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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

N2 · 8.

31 stycznia

Rok 1931.

T R E Ś C:
KONWENCJI\
Poz.:

41-zawarła między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją,

Królestwem Serbów, Chorwałów i Słoweńców
i Czechosłowacją, dttycząca til'egulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnili 6 kwietnia 1922 r" podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r.
42-0świadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie złotenia przez Polskę dokumentu
ratyfikacyjnego konwencji,zawartej między Austrją , Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów,Chorwatów i SłQ\Veńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania różnych kategoryj
emerytur, które nie zDstały uregulowane przez ko'nwencję rzymską z dnia 6 . kwietnia 1922 r.,
podpisanej w Wiedniu dn. 30 listopada 1923 r.; • • • • • • • • • • • • • • • •
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RQZPORZI\DZENII\ MINISTRqW:
POZ:

43-Reform Rolnych z dnia ! 5 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i Właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich . .
44~Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma)
.
.

.. . . . . . . .
. . . . .

.
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41.
KONWENCJA
zawarta między Austrją, Włochami, Pols~ą,Rumuttją, Królestwem SerbÓw; Chorwatów i SłoweńcQw
Czechosłowacją, dotycząca ure.gnlowania różnych kategoryj emerytu~,które nie zosłały uregulówane
przez konwencję rzymską ~ .d nia 6 kwietnia 1922 r., podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r. · .
(Rałyfikowana

zgodnie

Zo.

ustawą z

dnia 19 grudnia 1928 r. -

Dz. U. R.P. · z 1929 r. Nr. 3, poz. 27).

Przeld.d.
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

AU NOM DE tA RtPUBLIQUE DE POLOGNE.

MY, IGNACY ,MOŚCICKI,

NOUSj ·IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

PRESIDEN"'DELA RtPUBLIQUE DE POLOGNE,

każdemu zosobna, komu o
dzieć należy, wiadome m cżynimy:

wszem wobec i

temwie-

Dnia trzydzies't ego Hstopada tysiąc dziewięćset
dwudziestego tl1zecieg,o roku podpisana została
w' Wiedniu konwencja między Austrją, Włochami,
Ppolską, RUJImnją, Królestwem Serbów, Chorwatów '
i Słoweńców i Cz ec,hosłowac ją, dotycząca uregulo~
wli.nia różnych kate,goryj emerytur, które nLe zostały
uregulowane konwencją rzymską z dnia 6 kwietnia
1922 r., wraz z deklaracjami dodatkowemi, trzema ·
załącznika,~r onz . ,protokółem podpisania, · które
brzmią jak następuje:
'.
.

ił

tous ceux qui ces presentes
Salut:

LeŁtres

verront

Un,e c,onvention ent~e l'Aufdche, ;}'ItaHe, la
Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates . et ' Slove.neset la Tchecoslovaquie concerna,n t
le _regleOte'n tde'., diversescategories de pensilOns, qui
n'ontpa,s etereglees par la Convęn,tion de Rome , en
date..du 6A-vroil ..t9Z2-avec dedarations addi,lionelles,
k~is , ~niDexe's i ebprQtq-cole :desi:g,na.ture ayant ete
signesa Vienpe ~ le.tr.enle. Novęmbre m~l neuf cent
vingt - tr.()iso', CPiiNęntion,i, deplar,actions~ annexes et pro--

;to.cQle dontlaJenew ,su.it: ,. ·
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KONWENCJA

CONVENTION

zawarta między Austrją, Włochami,Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweń
ców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania róź
nych . kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r.

entre l'Autriche, I'Italie, la Pologne, la Roumanie, le
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchecoslovaquie concernant le reglement de d.verscs
categories de pensions, qui n'ont pas ete regIees par
la Convention de Rome en date du 6 Avril 1922.

Pragnąc zawrzeć umowę w tym
Układające się Stroony wyznac,zyły

Voulant conclure une convention ił. cet eHet, les
Parties Contracta,ntes ,o nt nomme p()ur leurs
ple'ni:potentiaires:
.

celu, Wysokie
swych. pelno-

mocników:
Prezydent Związkowej Austrj1a ckiej RepublikiJ:
Dr.

Wiktora
SkarbUj

KIENBOCK,

Ministra Federalnego

HauŁes

Le President Federal de la RepubHque d'Autrich.e:
M. le docŁeur Victor KIENBoCK, Mini's tre federat
des fiJnancesj

Jego Królewsk,a Mość Król Włoski:

Sa Majes.te le Roi d'Italie:

P. Antonio CHIARAMONTE BORDONARO, Posła
Nadzwyczajnego i MiniJStra Pełnomocnego Jeg,o Królewskiej Mości Króla Włoskiego w WiedniUj

M. Antonio CHIARAMONTE BORDONARO , Envoye Extra()rdinair.e et Ministre PlenipoŁen
,t iaire de sa Majeste Je Roi d'Italie ił. Viennej

Prezydent Rzeczypospolitej Polsl:dej.:

Le PresMent de la Republique Polonaise:

P. Doktora Zbigniewa SMOLKĘ, Sędzieg'O Najwyż
szego Trybunału Adminilstracyjnego, Sze.fa Wydziału Likwi,dacyj,nego przy Posels~wie Rzplite,j
w Wi,edniuj

M . .Je docŁeur ZMgni.ew SMOLKA, Juge ił. la Cour,
Supreme AdminisŁrative, chef ił. la Section de
Li:quidaHoo El la Leg,ati01Il de · la Republique
ił Viennej

Jego Królewska Mość Król Rumuński:

Sa Majeste Je Roi de Roumani:e:

P. J. NISTORA, Mini,s tra Stanu;

M. J. NlSTOR, Ministre de l'Etatj

Jego Królewska Mość Kr,ól SerbÓw, Chorwatów:
i Słoweńców:

Sa Maj,este le Roi des Serbes, Cro,a tes et SJ,o,venes:

P.P. Iwana ROUPNIKA, Doktora Praw ~ Starsze,go
Radcę Skarbu Oraz
. .
.
Milana CVETNITCHA, Starszego Rewidenta Kolei

MM. Iva,n ROUPNIK, docteur en droit et ConseiUe'r .
Superieur des Hnances, et
Milan CVETNITCH, Revi,d ent Superieur des Chemilns de F er d'Etatj

P,aństwowychj

,.

