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Wei-salski traktat
pokojowy z· Niemcami.'
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POLSKI.
Ustępy Traktatu Pokojowego, pod
pisanego przez Niemców w Wersalu dnia
28 czerwca 1919, dotyczące PoIsk i,
brzmią jak następuje:

Część li. Granice Niemiec.
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Grnnice xiemiec są. określone, jak nastQ>puje:

(Pomija się tu ustępy 1-::5, traktując e

�ami a Belgią, Luxemburgiem. Francyą.

•

6j

o

gr anicach

Szwajea·ryą

między :::\iem

i Austryą..)

Granica Niemiec od Czecho-Słowacyi.

. Uranica z 3 sierpnia 191-1 roku między Kiemca.mi

od jej punktu stycznego

z dawną.

a

granicą. administracyjną.

Am;tryą
dzieląeą

Ozechy i prowincyę Górnej Austryi, aż do .punktu na północ od

suni�ego cyplu
około

8

dawnej prowincyi

Sląska austryackiego.

kilometrów na wschód od Prudnika (Xeustadt).

wy

położonego

7. Granice Niemiec od strony Polski.
Począwszy od pu·nktu , powyżej oznaczonego. aż do punktu, który

zostanie v
� yznaczony na terenie IIIJlil ej więcej o dwa kilometry na wschód

od Woskowic. �fałycb (Lorzendorf) granica taka,
<.'Z.Ona

w

myśl artykułu

88 niniejszego traktatu:
'

-

jaka

·będzie wyzna

·
�-

/

Stąd -ku północy i aż do punktu, gdzie gra.nica administracyjna
Poznańskiego przecina rzekę Ba.ryczę (Bart.s ch): linia, która dzieli te
rytoryu:m w ten sposób, że pozostawia po stronie polskiej miejscowo
ści: Skoryszów (Skorischi!1),,, Rychta .l (Heichta.J),
Trąbaczów (Trem

batschau), Dziadowa Kłoda (Kunzendorf), Slizów (Schleise), Wielkie
Kożle (Gross Kose!), Pisarzewice (Schreibcrsdorf), Ry 1pin (Rippin), :&iwka
,
(Fi.irstlich :Kiefken), Pa.włów (Pawelau), Ciesznia (Tschetschen). �fożdż:v--

nów (Modzenowe), Bogdaj - a po stronie niemieckiej miejscowości:
W oskowice �fale (Lorzendorf), Kowalowice (Kaulwitz), Głuszyna (Glau

sche), Dalborowice (Dalbersdorf). Rusewitz, .Stradam (Stradom), Sy.
ców (Gross Wairtenberg), Kraszów (Kraschen). Międzybórz (�eu Mittel
walde), Domasła.wice (Domaslawitz), Wedelsdorf, Tschetschen Hammer;
stąd ku północnemu zachodowi granica administracyjna Poznań
skiego aż do punktu, który d1,ieli linię kolejową Ra.wicz-Wąsorz (Ra"'
witsch-Hermstadt);
stąd aż do punktu, gdzie· granica. administracyjna Poznańskiego
przedziela szosę Rydzyna-Czernina (Reisen-Tschirnau), bieg.nie linia
graniczna na za.chód od Trzebosza (Triebusch) i Jabłonej (Gail:>el), zaś .
.na wschód od Zaborowic (.Saborwitz):
stąd granica Poznańskiego aż do punktu, w którym spotyka się
ze. wschodnią gra.nicą powiat.u \Vschowa ( Fraustadt) ;
stąd na północny zaehód aż do pUQ)ktu, którego szukać należy
na drodze między Kargową. (Unruhstadt) a Kopa.nicą (Kopnitz), biegnie·
granica w ten sposób, że na zachód pozostają miejscowości Dębowa
Łąka (Geyersdorf), Brenno. Wieleń ( F'ilehne) , Kaszczor (M.tkloster), Kle
bel, zaś po stronie wschod· niej miejscowości: Olbrachcice (Ulbersdorf),
Bukowe (Buchwald),

-

-,

Lgin (Ilgen), Wiewo- (Weine), Lupice (Lupitz.e),

Ś�1iętno (Sch:wendten):
. ....:
'
stąd ku pólnocy i aż do punktu położonego najbardziej na' północ od jeziora Chłopskiego biegnie granica środkiem jezior, jednakże
w ten sposób, że miasto i stacya '.libąsz>'ń (Bentschen) pozostają na pol
skiem terytoryum (wraz z punktem węzłowym linii kolejowych Swię
bodzin-Zbą.szyń (Schwiebus-Bentschen) i Sulichów-Zbą.szyń (Ztilli-

'

chau-Bentsch en);
:.
stąd na. północny wschód a.i do punktu, w którym spotyka.ją
się granice powiatów Skwierzyna, :Międzychód i Międzyrzecz (Schwerin�
Birnbaum, Meseritz) będzie gm.n ica wykreślona na wschód od Pszczewa
fBetsche);

/

stąd ku północy granicą porwiatów Skwierzyna i Międzychód, na,
stępnie na. wschód północną granicą Poznańskiego aż
. do punktu. w ktÓ
r�nn1 granica ta.
. przec1na rzekę Noteć (Net.ze);
stąd w górę rzeki aż do punktu, iw którym do Noteci wpływa.
rzeka Głda. (Ki.iddow), stanowi granicę bieg ·rzeki Noteci;
·

/

stąd w górę rzeki i aż do punktu. którego szukać należy około·
6 km. na p·oh1dniowy wschód od Piły (Sclrneidemi.ihl), przebiega gra
nica biegiem rzeki Głdy;

•

3 -

,

stąd ku pó łnoonemu wschodowi aż

do punktu

wysw1iętego naj 

banhi ej ua południ e na cyp lu utworzonym przez północną granicę Po
znańskiego,

na

jakie 5 kilometrów .na zachód od Starego (Sta hren),

ma być wyznaczona linia na terenie tak, że linia kol ej owa Pi ła--Choj
nice zo:;tanie całkowicie ·na terytoryum .niemieckiem;
:;tą.d granica. Powańskięg-0

ku

pób10cnemu

szl·zytu eyplu, jaki ona tworzy na jakie 15

wsch odowi

aż

do

ki lometró w na wschód

od Złotowa (Fla.tow);
stąd ku pólinocnemu wschod·owi i aż do .punktu, w Móry.m rzeka
Kamionka spo tyk a się z południową granic.'} powiatu Chojnice (czyli

