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Przedkłada się do wiadomości raport Attache wojskowego w Rydze o przyjętych dotychczas punktach traktatu
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Przyjęte dotychczas punkty traktatu pokojowego

somon innouteisoeieeоноваenenemmmeneaie
nononoemaicomeen

$1. Z chwilg zyskania mocy niniejszego traktatu stan wojemny między
obydwous państwami wstaje ( w redakcji łotewskiej ).
- 62. Na podstawie prawa пагойби, proklamowanego

przez Ros. Socjal.Fe=

der.Sow.Republikę, dowolnego sawookreślenia aż do nupginego oder=
wania

się od państwa w skład którego wchodzą i biorąc na uwagę

wyraźne wypowiedzianą wolę narodu

stworzenia sobie

samodszie Inogci. Rosja uznaje nieograniczenie n i e z a w i s=

lose,

s a m o d z i e l n o # é i

Faust w &

(% о % e w s k i e g

s u w e r e n no 6 é

o i zrzeka się dobrowolnie

po wszystkie czasy wszelkich suwerennych praw, z ktorychRosju
korzystała w stosunku do narodu i terytorjum łotewskiego napod=
stawie dawnego pawnego ustroju państwa, również na podstawie
międzynarodowych traktatów, które w przytoczonej treści tracą
swą moc. Z адитиви–3 praynalegmoSci do Rosji nie mogą wypływać
żadne obo dank; naredu i terytorjum Zotewskxegow stosunku dę
Rosji.
$3. Granice paistwowe między Rosja i _Lotwg biegną w prostej linji od
wsi Sprechtisz przez mpśPosadkłdp północnego wygięciarzeki

Oczynka, na zachód od Ш}, wzdłuż rzekiOcz—gaś. Dalej wprostej
Ш
do rzek:. Blełusza z stamtąd "wad tusBielusubwvostdo

rze

ki Оросын koło wsiBoguczy. Stamtąd idzie granica wzdłuż rzeki
Opoczka i (Indy aż do wsi Duhinma‘ #gdzieprowadzi onaw proste;
"mms ""ma
linjiprzez rzekę “псы…. Delo; prow dzi gram.“ wzdluzKuch-y i
tejże dopływuPoległ do Шины-піп a- stamtąd dalej do rzeki. шкода
det

i

dalej wzdłu: te; rzekl do Małej ]Mlelmcy.

Stunted dg… dg… шанца. rzeki Uszy, ktore się nagduje o
*, Dalej prowadzi gramca
2. nìoréty na pełnoc od napisu "Staring

пази rzeki ILL"-wzdłuż nomnìstraenneg grama, ponatou lu=
"мин-1 dryssynskim as do Danny koło wsi Ustje,даме nuda
do Dźwiny rzeka Indrgca i dale; wzdłuś Dźwiny i admmstracyjnej
Уатта але
południowej granicy dnmiegsreg Luberngl Kurlandzklej aż do....
Dalajgranica nie Jest astanowxono. Przy końcurokowań będzie
Bznaczony ostatezţiăpunkt Granicy.
U w a g a 1. Oplsanu w tym paragraiis granica jest oznaczona
55ом" czerwonym atramentem na mapie. Skala 5 wiorst w
calu, Mapa ta

jest załącznikiem pierwszym de

tych paragfafów. W razie, gdyby tekst nie był uz=
godniony z mapa, to tekst ma znaczenie decydują»
ce.

у

Wytknigcie granicy i znaków granicznych między
Rosją i Łotwę zostanie wykonane przez specjalną
komisję międzaną o jednakowej liczbie członków z
obu stron. Przy praktycznym
nicy zamieszkałe

przeprowadzeniu gra=

miejscowości przez które grani=

ca przechodzi = mogą być przyznane jednemu lub
drugiemu z państw zawierających traktat na zasa=
dzie czynników etnograficznych i gó@podarczych.
Gdy mi'izana komisja
rzeki i jeziora =

granica przechodzić będzie

przez Środek rzeki lub jeziora, bez względu na

|
ITUTE
|е
Ї, New York

przeprowedzi gramice przez

to, czy poprzednia granica administracyjna pro=
i

wadziła wzdłuż jednego lub drugiego bruegu jekio=
PILSUDSKI
INSTITUTE

ra.
Załącznik 1. Мара odpowiadająca powyższym
#

paragrafon.

