d nia 10 grudnia 1928 r .
(-) l.

I

Mościck i

Przez Prezydenta Rzeczypos politej
Prezes Rady Ministrów:
(- ) K. BarleI
Minister Spraw Zagranicz nych:
(-) Au~ust Zaleski

375.
O

Ś

W lA D C Z E NIE R Z Ą D O WE
z dnia 7 czerwca 1929 r.

w przedmiocie w ymi Dny dokumentów ratyfikac y jnych Polsko-Niemieckiego Układu w sprawie używa
nia i utrzymywania G łęb ok i ej Sztolni Fr yderyka, podpisanego w Berlinie, dnia 7 gruc;łnia 1927 roku.
nin iejszem do wiadomości. że, w wykonani:.! art. 9 Polsko-Niemieckiego Układu
utr zymywa nia Gł ębokiej Sztolni Fryderyka. podpisa nego w Berlinie, dnia 7 grudnia
1927 roku, dokumen ty ratyfikacy jne powyż s zego Układu wym ienione zost ały w Warszawie, dnia 7 czerwca
. 1929 roku.
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
s ię
uż y w ania i

Podaj e

w sprawie

•