·wsch ód o d G runo wa (Grunau) biegnie gra
t.en sposób, że Polsce przypadną miejscowości: Jazdrowo, Lu

około 3 km. na pótuocny
nica

w

towo Wielkie i Małe

(Gross und_ Klein Lutau ) i. Witk o.wo (Wittkau),
Wielki (Gros1:1 Butzig). Ozyszkowo
(Cziskowo). Bato row o (Batt rau), Grunowo (Grunau);
, st.ąd ku półno cy g ranicą powiatu Chojnice i Człuchów (Schlo-
ehau) aż do punktu, gdzie gran i ca ta przecina rzekę Brdę (Brahe);
stąd aż do punktu na granicy Pomorza o 15 km. na wschód
od Miastkowa (Rummelsburg), biegnie. nowa linia graniczna w teh spo
sób, że po stronie pol skiej po-zostawia Konarzyn, Ki elpin (K elpin), Adl.
Briesen (S tara Brda), zaś po stroni e ni emieckiej Sampohl. i\ owa. Wieś
(�euguth), 8 teinfort, Wielkie P iotrk owo (Gross Peterkau ).
stą<l ku .wschodowi granica 1 Pomorza aż do jej zetknięcia się
z punktem, w którym styk ają się g-rani cE' powia tów Chojniee i Ozłu;
zaś Ni emc om miejscowości: Buczek

chów (Schlochau);

....
stąd ku pó łn ocy g ranica międ-zy Po mo rz em a Prusami za.cho-

dniemi, aż do punkt.u na rzece Rheda (na jakie 3 kilom. ;na północny
zachód od Gohra), gdzie do rzeki tej �pada je.i. dopływ p1ynący od
północnego zac hodu;

nitz),

stąd ma być
na półtora

kolana rzeki
na północny zachód

wykreślona l ini a aż do

kiJ.ometra

Piasnicy (Piass 

od

Warzgwy

(W a.rschkau);
. stąd bieg rzeki Piasnicy- ku dołowi, następnie li nia przez śro
<lek jeziora żarn owieck iego (Zar nowi tz). a 'vreszrie granica Prus Za
c hodni ch aż do morza Bałtycki.ego.
ARTYKUŁ
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Granice Prus Wschodnich b�dą okreś lone tak jak .następuj e z za
strzeżeniem postanowień umi eszczonych· w Sekcy i IX (Prusy Wscho
dnie) Część

.

glośGi

Od

III:

punktu położo nego na wybrzeżu mo r za Bałtyckiego .w ocUe

około

w kiernnku

1.5 km. na północ o<l k ości oła w Przebrni e (Probberna.u)

mn iejwi

linia długości

ę cej 159 stopnia. (licząc od półno cy k u wschodowi)
około 2 kilomet r ów, która będzie dopiero wykreślona. na

terenie;

\

"'

stąd ·w prostej linii orl ś wiat ła (?) na :;kręde ka.nału Elbląg
skiego („en ligne droite sur le fen, situe au coude du chenal d'El
bing" - „to the light at the bend of the Elbinger Channel'") aż d?
punktu położone go mniej więcej na szerokości pótnocnoj 54 stopm,
19 minut i pól. i długości 19 stopni 26 minut na wschód od Gree nwich:
w

stąd aż do ujścia Nogatu najbardziej na "sc:hóJ poł ożo n ego
kie runku mniej więcej 209 st opnia (liczą.., od północy ku wscho<lo"; ·;
s�1d w górę biegu, linia Kogatu aż oo punktu, w którym rz eka

ta opuszcza Wisłę;
stąd główne łożysko naw iga c yjn e Wisły tle c.henal de navi ga

tion principal de la Vistule), następnie południ owa granica okręgu kwi
dzy11
' skiego (Mmriemverder), następnie okręgu Suskieg-0 (Ro::;enberg) na
wsc hó d aż do punktu, w którym styka się z dawną granicą Prus wscho
dnich:
daw.na granica między Prusami

stąd

zaehollniemi a

wschodniemi.

następnie linia gnnicz na między okręgami Ostród i �ihork (Osterod"
iNeidenburg). dalej linia w dół hiegu rzeki Skotaw
. �r (P.kotau ), nastę
pnie w górę bi eg u
o

5 . kh. na

rzeki �Pi de. aż
Ód Białut i

zachód

granie�· ro::;yjskiej:
stąd. na
na.

wschód,

do punktu, położonego mniej wi ęcej
najhardziej

zhliżonego

do

dawni>j

a.i Jo pu nktu bezpośreu11iu ua południe wpro>:t

połud n ie od przecięcia gościńca Nihork-Mława przez d.iwną. gra

nicę rosyjską:
stąrl linia.
, na

północ

która

będzie wyznaczona

od Białut (Bialutten);

stąd.

dawna

(Schmalleninl?'kęn).

irranira

rosyjsk;t

aż

na tere nie
na.

przechodząc a.

wschód

nastc:pnie w dół gló,rnego łożyska

od

Smolnilk

nawigacyjneg·o

Niemna, na;;;tępnie ramię delty Skierwietu ai 110 zalewu Kurońskiego;
Mierzei

stąd lini a prosta aż do 1punktu zetknięcia. l;ię ))rzegu wschodniego
Km011skiej

z granicą

(Kuhrische �ehrung)

o cztery kilometry na południowy zachód od :N'idden;

�tąd
rzPi

ta gra nica

Kruońskiej.

administracyjna aż

do hrzegu

administracyjną

zachodniego

Mie

-

Sekcya VIII. Polska.
- ,
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Niemcy, zgodnie z podjętą już przez pa ilstwa sprzymierzone
i stowarzyszoue akcyą, uznają zupeh1ą niepodległość Polski i z rzekają
się na jej korzyść wszystkich praw i tytułów nad terytoryum: ogra
niczonem przez morze Bałtyckie, wschodnią granicę Niemiec, tak jak
została ustalona w artykule 27 Części Il (granice Niemiec) obecnego

traktatu, aż do punktu położonego około dwóch k ilometrów na wschód
od Woskowic l\lałych (Lorzendorf): potem linią idącą ku ostremu ką-

I

-

5

-

towi, jaki tworzy pólnocna g·ranica. Górnego śl�ka. aź. clo punktu jej
zetknięcia się z dawną. granicą, pomiędzy )\iemcami a Rosyą.;
pnie t;� granicą. aż

do

.nastę

p�nktu, gdzie ona krzyżuje się z biegiem �iemna.

wreszcie północną granicą. Prus Wschodnich. tak jak została u stalona:
artykule

w

28

Części II.

Postanowienia. llliniejszego

artykułu

nie

odnoszą

się

atoli do1

lerytoryów Prus Wschodnich i do „Wolnego Miasta Gdańska. tak jak
one zostaiły odgraniczone

w

a.rtykule

28

Części II (granice Niemiec)

i w artykule 100 sek.cyi IX (Gdańsk) nin !ejszej części.