Prezydent Republiki Częskosłowackiej:

Le Presidentde la RepubHque Tc,h ecoslovaque:

Doktora Bohumila VLASKA, Starszego Naczelnika Wydziału w Micisterstwie ,S karbuj

M. te docłeur Bohumil VLASAK, premierchef de
section au mirustere des financesj

KTóRZY, po przedłożeniu swych pełnomocnictw,
uznanych za wystawione w dobrej i .należytej lormie,
uchwalili co następuje:

LESQUELS, .a yant dep()se leurs pleins poU'voirs
xeconnusen honne et due forme, ont convenu de ce
qui suit:

Część

I.

Ustalenie warunków dla byłych urzędników pań
stwowych i wojskowych austrjackich, którzy nie zOstali przyjęci do służby u jednej z Wysokich Układających się Stron.
Artykuł
Służbę

czy<o,ną

byłych

1.
urzędniIWw . państwo
W dniu 3 li-

wych i wojskowych austrjacki;ch, którzy

I-ieTe p a

~

t i e.

Reglement des 'conditioDs d~s ancieDS employes
d'Etat et militaires autrichiens qui n'ont pas ete ad.
mis au service d'une des Haułes P,rties Contrac-tantes.
Article l-er.
Le sen.ice act ~f des 'a ndens emp},oyes civils
d'Etat et des militairesauŁrichiens qui a la da,t e d.u

Nr. 8.

Dziennik

Usław. '

stopada 1918 r. nie byU jesz.cze przeni,esieni w stan
spoczynku, a którzy nie z,ostali przyjęci do .służby
u' żadnej z Wysokkh ' Układającychsię Stron, uważa się za ukończoną w dniu 3 listopada 1918 r. lub
w ,termi:nie późniejszym, gdy w tym późniejszym terminie zostali przeniesieni w stan spoczyn,ku przez
państwo lub za zgodą pa ńs.tw a , na którego utrzymaniu znajdują się na podstawie po,st.anowień .nastę

69

Poz. 41.

3 novembre 1918 -n'avaienłpas encore ete mis ci. la
,r etraite et qui n'ont pas ete admis au service d'aucune des HauŁes Parties Contractantes est con,siden:i:
comme lermi,necl. la daŁe du 3 novembre 1918 ou ci. la
date ulterieure ci. partir de laquelle ils ont ete mis
ci. laretraiŁe par l'Etatou avec l'assentiment de l'Etat
ci. la charge duquel iłs 'se trouvent aux termes des
stipulations .sui:vanŁes.

pujących.

Artykuł

-2.

Article 2.

Osoby wspomni.a,ne wart. 1 pobierać będą po.od dnia l-g.o grudnia 1923 r. zaopatrzeni,e
od tej Wysokiej Układa·jące'; się Strony, któ.rej obywatelstwo da,na osoba otrzymała w myśl Traktatu
w St. Germai,n z samego prawa, bądź przez opcję,
bądź też wskutek reklamacji, o ile zgo,dnie z przepi'sami byłego Cesarstwa Austrjackiego, obowiązują
cemi w dniu 3 listopada 1918 r., osoby te na mocy
lat służby policz.onych niezależnie od ich uzdoJnienita do pracy w dniu ZlaprzestanLa .służby czy.nnej,
miały prawo do ipobiera,nia zaopat:rz.e nia lub do odprawy z powodu ,z,wo,lnienia ich ze służby (Abfertigung).
PowyŻJsze postan,o wienia nie odno's 'zą si,ę w żad
.nym r>aziedo osób:
1° które odmówiły służby w państwie, którego
obywatelstwo przyjęły, lub które nie złożyły deklaracji lojalności (przysięgi,) z,ażądanejod nich urzędo
wo,alho
2° które pOil'zuciły służbę albo
3° które z własnej wbny ni.e zastoso'wały sIę do
wezwania czy to ogólnego, czy specj·alne,go, do wstą
pienia na służbę lub do złożenia stosownej deklara...
cji albo
4° którym przyj'ęcia do służby odmówiono ze
względu n.a dobro publiczne.
Wysokość zao'p atrzenia z-Ostalnie ust'a lona przez
państwo, które przejmuje jego wypłatę.

1a qui .o nt refuse le service dans I'Etał dont it.s
s·ont devenus ressorHssa:n ts ou qui n'ont pas fait la
declar,ation de loyaute (prete le sermentl qui leur
a ete officiellement dema·ndee ou
2° qui ont abandon.ne leur service ou
3° qui, par leur propre faute, ne se sonŁ pa.s
conformes a une sommation soit generale, so~t speciale de se rendre au service ou de presenter Utne
decIaration a cet eHet ou
4° dont l'admiiSsion au service a ełe refusee
pour des raisons d ' inŁeret public.
Le monta'n t des -p ensions est fixe par I'Etat qui
prend a sa charge la pension .respective.

Artykbł 3.

Artic1e 3.

Zaopawzenie lub dary przyzn.ane pozo,stałej
pr,zy życiu rodzinie osób wymien:onych w aortykule l,
,o raz p o,zo'stałej przy życiu rodz:nie, której zaopatrzenia lub daru w dniu 3 listopada 1918 r. jeszcze nie
lilrzyz:na:no, przypadają do wypłaty, począwsz-y od
<Jnia 1 grudnia 1923 r., na tę Wysoką Ukł,adającą się
~tronę, na którą z,godnie. z postanowieniami wyżej
IFzytoc~onemi przypadnie obowiązek wypłaca'nia
~merytur odnośnym urzędnikom, z wyjątkiem wyRadku, gdyby wdowa (siero·ta) przyjęła na zasadzie
Traktatu w Sto Germain, bądź z mocy samego pra-wa bądź wskutek opcji bądź reklamacji obywatelJtwo iIIlnej Układającej s-j,ę Strooy. W t.akim wypadilu zaopat.rzenie lub dar będą obciąźały tę o,stat1nią

Les pensio'M ou allocationtS des survi.y'a nts des
personnes mentionnees a l'art. t-er et des surv~valnts
auxquels une pension ou allocation n'avai,t pas encore ete allouee, ci. la date du 3 novembre 1918, sont,
a partDr du l-er decembre 1923, li la charge de la
Haute Partie Contractante a laquelle, selon les disposi-tions precedentes, incomberait la charge de·s
pensions des employes respectifs, sauf \.e cas OU la
veuve (l'orpheliill) aurait acquis la nationalited'une
autre Partie Con.tractante en vertu du Tra~te de S1.
Germa~n soit de plein droH, soit par option, sDit par
reclamation. Dans ce CM les pensions ou allocation.s
semnt a \.a charge de cette derniere Partie Con-

cząwszy

Wkładającą się Stronę.

I
Pr,zy ustalan,iu wysoko·ści za'o patr'zenia lub
4aru stosowany będzie przepis, zawarty w ustę
pie 3 art. 2.

