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Za~najomiwszy się z poWytszylP 
Traktatem uznaliśmy go j uznaje
my za s uszny zar0wno W całości 
jak i każde z zawąrtych W niw 
postanowień; oświadczamy, i~ je!!t 
przyjęty, ratyfikQwany i pptwi~r
cJ~o~y ! przyrzękaąty, że ~~dzie 
nięz~ie~p~e Zą.<;P.0Wyw any. 

Na.. dC?wód c:zego wy4al~śll1Y Akt 
nin!ejs~y ~patrzony piec;z;ęcią Ęze
~ZYP'osp0li~ej . 

Warszawa, dn. 1 marca, 1929 r. 

(-) f. Mpś(:jcki 

Przez Prezydenta 

8
_- , Rzeczypospelitęj 

... . . Prezes Rady 
. Ministrów: 

L. S. (-) K. Bartel 

Minister Spraw 
, - Za..gf<~ni~znych: 

(-l Au~ust Zaleski 

Nr. ĘJ3. 

Apr~s avei!, v~ et ę~il~i~~ le~i~ l!,aite, Nous l' avons approuve 
et apprql!Y()p.~ ep. tgutes et <;p.ącl!neą~s dispo~itions qui y sont con
tenlles; ą~cląrqfl~ gy'il es! ~,"Gępte, r~~ifie et confirrne et promettons 
qu'il ąerą jnyjQ!i}plę!'P.~ąt ~Q~erve. 

Ę~ fqi d~ Q!1!łj Nt:?~~ !iye1łs ą()/'lne les presel1tes, reyetl!es du 
Sceau de la Republiqyę. 

VarSQvi~, lę 1 Mar~ 1929. 

(-0-) l. Mościcki ' 

Par le l?reside~t de la Republique 

~e rre§icJ~lł~ 911 Conseil des Ministres: 
(-l K. Barfel 

Le Miaistre des AffairesEtrangeres: 
(-) Au~ust Zaleski 

490. 

Oświadczenie rządowę 

z dqia 3 sjerprtia 1929 r. 

w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, dokumentów o przystąpieniu i weJscla w życie mię
dup,rodO,węgo tfalttatu pr~eciww9jęP.ł1ęgQ, podpi~ął1ęgQ " Paryżu dnia 27-go sierpnia 1928 roku. 

Podaje się niniejszem do wiądomo~~i: 

l-o, że w wykonaniu ustępu l-gE) art. Ul-go mjęqzVfląro~O'fegp traktątu przeciwwojennego, P9d
pisap,egp w Pąryżu dnia 27-go sierplliil 1~~8 r. \VSHSGY pięrw()tpi sygpatarius+~ tego traktatu złożyli swoj~ 
dokumenty ratyfikacyjne w Wśl~~yngtonie 'Ii{ qi!J~~P nfl~tępJ.!jągych: Stany f:jędqoczone Ameryki, Federacja 
Australijska, Unja Południowo-Afrykańska, Wielka Brytanja ' z Irlandją ' Półnqcną i wszystkiemi częściaqli 
lmperjuł\ł arytyjskięgo nie będącemi sąWQd.~ięlpY!lli człąłl~aJ1lj f..igi Naroq~w, ~zechosłowacja, Indje, Wolne 
Państwo lrlandji, Dominjum Kallądy, Niemcy, DomiqjuITl Nf:łwęj Z~~ąllgji, Włochy-w dniu 2-im marca 1929 r.; 
Polsk3 VI Al1iu ~~-YW marca ln~ r.; Belgja w dniu 27-ym marca 1929 f,; frąnGja w dniu 22-gim kwietnia 
1929 r. i Japonja w cJniu 2~-yPJ lipca 1929 r.; . 

2-6, że, zgEl~llię z ~omunikatęm ~ząqU StąOPW ZjedllPcz~nych Amęrvki z cJ.l1ia 26-go lipca 19~9 r., 
następujące Państwa złożyły przed dniem 24-ym lipca 19~9 r. swpje dokumenty o przystąpieniu do powyż
szego tra~tatu: Afganistąn, Albanja, Austrja, Ęułgarja, ChillY, pallja, Republika Dominikańska, Egipt, Eston
ja, Finlandja, Gwatęmala, Holandja, Hiszpanja, Ięlanqja, Kllbfl, Lit~a, Liberja, Łotwa, Nikaragua, Norwegja, 
Panama, Peru, Portugąlj~, RQmunja, Królestwo Sęfbów, CPQrwat~w i Słoweńców, Syjam, Szwecja, Turcja 
i Związek. Socjąlistyczp,ycp Re,publik ~adi 

3-0, że, wobec powyższego, wspomniany traktat, zgoqnie z ustępem l-ym art. III-go, wszedł 
w życie między pierwotnymi sygnatarjuszami, wymienionymi wyżej sub 1-0 w dniu 24-YlD lipca 1929 r. 
i w tymże dniu również między Państwami wymienionemi wyżej sub 2-0 z jednej stroay oraZ między te mi 
ostatpiemi a pierwotnymi sygnatarjuszami ~ drugiej. 

~ni~tęf Spraw Zagraniczn,ych: Au~ust Zq[es!li 