Granice Polski, niewyszczególnione w obecnym traktacie„ zostaną.

później. oznaczone przez g·łówne mocarstwa :;prz�;mier'l.Ollt' i stowarzy
_
szone.

Komisya, złożona ze 'I członków. z których pięciu hędzie mia

•łlOwanych przez główne mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone, je
Xiemcy,

cfon prz�z
w

a. jeden

przez

Polską,

zost:wie ukonstytuowana

15 dni po wejściu w żyC'io obecnego traktatu,

w

miejscu linii granic:zmej między Polską a N'iemcami.
i

celu ustalenia na

Postanowienia tej komisyi uchwalone będą. wi�kszością głosów

będą. obowiązujące

dla stron interesowan�'ch.

\
W

t:zęst1
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.... '

Górnego śląska. objętej granic:uni opi�ane.roi poniżej,

mieszkańcy powqla11i będą do oświadczenia- się

w

drodze głosowania,

ci.y chcą być przyłączeni do Niemiec, czy do Polski. Te g;ranice
Począwszy od punktu północnego, twonącego występ

prowincyi

wsc·hód

�ląsk a

austryackiego, położonego mniej więcej

8 km. na

od Pmdnika (N'eust.a.dt). dawna gra.nica pomiędzy N'iemc:1mi

a Austryą. aż do wotkania się jej

l'zyt (Leohsthiitz) i

Jo7.onego

1Kat!<cher):

mnieJ

w

z

granicą. pomiędzy okręgami Głub

Raciborza. Stąd ku północy i aż do punktu po

ięc ej

2 km. na poludniowy

wschód

od Kietrza

gramica. pomiędzy okręgami Głubczyc i Raciborza.

Stąd ku poh1dniowemu

ws chodowi

aż do punkt.u nad

Odry brzpośredcio na poludnie od kolei żelaznej
gumimt

są:

dawnej

(Oderberg),

linia, która ma

być

z

biegiem

P..a.ciborza do Bo

oznacwna na

południe

od

Kri':anowi(' (Kranowi.tz). Od punktu określonego powyżej dawua. gra
niea

z

pomir,dzy Xiemcami a. Rosyą.

aż do punktu jej

spotkania się

g-ranic·:1 administracyjną pomiędzy Poznańskiem a Górnym Śląskiem.
.Stąd owa

granica

adminil::tracyjna aż do jej spotkiii nia się z gra

nicą pomiędzy Górnym śląskiean a Śląskiem środkowym. Stąd ku za

chodowi aż
poił

k<!ł.eUl

do

punktu. ·gdzie granica administracyjna jest zwrócona

os trym

ku

południowemu

wsehodo.wi,

na

3

km. mniej

więcl'j na póbiocny zachód od Szyma.nkowa, (Sinnmenau): granica po

między Górnym a średnim Śląskiem;
stąd

ku

za.chodowi

aż do punktu

P<>łożoneiro

mnii>j v.-i�cej

·

il

dwa kilometry na wschód ocl Woskowic .\fały ch

(Lorz.endorf):

linia,

która zostanie wyznaczona na terenie na północ od Woskowic Gór
nych

(Klein Hennersdorf):

gra.nica międży

Górnym

a

stą:d ku południow
. i aż do punktu, gdzie
środkmvym Śląskiem

przecina

gościniec

z Miasteczka do 'Pokoju (Staidtel-Karlsruhe): linia, k>tóra zos tani e wy-

. kreślona na. t erenie w

sposób, ie na za.chodzie pozostaną miejsco- '

ten

wości Wos.kowice Górne (Hennersdorf), PoJkowice�omasławice (Nol-

dau), Siemysłów (Steinersdorf), i Dąbrowa (Dammer) - a na· wsch.o
dzie miejscowości:

Strzelce

(Strehlitz). �osal. e (Nassadel), Bies trzyko

wice (Eckersdorf), świrz (Schwirz) i Illiaste ezko (.Stadtel):
stąd ·granica pomiędzy Górnym i środko·wym

Ś ląskiem

aż tło

spotkania ,;ię jej z g.ranicą wschodni<1 okręgu �iemodlin (Falkenberg);

stą.d granica wschodnia okręgu Xiemodlin aż do punktu, tworzą

cego występ, a położonego mniej ·więcej o ·3 km. na wschód od Pyszcza

(Puschine); stąd aż

do

punktu północnego występu dawnej prowincyi

. schód od
śląska austryackiego, położ•onego nmi·ej więcej o 3 km. na
. w
Prudnika (Keustadt), linia, która ma być oz.na.czoua na t'eren'ie roz
cią.g·ający:m

się ma wschód ,od Sulicowa (Ziils).
.
Reguły, wedle kt6vych przystąpi się do tego odwotania się do

ludp.ości i przeprowadzi się je, stanowią priedmiot postanowień dołą
czonego a.nneksu.

Rządy p()lski i niem i e< ki obowiąźliją.
niew·ylkonywania w ża().nym punkcie
'

bie, do

za sie
żadnego

się jui teraz, ka7Aly

s�"ych terytpryów,

ścigania prawneg·o i do niepnedsiębrania żadnych środków wyjątkowych
z

powodu ja.kiego.kol.wiek faktu p0litycznep:o. jaki się zdarzył na Gór

nym ślą.s1>u, w okresie stanu, przewirlzianego w dołączonym anneksiP

i

to aż do usta.lenia ostatecznego rządu w tym_ kraju.
·

Niemcy już teraz zrzekają

się

na rzecz Polski wszystkich praw

i tytułów do tej części Górnego śląska: która jest położona poza· obrę

bem linii gra.ncznej, oznaczonej w celu pl ebiscytu przez główne mo
custwa sprzymierzone i

t)

W

ciągu

stowarzyszą.ce.

piętnastu dni od wejśeia w życie 11i11iej:>zeg:o traktatu

wojska niemieckie tudzież ci urzędnicy, których wskaże komisya,

nowiona

w

usta

myśl postanowień § 2-go, mają opróżnić obszar plebiscy

towy. Aż do chwili dokonania ewakuacyi

mają się powstrzymać od

wszelkiego rodzaju rekwizycyi czy to w pieuiądzaeh ezy w materyałach

i od wszelkich aktów. któreby mogły przesądz ać materyalne intei:esy

kraju.

\

. tóre zostały usta
W tymże okresie rady robotniczo-żołnie.rskie, k

nowione na tym obsza.rze, mają- być rozwiązane. Członkowie tych rad,

urodzeni w innych okręgach, którzy spełniają swe funkcye w momen
cie ·wejścia, w życie niniejszego trakta.tn, albo którzy ustąpili ze służby

po pierwszym ma r cu b.

r„

maj� być ewakuowani.
#_/

-,

I

'·

I

I

-7Wszy stk ie

wojs k owe

i

pół-wojsk owe

związki

utwor:w11e

na.

wspomnianym obszarze przez mieszkańców da.nego okręgu, mają być

niezwłocznie rozpuszczone. Wszystkich członków tyeh związków woj
skowych, którzy nie są za mies?Jk ali we .wspomniany111 o kręgu. należy

we zwać do opuszczenia kraj u.