I

Les perso1nnes mentionnees ci. l'art. l-er touc-heront ci. partk du l-er · decembre 1923, des pensions
de l-a part de la Haute Partie ContractanŁe dont la
personne en quesHon esŁ devenue ressortissanŁ-e en
vertu du Traite de St. Germain, soi.Ł de plein droit,
80it par optiton, 's,oH par reclamation, en lant que
d'apre,s les di'sposi,tions de l'ancien Empire d'Aułri-che, en v1.gueur li !a date du 3 novembre 1918, Hs
avaienŁ, en raison de leurs annees de service a calculer sans egard ci. leur c.a pacite de servke, li l'epoque de la cessation de leur service actif, droH a une
pension au li une i-ndemni'sation a Wre de renvoi
(Abfertigun,g).
En ŁouŁ cas sont exceples ceux,

Łradante.

Quan,t ci. la HxaHon du monŁan.f des pensions
alloc·ati.ons, sera appliquee la disposititon de
l' art. 2, alitnća 3.

.oU

10

.Dziennik U$ta}V~ Poz• .41.
Artykuł

•. . ·

Artid e

. , Wypłata za,o patr,zenia osobom, , zamieszkałym
zagranicą, może być . uzależniona od warunku, ażeby
zaiJOteresowCline osoby Iprzen.iosły "swe ;mi~jsce zapaństwa, którego obywatelstwo przyDotyczące państwo zainteresowane ' może się
jedook zgodzić na wypłacenie zaopatr,z enia zagranicą w wypadkacth wyjątkowyoh i gdy zostanie dowiedzione, że repatrja.cj,a osób, pobierających .zaopatrzenie, napotyka na trudności z powodu innyc'h
szczególnie ważnych przyczyn. Wyplata zaopatr,zenia może ~y,ć uzależniona od ściśle określonyclh w,arunków. . Wysokie Ukł.adające się Strony zobowią
zują się pr,zedsięwziąć stosowbe " kroki 'Zmierzające
do uła,twien.ia repatrj,acji eme.rytur.

mie,s zkania do
jęły.

Artykuł

Nr. 8•

4.

Le paiemenŁ des pensions a des 'personnes re-:
ci l' etranger peut etre suhordonne a la condition, que la pa'r tie ,interessee transfere s.o'n .domidle
dans l'Etat dont elle a acquis la naŁion.alit.e. Nean.moins l'Etat in-teresse peut consentir dans, desca,s
exceptionnels et s'i,} est prouve que le rapatriement
du retraite rencontre des difHcultes po_ur d'autres
motifs ayant une imporŁance pa.r ticuliere, a ce que
le paiement des pensions s'oH fait a l' etranger. Le
paiement des pensi-oris peut etresuoordonne a des
c'ondit~ons disHnctement precisees. Les Hautes Paą-
ties Contracta'ntes s'engagent a prendre des mesures
'P0UT faciliter le ~apatriemen.t des retrai-tes.

sidanŁ

Artiele 5.

S.

Posta'nowieniaart. od 1 do 4 będą .s'ię stosodo urzędników administracji wspólnej dawnej
Monarchii Aust.ro- Węgierskiej to jest admini:stracii
Bośni i Hercegowiny, którzy t.o ur,zędnicy nie zos,t ali
przyjęci do służby w jednej z Wysokich Układają
cych się Stron oraz którzy w dniu 3 Listopada 1918 r.
,nie byli jeszcze przeniesieni w stan spoczynku, jak
ró~ż do zaopatrzenia tych urzędni'ków i porostały<:h po nioh ,rodzi:n pod w.ai'urikiem, że ci UT,zędn.icy ,
(pozostał,a przy ' życiu rodżin~) w dni.u 3 listopada
1918 r. byli obywatelami byłego Cesar.stwa Austrjac.
,
kie20.
'
"
wały

Lesdi:spositions des artic1es 1 a 4 seront a app,\ttquer aux ' employes des a,dminj,gtratioos commwnes
de l'ancienn,e ,M{)Ilarchie Austro:Hongroise, y compris l'adminiJs.trationpr:ovinciale de ta Bosn1e et de
I'HeT.z,eg,ovi'ne, qui n'ont pa's ete admis au service
d'une des Hautes Parties Contractan.tes et qui a la
date du 3 In,o vembre 1918 n'etaientpas en.core mis
a La . retraite, ainsiqu'aux pensionsde ces empI.óyes
·e t de leurs s UJrvivants , acondition que ces e mploy es'
(survi:vaIOts) • eussentete, ci la date ' du 3 novemhre
1918, sujetsde I'ancien Empire d'Autri:che.

'.,! .

~Ariykul6i ' "

Wys,oMe

Układające się

.

,I,

".

Strony zobowiązują się

wypłacać przypadaj'ąće '1N mYśln,~nięis~ei. k~n~en·ęji
zao.pafr.zenie osobom,ohjętym m1niejsią kOńweriCją,
na skutek ich podań, którewlnny J:>,yć złotonew. cią

gu roku od

wejścia

w

·życie

ni'niejszej konwen,cj.ij 'p rzy
zali'Czki., zapomogi--oraz
~nne kwoty wypłacone przez kterąkolwi,ek z Wysokich Ukła.dających ,się Stron od dnia 1 grudniJa 1923 r.
wypł,atach .zostaną potTącone

począwszy.

Artide 6..
Les Hautes PaTtie~ Contractantes s' en.~ag~nta~
payer les pensions revenClin,t d'ap1'es cetle . Conven,.
lion aux personnes quitombentsous le COlUp de la
presente Conve'ntiOll, a la sui-te d'une ,r equete a j)re·
, senter dans le deta.i d'un an a partir de l'enŁree en
viJgueurde la presente Conventionj dans les paieme-nts 0IIl port era en compte les ava:nces,suhvenHons
ouautres ·pai,e ments effecŁues a partil' du l·er decembre 1923 par .p'importe quelle Haute P'arti~
ContracŁante.