2. Terytprjum dawniejszego @owiatu dryssyńskiego między
administracyjną zachodnią granicą tego powiatu i linja

od

Stal?-ken i Pgsslna dalej przez jszioro Osweja _
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cieśminę

między u yspą

i

zachodnim brzegiem

lggiora aż

do
Konczan. Stamtad dalcj do Dobreniki,rzekiPanszyka
--ab do anxna 1 wzdłuż Dzwing asdo ugsclarzekiIdrycy |
do Dzwing. uwazaneAÂAgt jako sporne. Przynależność
tych terenów do R0331 lub Łotwy będzie xpxxzrźaglżqżl
rosatrzygnx'tu przez plebigcyt.
Załącznik 3. Mieszkańcom przytoczonego terytorjum musi byé dozwo lo»
==amineng zorganizowanie dilicji, ktorejzsdaniem bedzic wew=
ngtrzna obrona terytorjum. Milicja administracyjnego
zarzęlu, które mają przeprowadziść plebiscyt.
*

4. Wszystkim miejscowym mieszkańcom, którym na podstawie
7 punktu przysługuje prawo głosujak członkom ich ro=
dein, musi być wydana możność powrotu do tych miejsem=
wpss z których oni dobrowolnie wyemigrowali albo dla
rozmaitych powodów zostali wysłani z tego terytorjum
= byprzez to dać im możność wzięcia udziału w plebisey=
cie. O ile osoby te znajdują się na terytorjum rosy j sw
kiem = powrót ich ma się odbyć na koszt i staraniem
Rosji, gdy się znajdują na terytorjum Rotewskiem wracag
ja na koszt i staraniem Łotwy. Gdy się osoby te znajdu=
ją na terytorjum jakiegoś państwa trzeciego, wtedy obie
strony w równej części mają ponosić koszty i starać
się wspólnie o ich powrót.

mg%ĘĘE

Na wspomnianym terytorjum podczas okupacji przez wojs=

#СЧЕЁ
lew
-"

ka łotewskie nie mogą być czynione żadne sztuczne zmia=

ny względem narodowości i społecznego stanowiska lud=
ności. Również przy powstaganiu miejscowych instytucji
samorządowych i miejscowej milicji nie może być wywiera=
ny żaden wpływ. łotewskie władze okupacyjne przyrzeka=
jg przestrzega=ć и swej działalności wszystkie posteno
wienia konwencji haskiej z 18.baździernika 1907 oraz
Gopełnienie dotyczące zwyczajów, praw i obowiązków

w działalności okup&cyjnej wladzy armji krajowej.
$4. Obydwa państwa zawierające traktat przyrzekają:
1). zabronić
W

po=
168 |

bytu

w

swoich

krajach

jakimkolwiek

oddziałom

nojlkowvn, z

kiem własnych lub wojsk zuprzyąaznlongoh panstw, z ktore-i j __g,
z państw, zawîeragacych traktat, ma militarną konwencJQ, które de facto nie znajduje się w stanie "2318 в једна! zrpgngjyliggyzgrag
jecyéh traktat.

$

Oba panstwa przyrzekają również zabronić werbowanxa i mobili=
zacji w swych krajach wojsk, ktotych celem jest zbrojna walkaz

drugiem państwem, zawierającem traktat.
§ 0 w a g a

l. Tennie dotyczy tych miejscowości granicznych,

да. w ktorych wchw11*7;66plśśn1a znaféuig…le подећа
państw, nrrycze- obie strony podejmują się
w żadnym wypadku nie dopuscle napomnlangch wojsk

do terytorjów, które w chwili podpisania trakta=
tu znajdują się w posiadaniu zawxerajçczgÿrtruk=
tat.
2.
"

Łotwa nie będzie za przekroczenie tego punktu,
gdy pojedyfęgę części rosyjskiej armji, tworzące
obecnie łotewskę strzelecką dywizję zachowają swą
nazwę, która ma tylko historyczne znaczenie, ale
w skład której w żadnym wypadku mie może być ło=
tewska narodowa większość i która więc poxiżnas
mimo swej nazwy żadnego związku z łotewskim naro=
dem ani paisfwem nie ma.
szez pozostawienie tym oddziałom ich nazw z pos
wodu historycznego znaczenie, zobowmyéuja się obie
strony nie dawać w przyszłości oddziałom swym
nazw, które wypływają z geograficznych i пагойож
wych nazw.
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3.
"

Państwa ruwxeragącn traktat przyrzekają nie to»
pugeldпа
teìytorﬂum żadnych stowsrzyszen,

grup lub organlzacgl, ktore roszczą sobie pretens
je do ogrywania roli rzęduw calyx lub cgigclv

terytorJum Jeanevo z pulsu" rawleraagoynhbrake
tat,Janatez takich organizacji i przedstawlxłlł
cielstw grup oraz osob, ktorych celem jest obale=

---
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Zabronić aby statki mojenne, Kanonierki, torpe=
фотсе і.6.4. nie przepływały przez iej wody ( z
wyjątkiem wypadków przewidzianych w prawie mię=
dzynerodowym ), gdy ome należą do organizacj$
i grup, ktötych celem jest zbrojna walka prze=
ciw NRednemi z państw zawierających traktat =
albo gdy należą do paiatw, które z drugą stroną
lenie

rzedu

drugiego

zawierającą traktat, są na stopie wojennej,
której zemiarami jest nepadnişcie drugiego paie
stwa.
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