2) Obszar pr:iezinaczony do plebiscytu ma być natychmiast od
dany pod władzę niędzynarodowej komisyi z 4 O'Łłonków, któr�·ch mają

mianować Stany Zjednoczone, Francya. Ang lia i Włochy i ·lila być za
jęty przez wojska mocarstw spNynlierzonych i stowarzyszonych. Rząd

niemiecki

zobowiązuje się umożliwić

śląsk.

·

prz ewie zienie

wojsk

na

Górny

3) Rzeczona ko misya obejmie pełnię władz, wykonywanych przez
lub pruski, z wyjątkiem władzy prawodawczej i p rawa
nakładania podatków. Obejmie zatem funkcye tządli pro wincyi i regen
tyi obwo dowej (w angiel ski m orygin aJ. e : Regierungsbet:irk).
Od uznania komi syi za.leży, w jaki sposó b określi uprawnienia so
bie przyznane i w jak i.ej mierze zechce je wykonywać lub też w ja,_im
stopniu będą one pozostawione w r ęku istniejących wła dz.
Zmiany istni ejących ipraw lub istniejących podatk ó w mog-11 na
s tą.pić tyl·ko za z.godą wspomnia1nej komisyi.
K om isya utrzymywać będzie porządek w kraj u z pomocą woj sk,
które będą dąj ej d yspozycyi i w mierze, w jakiej się to okaże koniecz�
nem, z pomocą żandarmeryi, rek rutowanej z poś ród .mieszkańców kraju.
Komisya postara się .niezwłocznie o zastą pie n ie . ewakuowanyc.h urzędni
ków niemieckich innemi i ewentua.Jnie w razie p otr zeby sama zarządzi
ewak uacyę władz lokalnych i p()woła inne na ich m iejsc e. Poczyni też
wszelkie zarząd·zenia, które uzną za właściwe, a.by zapewnić wolność,
czyst ość i tajn ość _głosowan
. ia. W szcze gólności ma p rawo zarządzit
wydalenie każdej osoby, którahy usiłowała w jakikolwiek sposób wy
koszlawić r ezu l taty plebiscytu metodą korrupcyi lub groźbami.

'

rząl:l Jliemiec.ki

·

Komisya posiada pełne prawo do stanowienia o wtnystk icb
kwestyach związanych z wykonaniem nini ej szych klauzul. Do pomocy

ko misyi dodani będą d&adcy techniczn
. l, powoW:ii z pośród micji<cowej
ludności. Uchwały komis yi za.pa.da.ją wi ęk szością gło sów .

4) GłOSQWanie odbędzie S'.ę w terminie określonym przez główne
sprzymierzone i stowarzyszone m ocarstwa, ale nie wcześniej jak sześć
miesięcy lub później jak ośnmaście mfesięcy po ustanowieni\ komisyi.
Prlllwo głosowania •przysh1guje wszystkim m'ieszkańcom bez róż
nicy płci, które

a) ukończyły 20 rok życia dnia 1 stycznia roku, w którym od•
będzie się p l ebiscyt.
b) urodziły się na terytoryum płebiscytowem, albo zamieszkałe

-_

są tam od daty, którą ma oznaczyć komisya, a która. nie· ma być

dal
k.tóre z ost aly wypędzono
nie zatrqmały tu.m swego mi es1,kania.

szą, niż data 1 st yczni a 1919 roku - albo

prze-t władze nie>mieckie i

'
-

J • ,

/

.;

'

,

.,
'
'

e)

osoby -skazane za przestępstwa polityczne będą mogły -wy-,

konać swoje prawo głosowania,

KaMa osoba będzie głosować w irminic, gdzie jest. zamieszkała,

albo też w której została urodzona, jeżeli nie posiada miejsca zamiesz

kania

na.

terytoryum plobiscytowem. Wynik głosowania zostanie zesui

wiony gmina.mi, stosownie do v.iększości głosów każdej gminie.

5)

Po zamknięciu g łosowani.a ilość głosów, od<lan�·ch w każdei

gminie, hędzie przez komisyę podaina do wiadomot<ci .mocarstwom sprzy

mierzony m i stowarzyswnym, przyczem będzie okrcśloą.y rezultat gło

sow;rnin. i zaprojektow:1J1a linia, któr ą ma. się w�·tycz yć jako granicę
Niem)'ec

na

Górnym śląsku. W tej propozycyi należy mrnglęunić ży

czenia. micszk a1iców, ujawnione glosowaniPm, i geograficzne, tudzież gu-
:;po<larc ze sto:sunki danej miejscowości.

6)

l::ikoro tylko g.rauica będzie u:;tam1wiona przez g-łówne :;przy

mit>rzone i stowarzyszone mocarstwa... władze niemieckie zostaną zawta

domf one przez międzynarodową komisyę, że mog:;� objąć adm.inistracyę

tego terytoryum, które zostało uznane za niemieckie: rzeczone władze

mają to uc zynić .w- ciągu jednego miesiąca od tej notyfikacyi ·w spo

sób przepisany przez komisyę. W tym saanym okresie i w ten sarrn·
sposób rząd

polski ma objąć
'
zarząd

llzna.n<' za. polskie.

Skoro wła clze

'Iliemieckie i

tych terytorów. kt.óre 7.ostaną

pol skie obejmą zarząrl odnośnych te.

rytorów, komfaya zakończy swoją. dzia.lalnośr.
Koszta armii okupacyjnej

i wydatków komisyi,

p·oczyniony ch:

albo w 'wykoJ?aniu wlasnych jej czynności, albo auministracyi teryto- '
r�·um, ma ponosić terytoryUJm poddane plebiscytowi.

ARTYKUŁ 89.
.
Polska. zobowiązuje się przyZ'lla.Ć wolność tranzytu osobom, to-

.wawm, okrętom. statkom, .wa-gonom i poczcie, o ile prz echodzą tranzy

tem mię<lzr Prusami wschocłnierni a resztą :!\iemier po przez tcryto1 yum

polskil', włączając w to wewnętrzne drogi w.odne i za-pewnić im co
clo ułatwie ń . ogra.nicze1i i pod każdym i.nuym wz:rlęue:m przynajmniej
tak korzystne traktowanie, jak osobom, towarom, okrętom, statkom,

wagonom i poczcie, które bądź są polskie co do naroJ.owości, pocho

dzenia. miejsca przywozu lub własności

w

chwili wysyłania. bądź ko

nystają 'l. traktow ania jeszcze od tegoż korz�·stniejszego.