Wypłaty

dokonane do dnia we}ścia w ży
cie Tr.aktatu w St. Germain 'należy uważać za wza,"
jemnie skompensowane, In awet gdyby były uskutecz·
nione na po,dst'awie porozumienia pomiędzy niektóremi 'z Wysokich Ukła.dającyc;:h lSię Stron.
O ile niekt~e Układające się Strot)'Y, nie
zrzekną się na podstawie zawartych układów
dwustronnych, 'ZIW\"ótU sum wypłaconych, to -te
wypłaty (zaliczki,zapomog,i) ewentualnie .dokona,OIe od wejścia w życie Tra,ktatu w St. .. Germain (dn. 16 lipca' 1920 ,r.) przez inne pań·
stwo, aniżeli to, Ina którem zgodnie z powyższe
mi postanowieniami wypłaty le dążą od dnia
1 grudnia 1923 r ., wfnny być zwrócone przez pań·
stwo dłużne temu państwu, które wyplat do,konało.
Wypłaty należy zmniejs:zyć lub zawiesić 'n a .z.głoszo
ne we właściwym czasie :':żądapie państwa,1Il.8: -któr.e- ,
go ,r achunek były dQko,nyWane. Waluta., w jakiejbę~ .
clą uskuteczniane w~j.eJllne kompensaty,or,a z' zwrot ,

~es

, .r

paiements effectues jusqu'ci l'enŁree en vigueur du Traite de St. Germain sont a c.onsiderer
comme etClint 'reciproquement compe'ns~s, memes'ils
ont ete effectues sur la base d'accordś entrecettaines des Hautes P'a rties Contractantes.
. En tant que certai.nes des Hautes Parties Con·
tractąntes ;ll',a uraient pas renonce, par des accords
bilateraux a conclure, auremboursement, Iespaiements (avances, subventfons) eventuellement ef·
fectues a partir de I'entree en vigueur du Traite de
St. Germain (16 juillet 1920) par un autre Etat que
celuiqui d'apres les dispositions precedentes est
charge au paiementa partir du 1·er decemhre 1923,
sOInt a rembou-rser par l'Etat dehiteur a I'Etafqui
a effectue le paiement. Le paiement dOlit etre dim.inue oususpoo,d u a la .demande, ,notiHee en temps
uHle, par l'Etat ił lachar,ge duqueI ił est fait. La
mon.n;a ,j,e dClitls laquelleseront effectues la compen:sation ·r eciproque et le -rembo'Ursement desdits palie- ',

Nr. 8.

yżej wspDmnianych sum wypła,conych , j,ako też kurs
ymiany zos-ta,ną ustalone na mocy ukła,dów, które
l a;ją byćzawa'rte pTZez państwa zainteresowane.
Posta,n owienia powyższego ustępu nie naruszają ' konwencyj specjalnych już i'stniejących, a dotyc l ących tego samego pr,ze dmiotu.
Artykuł

Na wypa.dek gdyby pr,zynależność państwowa
podp.adających pod postanowienia niniejszej
konwęncj,j staja sięspbrną pomiędzy Wysokiemi
kładającemi się Stronami, zobowiązują się one ,n ad l pro'w izo.rycznie dokomywać wypłat bieżących do.
c~w:iH ustalenia '_ t:'rzyn~le. żnościpań.stwowe j . danej
o~oby, z pr,a wem ządanla zwrotu wypłacornych sum
o.t państwa, któ,r ego ObYWa. t.elstwp nabędzie up.rawnony.
' .
Na wniosek upl"iaWnibn.e~o lub zainteresowan ,go. państwa kwest ja sporna 'z ostanie pddana do.
rz'strzygnięcia w Coiągu j~dnegp :roku sądpwi rOiZjemc emu, właściwemu dla ,s praw obywatelstwa.
Artykuł

ę ś ć

II.

stalenie warunków dla urzędników dworu i urzęd
ników kancelarji gabinetówej (Kabinettskanzlei).
Artyku,ł

Les disposi.tions de l'alLneapreceden,t,rre portent p81S aHeinte a.de,s ConvenHons :p.articulieres d~ja exista,n,tesa 'c e sujet.
.
Artide 7.
En cs:s de contesŁations entre les Hautes Parties 'ContracŁantes au sujet de la natiolnaLi,t e de' per,,:
sonnes qui -Łombent sous le coup de la presente ConvenHon les Hautes Partres ConŁ.radan,tes s'engagent
a continuer provisoirement 'les - pa,~ements courant~
jusqu'a ce que la nabonaHte de ~a per'S'o.nne enque-:stion .spit eta1b li e , sauf rembo:u:rsement parl'Etat
dont ł'aya.nt droit aura acquis la ,nationaHte.

A la demande de l'iay.an,t-dro~t oude l'Etat in,teresse la cpnteslat1onse'r a soumise dans ledeLai d'un
ain au tribunal arhitral competentpour les quesHons
de n ationali'te.

8.

Po,s lanowienj,a art. od 1 do 7n:j;e naruszają
u taw a'ni rozporządzeń .wewnętrznych, - które odnos ą się do siósunków pomjędzy każdą z Wysokich
kładających się Stron a jej obywatelami.

Cz

m e-nts , ainsi que Je taux de change, serpntf,ixes par
des acclOrds a co!nclure entre les Etats mteresses.

7.

ób

9 ..

Do ' cywilnyc,h urzędników za,rządów byłego
dl mu oraz urzędników ' byłej karncelarjigabineŁo1ej (KabineHskanzlei), którym. e~e:ryt~ryjuż zo.st.a Iy przyznane lub ktorym . slę lUZ nalezał~, oraz do
pfnostałych po nich rodzin, będą stosowane w odppwi:edni .sposób postanowien;ia ~onwe!ncji, za~artej
Rrzyml,e Wdn.1U 6-go kWI,etma 1922 r. mIędzy
ttustrją, Wiąchami, Polską, Rumunją, Królestwem
SFrhów, Cho,rW'ątów i Słoweńców i Czechosłowacją,
dp,tyczącej zaoJl!akze,nia przyznanego przez były
r ąd aus,t rjacki.
Do. urzędni.ków, · - którżyw dniu 3 listopada
l ' 18 r. nie byli jeszcze W sŁanie spocz)"nku i kt6rzy
n _e zostali dOplJ,szcze-rlt do _ służby u jednej z Wysok ~ch Układających się Stmn" będą stosowane w odp wiEdni spo~ób pos~anowienia zawarte w części I
J1 niejs.z,ej konwencji.
Pierwszy .i drugi ustęp l11i.n~ejszego ,artykułu od1:1 si się tylko do osób, które w, dniu 3 Hs{oplada
1 18 ,r. były obywatelami byłego Cesa,r stwa Austrjack ego
. -~ Ustaleni·~ z.a opatrzenia i darów dla byłych rzec ywistych urzęd[).iików ,zarządu dóbr •. fi.dei.k·pmiso-

'tl
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Artide 8.
Les dispositions precede.ntes des articles 1 a 7
ne portent . pas atteinte aux lois et reglement inte:"
rieurs en ce qui conce,r ne les relaHons entrechacune des Hautes Parties Conlractantes ,e t se·s propres
ressortissants.
II~i

e m e'

op a .rt i e.