Towar�·. idące tranz yt em. b�dą wolne od wi;zPlkieg:o cła. lub
nyc h analogicznych ciężarów.
•

Wol ność

in-

.
tranzytu o-bejmie także służbę telegraficzną. i telefo-

niczną w w:uunkach, które ustalą konwencye przewidziane w art.

98.

ARTYKUŁ 90.
Pol�ka. zobowiązuje się 1pozwolić przez okres

do Niemiec produktów

kopalnianych

ze

15

lat na eksport:

wszystkich częś ci Górnego

-

9

::;1ąska p rzekazanyc h Polsce przez mn1CJt1zy traktat. Ta.kie pro dukty
majł być wolne od wszelkich eeł ekspor towych. czy też innych opłat.

!uu ograniczeń wyw<n.owych. Polska zgadza się ua przedsię\\·zięcie ta
kich kroków, jakie mogą być konieczne do zabezpieczania, aby wszel

ki e

rod z aju p r od ukta były odstępowa n e do

tego

com w

Niemczech na

wane rlo

warunkach równie

tych produktów

odsprzedaży kup- -

korzystnyoh,

jak

sµrzerlawanycb, ·w podobnych

zastoso

warunkach,

kupcom w Pol:;ci>, czy też w innym j aki1nś kraju.

ARTYKUŁ 91.
Os o hr narodowotici niem i eckiej, mieszk:tj<1ce :>t-<11!' w obs zarach

nznanych za przynależne· <lo PolS'ki. nabywają ips o facio obywatelstw<:\

polskie i tracą obywat elstwo niemieckie . .Jerlnakowoż obywatele nie
mieccy lub ich potom k owie. którzy zamii>szkali na tym oh szarz e po

- dniu 1-szrm stycznia 1908 rok u , nie nabędą obywatelt-twa polsk\ego
inaczej,

jak

za oso
· bnem zewoleniem ze strony państwa polskiego.

W okresie dwuletnim od .wejścia w życie niniejszego trakta.tu_
obywatele niemieccy w

wieku powyżej la t 18-stu, którzy mieszkają..

sta le na jed-uym z obszarów. uzn
, anych za prz�'9aleine do Polski, będą,

nprawnit>ni przyjąć oh:•watelstwo niemieC'kie (to opt for German na:

tionality). Polakom w wjeku powyżej lat 18-stu, zaanieszkalym stale
.w Niemczech, przysługuje podobne pra.wo or-wia<lczenia się za obywa. telstwem. polskiem ..
Orpcya. dokonana przez małżonka,- decyduje także o byw atel

stwie żony.

a

eprya rodziców · o obywatelstwie dzieci poniżej 18-stu.

lat. Osoby, które wykonały powyższe prawo opcyi. zobowiązane są:
w przeciągu następujących 12-stu mi es ięcy przesiecllić siP, do pailStwa,.
za którem i:;ię oświadczyły.
Mają. ooe ·prawo za-chuwać swój nieruchomy mają.tek na tery
toryum

opr,yi.

drugiego

R uchomości

opłaty wywozowe

państ wa

gdzie

mieszkali.

zar:im. wykvnali .prawo

wszelkiego rodzaju wolno im zabrać
lub wwoz-0we

z

sobą,

a

żadne

nie mogą być nałożone ''" związku

z przewoz�rn rzeczonfch ruchomości.

W �y-m Ramym okresie czasu Polakom. -któr z y są. obywatelami'
,
niemiec kimi. a przebywają w obcych pa1istwach. pnysługuje prawo.
o ile ,nie sprzeciwiają si� temu przepisy ty<:h i11�:-t:h państw i o ile
w nich nie nabyli już obywatelstwa, u:z �·ska.ć oh�·watelstiwo po lskie ,
jeżeli za.stosują się w tym wz:rlędzie do przrpisów, które będą w·yda.ne
...

prz ez państwo polskie.

W r,zęści Gó rnego śl:i.ska. poddanej pod plehiscyt. przepisy ni-
niej8zego artykułu wejdą w życie dopiero
:zna'lli a tego terytoryum.

7.

rhwilą defini tywnego przy

ARTYKUŁ
Stosunek i

ro<lzaj

92.

ciężarów finansowy ch �iemiec

i

Prus, które

będzie miała objąć Polska, zostaną usta.I on e zgodnie z artykułem 254,
C1,ęści

IX

(Przepisy finarn:.:owe) niniejszego traktatu.

Z udziału, ktq1y obciąży Polskę, wyląc.zon a zo:;tamie część długu,

.która. uoLyczy zaNądzeń rządów niemieckiego i pruski ego w celu ko

lonizacyi niemieckiej ,,. Polsce, ok reśli zaś ją Komisya. odszkodowal1,
· ·przewidzia11a w pow>'icj powołanym artykule .

U :; talając w wykonaniu a.rt�rku łu 256 niniejszego traktatu war

toAt dóbr i własności c.esarstwa lub pai1stw ·niemieckich. prze c hodz :1cych na własność Pol�ki równoc ześnie z oddanemi jej teryt or y am i, Ko

misya odszkodowań będzie obowiązaną wyłączyć z tej oceny budy11ki,
las�· i inną własnoM państwową. które naJeiały d o Jaw nego Króle:o twa

Polt*ieg-o. Nabyte 01w
- wszelkich ciężarów.

zo�tamą. prwz P.ohkę ja.ko wolne i swobodne od

We wszystkich terytoryach niemieckich, przekazanyd1 z moty

niniejszego traktatu Polsce i uzna.nych definitywnif' za część PolskL

dobra, prawa i udzia.ły poddanych niemieckich będą mogly podledz

· w zastosowanu artyk ułu 297 likwidacy i przez rząd polski tylko zgo
dnie z następując,v:mi przepisami:

1) Suma z likwidar�'i wynikająca ma być w�·1płacona bezpośrP

.-dnio uprawnionemu.

2) W r:-Lzie gdyby tenże udowodnił przed mie:sza.nym tryhunalern

rozjemczrm, przewidzia nrm p.rzez Dział VI Części X

('Przepisy

eko

. nomiczne) niniejszego traktatu lub przed arbitrem przez ten trylmna.!
>

·

w�·znaczon ym, że- warunki s·przedaży lub zarzą clzenia. powzięte pr:rnz

rząd pOlBki

a

nieprzewidziane

przez jego

u�tawocbwstwo

ogólne.