Reglement des conditions . des employes de . lii cour
et des employ'es de l'ancienne cbancellerie . dą. cabinet (KabineUskanzlei).
Article 9.
Aux employesdlv,~ls- desadmi.nistrafons, d,eJ'an-:
denne Couraioosi qu',a ux employes de I'andenne
Ohanc~llerie du Cabinet (Kahi,n etliskanzlei), .aux;quelle's des peOls,i ons etaient deja assignees ou du'e s ai'Flsi
qu'a leurs surv iv,a,n ts , seroot appliques dans un sens
approprie les ,dispositions de laco.n vention con.c1ue li
Rome le 6avrH 1922 e.nŁre I'Autriche, I'Itali.e, la Pol pg:ne , la Roumanie, le Royaume des Serbes, Cwates
et SIovenes et la Tchecoslova.quie oOlficernant les
pensłons qui etaient ,assLgo.ees p.ar l'anc,ien Gouvernement d'Autriche.
En ce quiaegla (d atlX employes pas enCQ,re mis
a laretraite te 3 .novembre 1918 et qui n'ont pas ele
admis au service .d'une des Hautes PartiesConhactantes seront appliquees dans un sensapproporie les
di,spcs;tilQills de la premiere partie deła presentecornvention.
Le premier et le sec.on4 alinea du present aTlicIe
n'ónt trait qu'aux personD.e s qui, a la date du 3 0.0vemhre 1918, etaien,t T'essortis,s.aoŁs de l'anden' Empire
d'Aut.riche.
Le reglement des pension.s et aUocations des
anc.ie.ns employes eHect.i,fs de 1':adminislration ,de~

,
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r

wyeb byłego ,r odu .panuiącego Ausj,l' 0- Węgi~T .lub jednej z jego linii po;wst;aw~.ą . się do., lłr.eg~lQwani:a
w ·drodze osobnych umó,w zaWrzeć 'się mającyah pomiędzy 'z aintere·s.o wanemi państwami.

bieJUI Jidei~ommissaire9 ·de ancierme fam~lle 8'otlVe- .
ratl'le d'Autriche-Hongd~ ;ou d'une deses \.ignes, est
.reserVea des acco-rds particuHe!1s a condure entre
les ·Ełatsmłeres:ses.

C .z ę ś Ć III.

Hl-ie m e pa r t i e.

A)' Ustalenie warunków pra~ych dla ' 1irżędilików
da.n ych. Cesarsko-Królewskith Kolei Pa6shvmvych.

A) ·. 'Reglement de~ ~onditions dedroit des employes
des ncleds ChemlDS de Jer d'Eta! Impeńaux Róyaux.

Artykuł

10.

ArUcIe 10.

Do zaopatrzenia emerytalnego (takż~ .pr()wjz~i),
Aux pens'i,ons (y comprisles "Prov.isionen"},alda,r ów z la.sk i, odszkodowania z. tytułu ;z;wolni~nia ze loc.atioos de grace,. indenlnjsati~ ci: tttre de renV'oi
.służby, tudziezodszkodo'w ania z tytułu dodatków
et indemn.ites de vie chere qui, a Ja date du 3 no-drożyźnianych , które t~ kwoty w ~niu 3' listopada vembre 1918 etaięn.t deja ClIssignees OlU qui etaient
1918 r. były już 'p r,z yznane lub były n.alezne, - bę dues,. serontappl~quees dans un 5ens approprie l~s
dą stosowane w sposÓ'b' odpo'w iedni postanowienia
dispositłons de 1a COt!1lventiq,ncJOndue le 6 ,a nit 1922
umowy, zawartej w dniu 6 kwietnia 1922
1&y- a Rome entre l'Aut~iohe,l'Italie, I a Polo.g ne,Ia R~u
. mie między Austrją, Włochamil, . Polską,Rumunją, manie, le Royaume des Serbes, Croates et Sloven.e s
Królestwem Serbów, Chorwatów, Sł.owęńcówi Cze- . et la Tchecosl.ovaquie ·c:Oncerna-llt les pe.nsion:s qui
chosłowacją, dotyczą<:ejzaopat-rzeni,aęm er:,yŁa.lneg-o
eta-ienla,s signees par l'ancien Gouvernement
przyzJnanego przez były rząd austriacki.
d'Atitdche.
Wysoklie Ukł.adarące się Strony wboWią.z;ują
, Les .Hautes Plutł-es Confra~tantess' eng'age.n.t a:
się .zaOtpatrzenie wypłacać prowizoryc:tnie ;nadal; na
c·onunuer provi-soirement' de pater, 'p our Je có1npt-e
rachunek odnośne go pa,ństwa urzędnikOIĄ i pozosta- de )'Etat respectif, I.es perisions des emplo)'es et de
łympo 'nich WGz,Lnom, wymie1
ri.i onym w ustępie 1, leurs survivańts menHonneeś ,a u i-era.l inea, ;usqu'a
a'ż dó 'c zasu mo,żliwie na,jkrótsz.ego, w którym wypła
la date, aussi Ta'pprochee que possibJe, a Jaquelh~
tę tego zaopatrzenia przyjmie .n a siebie defi.nLtyw:nie l'Etat en question se chargera definitivement du
odnośne państwo.
paiementde ·c es pensions.
Po'stanowienia z.aw:ade ' w ;ustępach, 2, 3 i 4
Les disp0'si,ti,on:s contenues a I'article 6, aHneas 2,
art. 6 części I będą równ.ie·ż stos~wa,n.e · do ,wypła,t 3 et 4 de la partle premier e serontegaleme:nt .a ppli(pensyj, zaliczek, zapomóg), o których m9Y1ct w,' ustę- que~s au~paiements (p.e nsions. ava,n ces, subventions)
pie 1 niniej,s zego artykułu.
. , ..
dont ił est quesHon au premier alinea du present
article.

r.w:

:Artykuł

11,

.

ArtideU.
,

-.

. ..,

się tyczy urzędników, którzy ~w drii1i3tis-top,a da 19'18 r. nie zosŁalije. szcze zwolnierij
służby

Go

En,ce ·qui a egard aux emplóyes :pasencore mis.
le3 OIOtvembre 1918 et qui nolit,pas ete
adm~s ,au ,s erviced/une des Hautes Patties Contra~
~ 'Ule z6sŁali dopuszcz.e ni ·.dosłuż,byti jeooej z ~ Y's<Otkich Układających się Stron, st'osowaneJ),ędą. w spo- . tantes. serput appliqu-ees; dans un sens app-roprie le$
sób odpowiedni postanowienmzaw.arte ,w pre~wls.ze,j cliśpoś.itio~de la lpal'tie premiere de .la presente eonczęści n1.niejszej konwencii.
, :',.
'
vent.ioD.. .'.

ze.

a la ir etraite

i

Artykuł

12.

Postanowi,e nia zawarte wart. 10 i J 1 będą sto~owane równiei do ur.zędników (pozostałych przy
ŻYChl rodzin} . dawnych
kolei ptowincjonalnych

w B~śni i Hercegowinie Qraz dawnejcesahkiej i 'królewskief kolei woj.skowej Banj al ouk a-D0ł7e,rli.n , o ile
te osoby w dniu 3 listopada 1918 r, .były ' obywatela
mi byłegó Cesarstwa Austrjackiego. Pod?:iałka:p~ta
łów, należących do tych kolei, ma być pt,z ep·r owadzon-y 7)apomocą ukladu, mającego być zaw.a rtym
między wszystkiemi za,i nteresowanemi państwatni.

Les .dt.sposiHOtns des articies 10 -et 11 ,s eront e~a
Jement apphquees auxemployes (surviv.a nts) des andens chemins de fer provindaux de la aosnie et de
l'Herzegovi:ne et desanciens chemms ·d e fet' ,t tiilitaires
imperr.aux et ' ro'y aux de Banjalouka - DoberHn en
tant qne ·c es persOtnnes etaient a }.a datedu 3 rtovertlbre ·.1918 ressorHs-sants de I'a.nden Empire d'Autrićhe.
La repartiti,o;n des fonds ex :sŁantaupres de ces chemi:n.s de fet reste li regler par tm accord a passerentre
tous les Eta,t s interesses.

Dt1ennik Usta". Poz, 41.
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Podział iunduszów pensyjnycb b,-łego zarządu
Cesarsko-Królewśkicb Kolei Państwo~ycb.

B

B) Repartition ciel fonds de prevoyaRce de l'ancienne
acłtninjgttation des ćhemiilsi de fet d'Etat Imperia•." ,.
.

Royaux.

Artykuł 13.

Article 13.

Zg,odnie ze stanem inwentarza tu załączonego
i bnowiącego część składową niniejszej konwencji,
p 'dzielany zostanie mająfek następujących in!tytucyj:
o 1. Zakład perrsyj'ny dla ' urzędników i podurzęd
n ków ck. AusŁirj,ackich Kolei PaństwCfwyc,h.
2. Zakład prowi:zyjny dI.a sług (Di,e,net) "j prac w,n,ików pomocniczych ' ck. A:ustrjackich Ko-lei

Seron,t repartis d'a1pres l' etat qui resul,te de }'inventaire ci-annexe fOTmant une padie i.nleg,rante de
la 'presertle Conveoti'On les biens des fonds suivants:.
1. Penslonsi:nsfi.tut' Hit Be·a mfe und U.ńterbeamte
der k. k. osterreicM!lchen Staatshaihnen:r
2. Prov;,slonsi,tlstitul fur Diener und Hilfsbedienstete der k. k. osteueichischen Staatsba,hnen,

Pństwowych.

3. Fundusz pensyjny ' byłej ck. uprzyw. KoIei
P' bnocnej Cesarza Ferdynanda (oddz,i d A).
4, F un:dusz pens.yiny byłej ck. uprzyw. Kolei
Płnocnej Cesllrza Ferdynanda (oddział BJ.
o 5, Zakład pe,n syjny byłej ck. uprzywil. Czeskiej
Kolei , Pół,nocnej (Kasa Emerytalna AJ.
, 6. Zakład pensyjlny byłej ck. uprzywil. Czeskiej
K lei Północnej (Kasa Emerytalna B).
, 7. Fundusz pensyjn,y dla urzędników prze1ę
t ch ze służby uprzywil. Austro- W ęgi,erskiego T 0arzysbwa Kolei Państwowych na " służbę ck.
usfrjacki-ch Kolei Państwowych.
8. Fundusz pensyjny dla podurzędników, sług.
an~ptilantek i robotników, pr~fętych ze służby
u tzywiL AJlstro- W ęg:erskiego Toow arzysfwa Kolei
Pństwowych na służbę ck. Ausłrjackich Kolei
p ńlstwowych.
9. Zakła,d pensyjny byłej ck. uprzywiL Austrjack ej ~olei Północno-Zachodniej.
10, Zakład pensyjny byłej ck. uprzywil. pół
ncno-połudn. Niemieckiej Kolei ŁącZltiikowej.

'l

Artykuł

wa,rtość

Artykuł

Article 14.

14.

Wysokie Układające się Strony • .stwierdziwszy,
funduszów instytucyj wymienio'nych Vi pop ' zednim :a rtykule nie wystarczana pokrycie zaópatre.nia, uchwaliły pCldzie!ić te fundusze _proporcjcon1fni-e d0v.:ysoko~c~ ~wot zaopatr~enia przypadają
crc'h zlg odme z lll-ll1eJszą konwenCją do zapłaty n,a
kfżde z państw, z tern , że ta wysokość może być
u talona tylko w przJ;bliżeiliu.
ż

3. Pensi.onsfond der ehemaligen k. k. pdv. Kaiser Fer.dinands-Not'dbahn (AbtełIung Al.
4. Pensio.nsfond der enemaligen k. k. pdv. K~i-'
ser F errunand.s-Nordhahn (AbteiIung B),
5. Pe,nsro.nsinstitutder e1łlemaligen k. k. priv.
B6hmis,chen Nordhahn (Pensionsfond A),
. b. Pens:io nsi,ostitut der ehemaIigenk.k.pri.\..
Bohznischen Nordhahn (Pensionsfon.d BJ; .
7. Pensionsfond fur die aus dem Dienste der
priv .osterreich:,sćh-ungarisc hen Staa t.seisen,bahl1ges.e llsc,h aft in den Dienst der k. k. 6sterre,~chischen
StaatS'bahnen ,iibernommenen Be,a mten,
8. Provisionsfond fUr die ails dem Dienste der
priv. osterr.-ungar. StaaŁseiśertbahngeseIlschaft inden
Dienst det k. k. osterr. Staałsbabneniibernommenen
Untefbealnten, D-iertec1 ManipulanHnnen und A.rbeiłer.
'
9. Pensionsinstitut der ehemaJigen k. k. priv.
osterr. Nordwestbahn.
10. PensionsinsEtut der ehemaligen k. k. pr1v.
Siidno-rddeutscher Ver Mndungs bahn.