·w sposób niesłuszny h.d>· krzywdzące co do ceny, będzie mói;l try
htmat luh

arbiter

pn:y:rnać upra.wnionffillu sh1s1.ne wynagrodzenie. któ1w

zapla.d r:ią.d polski.
Później;;ze

komYencye

t.wiane przez niniejszy

uregulują

traktat, jak

wszystkie

k.\�estye.

i te, -które mogłyb�- wyniknąć

nieza la
z

u.�t.ą

pienia omawianych ter�·torów.

ARTYKUŁ

93.

Fol s ka przyjmuje
g·odzi · się ua ''"łączenie do traktat u, któr.v
zawrze z g tównemi mocarstwami sprzymierzone-mi- i stowarzy::: z onemi.
postanowif'ń, które te �moca.rstwa. uznają za potrzebne. dla ochrony

Polsc e int�resów mieszkańców, różniących się od większości ludno
ści rasą, językiem lub religią.
Polska g:oclzi si� równteż na, -włączenie do t raktatu. który za

'W

wrze z głównemi mocarst waani sprzymierzonemi i stowarzyszonemi, po

stano'Wie11, które te mocars-twa uzna.ją. za potrzebne dla ochrony wol
· ności tranzytu i słuszny c h urządzei'l co do handlu innych narodów.

-

11

Sekcya IX. Prusy Wschod nie.
94.

ARTYKUŁ

.:\a obszarze między połudn.iową g-ranicą Prus wschodnich, która
jest opisana w art. 28 Części IT (G ranice l\iemiec) niniejszego traktatu,
a linią opisaną poniżej mieszkańcy będą. powołani do oznaczenia za po
mocą głosowania do którego państwa cht:� należeć.
Zachodnie i północne granice reg-encyi Olszty1'lskiej (Ałlenst ein)
do jej połączenia się z gramicą m.iędzy okrę�ami Oleeko i Węgoborek
(Angerburg) : dalej gran ice

póh10cne

o k rr.gn OIP.cka aż

clo jej połą

czenia się z dawną granicą Prus Wschodnith.

95.

ARTYKUŁ

Niemieckie wojska i władze mają być us�mięte z obszaru po
wyzeJ określonego w terminie file przekraczającym dni piętnastu od
wejśc ia w życie niniejszego traktatn. Aż do przeprowadzenia ewakua
c:i

\\inny

się one

powst.rzymać

od

wszelkiej

rekwizycy i .

w

pienią

dz:ith lub materyalach i od zarządze1i. szkodliwych dla interesów go
spodarczych kraju.
P.o uplywie wymienionego okresu wspomniany obsza.r przejdzie
pod

władzę Komisyi międzynarodowej.

złożonej

z

pięciu

członków,

a powołanej przez główne sprzymierzone i stowarzyszone mocarstwa .
.Kiomisy:i.

ta

otrzyma.

generalne

pełn omocnictwa

administracyjne,

a w szczegól,11ości pocz�-ni tprz�'gowwania. do w;>boru i zarządzi wszystko
co potrzeba, aby zapewnić wolność. czystość i tajność wyb0>rów. Ko
mis�ri przysługuje polne prawo do rozstrzygania we wszystkich kwe
styacb związa.uych z wykonaniem postanowiei1 traktatu. Komisya po
czyn i

też

zarządzenia.

które

uzna

za

wskazane

celem

zapewnienia

sobie pomoc�' w w�·konywaniu sw�·ch funkcyi ze stron�· urzędników
wybranych przez nią.

z

pośród miejscowej lu(ln ości; uchwały komisyi

fapadają. więkS71()ŚCią głosów. Do głosowania upoważniona jest każda
osoha. bez wz,gl�du na. płeć. która:
a) licz�·ła 20 lat od chwili wejścia w życie niniejszego t-ra.ktatu i
b) urodziła się na obszarze. na którym odbędzie si<; głosowanie,
lub za.mieszki wała tam sta.Je · poc14wsz�· on daty. którą w�·znaczy ko
misy.a .
Każda O!'OiJa głosuje w gminie. w której stale zamieszkuje. alho
jeżeli niema stałr�o miejsca zamieszka•nia. w gmini r

"'' której się uro

<izita.
W�·uik

głosowania

będzie

u�ta lony

przez

g1ninę

zależnie

ocl

większości oddanych w każd ej -gmini e głosów.
Po

zamknięciu glosowania komisya

poda do wiad omośc.i gló-....

w-nym sprz�·mierzonym mocarstwom ilość gło;;ów oddrunych w kainej
_!?'minie. okreW dokładnie rewltat głosowania i zavrojektuje linię. która

I

'

ma stanowić granicę Prus .wschod ni ch w t ej okoliey . W tym ! Jrojek ci e

uwzględnionP będą życzenia mieszkańcó,Y, uj a wnio ne głos owaniem,.
t uuz ież geogra fic zne i gospodarcze wa ru n ki mi ej sC'owośc i. Główne sprzy
mierzone i :>t owarz ys z on e mocarstv,.� ustalą następni e gra.nicę między
Prusami wsch odni emi a Polską w tej okolic�·. \Y razie je śli lfnia,
wyznac zona przez głów ne :;; przymierzone i :st owarzyszo ne mocarstwa,
w�·Iączy z •Prus w schodnich części oL:szar0w okre81onych ''" ar tykule
94, z rL c cze nie się przez ?\iemcy praw tlo tych ob:mirów na r ze c z Pol
ski. o czem h�·ła ill10wa p owyż ej w a.rtykule 87. oduosi się także do-·
tych wyłą czo ny ch

obszar ów.
!::ikoro tylko linia, graniczna zostanie us tal ona przez rnocarstwn.
wladie niemieckie zarzą d zające Prusami W$Chodniemi · zostaną upowa

przez międzynarodową. Komi �yę do objęcia administracyi oh
półn oc od wy tycz onej linii gran icz n ej ; mają t-0 z a ś uczynić
w termi ni e miesiąca od każdt!j n ot yfi kac yi. a "� �posólJ przepisany przez
Komis y�. W tym samym okresie rz:}d poh, ki obją<· wini�n za rząd okrę
g0w poło7;0nych na p ołudni e o<l linii granicznej. Komi:1ya zakońci,y
s w oją dza.łalność. :r d y władze " ti Chodnio-pru�kie wzgJ�d11ie polskie
obejmą zarząd o dn ośnych terytoryów. Koszta Komi sy i będą pokrywane
z miejsc owych dochodów . Główne spr zymie rz o ne i zaprzyjaźnione mo
c ars t.wa o zn aczą. w j akim stosunku Prusy wscb o1lnie partycypować
żnionr

siarn

11a

maj ą w rozchodach.

ARTYKUŁ 96.