Apl'es avoir coństate qtle la valeuF des falids
fart. precedent ne suffit pas ci ,c ouvtir
la charge des pensions, les Haute.s Patf.i.es Conttac~
tanteson:.t conventi derćpartlr ces fonds en propórtion de la charge des pensionsaUribuees ci chaque
Etat par cette Convention, charge qui ne peutetre
fixee quO approximativement.
.
m:eńtiótmes ci

<

15.

W ,następstwie fego podziału własnośćnreru
c oma należąca do wszysfkich powyższych furidti~
s ów, o'r,az prawa iz(\)bowj.ą~a:nia w ni-ch zapisane.
pźypadną lej z Wysokic,h Układ-a;ących się Sttoo,
n terytorjum której one s'ię 'Zna~dują.
Wierz'ytel~oś(!i należące do funduszów przyp dną tej z Wysokich Układających się Stron, na ter Łorfum której zn,ajduj.e się miejsce zamieszka"nia lub
si dziby dłużnika.

Article 15.

A J'eHet de cette repartition les proprićtćs immobilieres appartenant a tous ces fonds ainsi que les
droits..et obligations y inscrits seront atłribues a -cetle '
des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de
laqueUe ils sę trouvenŁ.
Le's crea'nces des fonds seront attribuees ił 'c el ..
les de Haułes Parties Contracta,ntes Sur le territo-ire
desquelles se trouve le domi:eile ou le siege du dćbi~~

.

•

•

•

l
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Wierzytelności oraz długi istnieją,~e pomiędzy
!'óŻJlemi ,fun:du.szamipodlegającemi ' pQazi,ałQiWi" tu-

d,iież wierzytelności i długi, istnieiące ,'p~ręą:źtjed;.
;ny~ .,z

fundusz,ó w

abyłym. , će,sarsk:()~któ}(hy~lt'hn.

bem, ;bę.dą uważane z.a.~lliesj,<l!De:
Artykuł

'"

\ '::.~, :~

ska,r -

' .;" ~: ' .

Nr. 8.

Les crc~an,ces et deŁtes entre les divers fonds a '
reparlir et łes creances: etdeltesentre un Jon;dsa
repa,ttiref l'aru:ien ti"esoł imperLalroyalserontc'onsldere~s ioIDtne , ·a:n<nuHee~. · ; ' " .
. .' : .'.
:1 .

16.

Art,icle 16.

Według takiego przydziału część majątku przypadaiąca przy 'reparty;cji fun.duszów I<rQJę~hyu Wło
skiemu, z,ostała całkowic.ie pokryła,: c~~~Ciz,a~ pozo-

stałychWysoki;ch tJkładającyoh~,ię ~lr,9'1l ,są 'pokryte CZęŚciOIWO, z wyjątkiem Król~,s:twa ' S~tbów:; ' Cho'I'
wS!tów i Słoweńców, pa któregQ ; Q1>szar~e <Ał~ , z_n,a,j·duje się żadna nieruchomość. .
. .' ,;. ,.,: ' - " , : . '
Wna'Stępstw]e tego zo~1ą!t:l.ą. .,·p#.elone>9bli
.ga,cje ,włącznie z . Wyllosowanemi· ,j~ż, ,!e~'zjęs:zc'Ze
nie~ieaHZO'wa:nemi przed . dni.ell} "lą , :pa~c;lzi~roika
1923 r., p.rzyczem k:a'żda katego.rja łych, .:~ąJ,igacyj, ;iOcBŁaniepodzi'elonaoddZięlni,e, w natUl'~~i ;)ł1rę~y · :<>q.-

O'apres cette attribution la quote-p,a rt du Royaume ą:Italie dans la repa,rliHon des tonds est couverte entiereinent, celIesdes ' autres Ha.utes Part.ies
Contra-ctantes sont couvertes 'e n partie, a l'e,,-ćeption
du Royaume des Serbes, CroaŁes et Slovenes sur le
.terrj.t~ir"e duquel .n'estsitue aucun des immeubles en
question. .
.'
-. , Par .cons~quent serQnl repartis les titres, y cohiPris ceux qUl ont eŁe ' lotis ma~s pas encore reaLiJse.s
ąvantle 150dobre 1923, c1haque caŁegorie, de · tiŁres
sepa'r .emeM, ' en naLuree.n tre. o le8' Eta,ts respectifs
,
.
. ~ ' ,.
d'apresJia. def suivante: ,

· no,śne państwa według następującego kJł1:Cz.a:" ;

Austrja'
..
~...
Polska
Rumunia.
•
.
•
•
•
•
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców .
Cze<;:,hosł,owacja
-;:. ... ;; t '

.

}2",._ ;.

2. 5 %
13. 0%
4. 0%

.

.

.::

2,5%

Autriche
.
.
Po},ogln e
Rouma,nie ' .
.
.
_
.
.
•
Royaumedes Serbes, Croates et Slo,v enes •

13,0%
4.0%
13.0%

Tch6coslovaquie .

67.5%

~.

13.0%

67.5%

."
W '1"azie, ' gdyby podług powy~,z~góklue.a~i.t
' które wa,l ory mie dały się po,dzieW!,: pcid'Uał ::wa:'l:olr6w
niepo-dzielnych,
ile nie : nasłą.pi kotnPens·a:hi ' drogą
wzajemnej zamiany, - zostanie przepro~adzon,y pomiędzy wymienionemi państw,amh ;n:a '.;pQiCLs4twie sumy, ołrzyma:nej ze sprzedaży ,tych, , 'n~pQld.tielD:Yi~h
waloców.
, :
.... ....~ .
':"':. ;" ./ .!' " : ~' >1 : ~ . \

°

Podzia,ł

,J

będzfe ,przeprowadzony, : ' pu.eż , ·,.k-Qmi

sję,

która z os łani e zwołana w WiedniU'M- ; dJągu mie,o d dnia wej,ścia w życie niniejszej konwencji,
w której to komi,sji reprezentowane będą w,s zystki,e
państwa, biorące udział w podziale ,obligacyj.
Papiery wylosowane po dniu 15 października
1923 r. względnie, w danym 't'a.zie otrZ:ylpane z ich
zreaHzowania k'WIofyw walucie orygiri-arhej," Ws,ta'ną
podzielone wedle podanego wyżej khicza · podz:i~łu.
Kupony pł.atne po dniu 15 październi!ka 1923 r ..lub
otrzymane 'z ich zrealizowania kwoty w walucie oryginalnej przypadną pańs,twu,które otrzyma odnośne
tytuły oblligacyjne.
.
siąca

.