Na ·terytoryum, obejmującym okr�g Szlumu (Stuhm) i Sus za (Ro
senberg) i cz ęść okręgu Malborga ()farienbnrg). położoną na wschód·
od �ogatu, a w tej części okręgu k.w idz�·llskiego (M{lrienwerder). która.
jest położona na wschód od Wisi>·· mieszk:ui<'�' hędą po w ołani do ozn a
czenia przez glosowanie, które się odbędzie w każd ej gminie, czy pra.
gn:-} ażeby r ozmai te gminy, położone na rym terytoryum. należały
do Pols k i. <'·ZY też do Prus w�chodniC'h.
I
ARTYKUŁ

97

opiewa t:i.k samo jaik artykuł 93 i dotycz�· cwakuac:�·i wojsk i władz
ni emi e cki ch z pl ebi s cyt owych ohszarów Wa rmii i Prui; wschodnich:
i spos-0hu głosowa nia„
Art yku ł ko ńczy si� wstępem : Główne sprzymierzone i st-0warzy
�wne mocarstwa ustalą. na;:: t�mie granice międz y Prns ami wscho<lni eini
a Pol ską w te.i ok ol icy, przyzna.iąc PolscP w każdym razie w całej cz,ę
� ; ohszaru dot:vkająceg-0 Wi;;ł> pełną. lu>n trolQ nad rzeką łącznie z Lrze

g-i -.:1
t
wscho<lni·m rzeki rak tlaleko na wschód ja.k to jeRt koniecznem
clla j'rzeprowadzenia. re)!nla<·yi i pogłębienia łoi.n;ka . :\it>mty obowią
z11.i:! s'ę 11a zawsze- n ir, wzno::-:ir żadnych fort yfik�tyi na uLszarze, kt óry
pMORta·1ie niemiPekim.

-
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Główne ::\przymierzone i stow:uzyszone mocarstwa pot·zynią. ró
wnocześnie wszelkie zarządzenia, aby zapewnić łudności Prus wsch()-
dnich

w

pełnej mierze i pod dogodnemi warunkami dostęp do Wisły

i używa.nie jej .wedle potneb ludności, jej handlu i

ARTYKUŁ

ż eglugi .

98.

�iemcy i Polska zobowiązują się w ciągu

rok1t i10

weJScrn w :iy

<iie uiniojszego traktatu, do zawarcia konwencyi, wedle której, w ra
zie niepo1;ozumień, I"<YlStrzygać ma Rada

Ligi "Narodów, w sprawach

zabezpieczenia z jednej strony "Niemcom pełnego i równomiernego ko
rz�1stania z komu nikacyi kolejowej , telegrafi cznej i telefo niczn ej po
między resztą Niemiec a Prusami ,wschodniomi

przez rozdzielające je

ter�·tor��um polskie, a z drugiej strony VI· celu zahezpieczenia Polsce
pełneg-o i równomiernego korzystania z komunikacyi kolejowej, tele
graficznej i telefonicznej pomiędzy Poli:: ką o wolnem mia.<:tcm

Gda
,f1--..

skiem przez niemieckie terytoryum, którf' może się znaleść na pra
wym hrzPg-u Wisły pomiędzy Polską a wolnam miastem Gdań!;kiem.

Sekcya XI. Wolne Mi asto Gdańsk.
ARTYKUŁ

100. ·

.Xierucy zrzekają się 11a rzecz głównych sprzymierzonych i stowarzy::;zonych moca.rstw w::;·1.elkich praw i tytułów <lo terytoryum objęteir.o następującemi granicami :
/

o

w

��łutlni.owy11
�

�

Od morza . Bał� �:cki� w
ierun ku
aż do pu �ktu.
.
.
.
ktorym
stykaJą się głowne lozyska naw1g.acyJne. � og atu i Wnsly:

gi an ica. Prus wschodnich. opisar1a
główne

łożysko

w

art �r kule

28 Część

II: i1ast.ępnie

na wigacyjne Wisły w dół biegu aż do punktu. polO

żonel!O mniej więc:ej o 61, 9 kil omet ra

na północ od mostu w Tcze

wie Dirschau). następnie w -kierunku pół nocno zachodnim, aż do pun

ktu 5. od<la1onego
od kości-Oła

w

o l'/9 km

Gi.ittland; - linia,

w kiorunku
którą

południowo

wschodnim

się wykreśli na terenie;

stąd

w kiemnku na o:i:ół zachodnim aż do występu okręgu· kościerzyńskiego

(Berent) 81/2

km. na póh10cny wschód. od Skarszewa. (Schtlneck): linia

'którą wyznaczy się na terenie. a która przebi ega w ten sposób, że lniej
scowość Mi.ihlbanz pozostaje -na połu dniu. a Rambeltscb na północy:
stąd l!ranica mi ędz y okręgiem
żacho<lnim aż do -wstępu, ja.ki

kościerzyńskim (Berent)

w kierunku

czyn i 6 km. na północny zachód o<l

Skarszewa (SchOneck); stąd aż do punktu pośrodku jezi ora Lonken:
linia, która. pozostawi na północy miejscowości Neu Fietz i Schatarpi.
a na południu Blirenhiitte i

Łąki;

stąd

li.11ia przez

środek

jeziora ,

Lonkc11 aż do jego najbardziej na północ wysuniętego występu; stąd

\

-
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tlo pvłudniowego występu Jeziora

(Pollentiner See):

Polentyńskiego

linia, która wykreśli się na terenie; dalej linia. idą.ca środkiem jeziora

Polent yńskiego aż Jo jego najbard ziej na pólnoe wysuniętej odnogi;

stąd w kierunku północno--wschodnin1 aż do punktu położonego -0 1 km.

na połl:1dnie od kościoła w Kolebkach (Koliebken), gdzie tor kolejowy

Gdańsk-Wejherowo (Neustadt.) i>rzecina rzekę:
kreśli na; terenie. a. która

p rz ebieg a

linia, którą. się

wy

na południowy wschód od Kamehlen,

K rissau, Fi<llin, Sulmin (Richthof). 11attern, Schaferei. a na północny

zaebód od Neuendorf, Ma.n;cba.u. Czaplic, (Cza pielken), Roch i Klein
Kelpin,

Pulvermi.ihle, Renneberg- i

miasta

Oliwa

Sobot�· (Zoppot.);

i

stąd bieg rzeki aż do jej ujśeia do morza. Bałtyckiego.

ARTYKUŁ
Kornisya zloiona

z

101.

3 członków. mia.nowamych przez g· łównP pań
do której wejdzie najw:rższy lko

stwa sprzymierzone i st.owarzyszone.

mi!'arZ jak·o prezydent. jeden członek delegowany przez
den

członek delegowany przez Polskę.

ma

15

dni od wejścia w życie obecnego t raktatu

to

tył.ko

b; ć
w

Niemcy,

a

je

utworz<>na w ciągu

celu odgraniczeni� na

miejscu terytoryum , opisa.nego powyżej, przy wzięciu w rachub<:. o ile
możliwe.

i�tnit>jących

g-ranir

ARTYKUŁ

gminn �rch.

102.

GłÓ '\\'ne państwa sprzymierzone i stowarzyszone zohowiąt.ują. się

utworzyć

z

terytoryum.
Narodów .

miasta Gdańska wraz z reszt.ą opisanego w artykule 100
Wolne Miasto.

Zostanie ono oddane

pod oehronę Ligi

\
ARTYKUŁ . 103. ·
Konstytucya Wolnego Miasta. Gdańska zost.anie ułożona

prze7.

właściwie wybranych przedstawicieli Wolnego l iiasta w porozumieniu
z

Najwyższym Komisarzem, którel!:O mianuje Liga Xarodów. Ta kon

stytucya

otrzyma

gwarancyę

Ligi

:N'a.rodów.

ot.rzyma również obowiązek roz:;trz)'gania

w

Najwyższy

Komisarz

pierwszej instancyi .wszel

kic·h nieporozumień, ja.kieby powstały pomięuzy Polską a Wolnem Mia

stem Gdańskjem co do niniejszego traktatu, albo co do zarządzeń czy

tl'i umów poczynionych później. Xajwyższy Komisarz hędzi.e rezydo
wał w Gdańsku.

ARTYKUŁ

tW.

'

Głó"me państwa sprzymierzone i stowarzyszone zobowiązują. się

przeprowadzić trakt�t pomiędzy polskim rządem a Wolnem Miastem

Gdańskiem, który

ma

wejść w życie

owego Wolnego Mi asta. a dotyczyć ma

równocześnie z ustanowieniem

yastępujących
/

.

przedmiotów:

I
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1 ) Włąez,enie Wol nego :Miasta Gda ńska w polskie granice clowe
ustalen ie wol nej prz estrz eni w porcie.
2) W sprawie zabezpieczenia .Polsc e bez żadnycll ograniczeń
wolne<JO uiywania i poshigiwan i;t się wszys tki emi <lrog-aimi wod nemi,

·

dokami. basenami, groblami do ląd owa nia i im10mi urządzeniami w ol>rę

Miasta. jakie są koniec zn e dla polskiego im
(·ksportu.
3) W sprawi e zabezpieczenia l'olsl'e kout roli i· zarządu Wisły
i rnlegu systemu kolejowego w obrębie W olnego ::lfiasta, z wyłą.cz e
niem takich dróg· i kolei, które służą. przedewszystkimn potrz ebom
sa-m ego Wolnego Miasta, dalej pocztowej, tclegrafficzuej i tele fonic zn ej
komunikacyi pomiędzy Polską a portem gcla1'1skim.
.J) W sprawi e zabezpieczenia Polsce prawa rozwij ania i udosko
nalenia dróg wo<lny<·h. doków, basenów. miejsc do l ąd owania., k.oler
i i nn�·c h budowli i :środków k<>munikacyjn�·ch, wspomuianych w tym
artykule, jak ·równ ież wydzi erżawiania. lub n aby wania .w drodze od
hie terytoryum Wolnego

portu

i

powiedniego postępowania

które

mogą. być

takich gruntów lub ilrnych nieruchomości,

niezbędne do t ych celów.

i'i) W s pra wi e zap<>bieżenia w obrębie Wol nego Miasta kr zyw
<łzPnin o bywateli polskich i innych osób pol skieg o pochodzenia. i j ęzyk a .
()) W sprawie zarząd ze1'1 dotyc zą c ych prowadzenia. przez rząd'
pol:;ki zagranicznych

w $prawie

agenj l

dyplomatycznej

W<>lnego Miasta

ARTYKUŁ
Z wej ści em

w

Gdańska. jak

również

ochro11�' ohywateli tego miasta zagrani cą..

105.

życiP nin iejszego traktatu, osoby posi adające nie

a mi eszkają.ce stale na terytoryum, opi sane m
faktu utracą n i emieck i e; , obywatelstwo, aby otrz�·-·
Wolnego Mia,5ta Gda.ńsk a. ·

mieekie oby.watelstwo.
w artykule 100, siłą.
mać

ohywa.tclRt.wo

ARTYKUŁ

106.

j
m

W okre:;ie 2 lat od wejścia w życie n i nie s zego trak tatu. oh y- ·
watelfl niemieccy w wieku powy żej lat 18 stale
ieszkają.cy na. tery
toryu·m opisancm w artykul e 100. będą. mieli pra.w.o ośw iad c zeni a, że·
thcą. pozostać niemieckimi obywatelam i. Oświadczenie męża odnosi się·
a. oświad c zenie rodzicó.� do dzieci poniżej 18 lat. Wszystr

d o jego żony,

kie osohy, które wykonują. prawo wyboru obywatelstwa określon e pu

w�·żej. muszą w ciągu następnych 12 miesię cy prze ni eść swoj e mi ej
zamies'.l'Jkania do Xiemiec. ·

Kcc•

Te

oi;oby

bęclą. uprawni<>ne do

zach<>wa.nia nieruchomości, po
!
Wolnego �fiast a Gda.ńska. Mogą zaś

terytoryum
sobą. ruchomy m ajątek wszelkiego

siad anyc h przez ,ni e na
zabrać ze

rod zaj u . Z tego powodu

niP będą mogli być obłożeni ża dn em clem prz y wozow e m
zowem.

, .

' .

lub

wyw'O-·

... .
'

16
ARTYKUL
vYr:zelka własność,
()dańska,

t
<

potożona

107.
ii.a terytoryum

Wolu<'go Miasta

na.leżą.ca do cesarstwa niemieckiego lub do innego jakie

.goś niemieckiego państwa, przejdzie na główne państwa spr zymierwne
i stowa r zyszone,
.albo też

w celu przekaza.nia

pt>lskiennu

ich Wolnemu Miastu Gdańsku,

i)afistwu, st osownie do tego, jak to o,\, e mocarstwa

uznaj<} za shiszne.

ARTYKUL
Rozmi<l!r.\'

i

108.

charakter finansowych zobowiązań Niemiec i Prus,

jaikie ma ponosić '\Yolue Miasto Gda.l1sk, zostaną ustalone zgodnie z ar
tykuł em 254, Części IX

(klauzule

fi11an&owe) obecnego trak tatu. Wszyst

kie inne kwest.ye, jakie mogą. wyniknąć

ryum.

z

p owod u odstąpienia teryto

okre�lonAgo w artykule l OO, ?-°'"ta'.ną, uregu lowane przez później

;Sze umowy.
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