'~.

~.

<.

: ". Si d"~pr'es ceUe 'def de repa,t t.itionquelques; Htreif.'restme.nt indivi,sible:sj 'la ' repar.tition' de r cesvą
leUii'$ 'iJri<fivisibles _ . en :tani ·que leUircompensati~
n'ama 'p as lieu par un echange reciproque ~ .set'il
eUe;~t.u~e ~qtrę lesdits.Eta.ts ~Ja base du produit cle
iv~~le ą~ ;ces, so12es ' ind~\ri~ibl~s.
,' ,. ': , . • ..
,

.. " . ;, . ,'

' .,: . . ,:i ·,

" . ". - .. } "

"

' )

"

..

.

' '. '

' .' ,'.,

' ;, L.arepa,~tition ,\er~: eJfę.d!fe:e par une cOqlinis~~qn
li cOlnN:!?'que:ra Vie,n ne :.d ans'lede),a id'u.n mois apa'ftk
de r enuee en vigueur ·· de 'la pr~ente Convenli.o:n,
e,ommission , dans laąuelle t-ous les Etats partidpants
a la repartition de,s tit,r es seront representes.
Les titres loti,s apres, Je 15 odob~e 1923 ou, le
cas eC1heant, le produit de leur realis,aHon en mon-naie ,
ori~iiha~eser6nt repart·i:s-d'apres Ja def de repartition
susdite~ ' b~s'(cóupons echus apreS Je 15 odobre 1923
ou le produit de leur realisation en mon-na.ie originale
seront attriblles a l'Etat, qui touche le titre meme.

Arlykrlł"17.

Arltde 17. '

Sumy otrzymane z wylosow,anych i 'zrealitzowa:nychobliga>Cyj do dnia 15 października 19,23 r.,
j, ak: ró\vnież gotówkil; 'przypadną ReptiM;ce :Al1strj,a ckii~j. Również . sumy otrzymane" ze' " zięa1iH'Mtrtm kuponów wszelkich obligacyj; '0 ile t~klfp'ótr~ 'zOstały
zrealizowane do' dri.ia15 pii,ździer,nik'a:,m3 r.t. "1:udZieź

Le prod'uit de
reaJ is ali on des titres lotis et
reaHses iu&qu'.a u 15 octobre 1923 ainsi que l'aTgent
comptant -sel'ont atŁrilbuesa la "Republique d'Autrich'e ::" D'e inehle le prodtiHdes :couporisdetous.les
tit,r es ~eti' ,t~:b't;:quEr ;ceS 'CoupOł1,sauront ete realises
juśqu'all 15' ~fóbre 1,923 --::..et les t1tresd:emprunt.de
gu'el're seroni'aUrihues a ·l'Autriche.

' obHga.~je dotyczące pó'~yczek woie~,ny~hf' pHtpadhą

la

Aust.rJl.
· 1 .' ; . ., ' '; ',
Wzamian za to Republika Austl'fa'cł9J. "pr,zej
; ( p ': r c-o ntre la RepubHque d'Autrich~~e. ,chą.r:ge
muje na siebie ' wyfącznie obowi<\łek :";, u,tijgitl'owania .de -V o pliga Ho n' de regler -reUe J' seule . l'emptunt de
sprawy pożyczki na rachunku bietąc,mi w. w.y.5óko- ",e"mpte courantau montant de' t.~ mill~ons ' de couron".J. .;..~' ; ,; ,~ t{'. ' .... r:.: ~ ,:: ...
.:'.i .
~:I

'," ,

:

,-

, l , >' .':

;- ': -

,

'.;

'I

..

l", > ','

"

Ńr.8.
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mi1jonów 'ko,r an, O' h~,zY:, ma,:n,,ej od W
., ,0 ,je,,n n,e LK, a, przy ,s.p'o s ohnoś ci , z!l>pi:s6w na . p·o,

~y Pożyczkowej .

:tyczkę wojen'ną, .zupełnegQl Z:w,91pie~i:a .oQl~cYf oa-

anych ,w z.astaw po.d tę pożyczkę i ,oddania iclh bez
akithkolwiek obciążeń, do podziału.

Artykuł

n~~;' ~~~r-U:qr~p~k:acteaup,ręs de ,l a Ca:iJSse de Prets
de",Guerre, ~. l " oC~iasiiOtl df3 ·1a sou~cr&ptiion de 1:.am-

P~p;ntp:,e~ gy.ę,r:'ię,cie,

lombarłes

d'aucune c haf'lg e,

j

', "; "Li( R~~~pHct~e Tcheco.sfovaque

cedera Jes re?et Tentes d'iInve'slh timi de
ra:n,cłeąIE~~1re , d'Ą.utriche,q:Ui;-d'apres l:a,def.de rep,a:rtiti~9-ś'u'~4iite., :.devraJent : tui echoir, par moitieau
Royaume ' Mś 'Se.rbes, S:roafes et Slove,oes et p·a r
moitie a .la Republique d'Au:Łriche en echange pour
d'a.utr~s ti:tb~s reven,ant ci. c'es deux derni:ers EtaŁset
a choisir' d~uncommun acco.rd. Dam lesmemes cond~ti;oits': la' Rep'u~liquePolOIrui.ise cede.-a ił La Republiq-ued''A,'ó lricheles rentes-pap~eret .I'entes d'mvesti-tio'u "rev>enant a'; I a Po·},ogne, :eg,a lement ·enechange
pour d',aulres-:titres ' echean.r a; ·} 'Autriche.
te,s-V'ąpi;e,r" " tep.teś ; ar;gent

.~

:

,'.

~

, .,' .;' J.

Artykuł

,

...

I~.>

..

.

~,

~rz, y.~, ~l,.rtO$, " w, ~, ~el,~, ię,

ci Ub
, .W
" ,l,'
_
,' u'. ~nty 'l wszelkIe
t..odnosne~
pIsma ci;,
znajdUjące
Się dOk
WIch
'osiadaniu. "
. , ,':, '; I '
'
. '
,
."
•
; ;"
' Związkowy ' Rząd :Austrjacki udzieli bezplat, ie upoważnienia na wyw6z' obligacyj; kt6remają
yćwydane pozostałyp:1 Wysokim Układającym się
tronom i, o ile zahlzte ~olrziib~, pb~tarasię ' o unie, a~iije.Qie . 'austtjadd'e go ' ~t-empla . rejestdtc'y jhego.
:,1,

•

- ,J

Artykllł
... .1'

fi.,

"

' ",1

'::'..

.-'

Article 19.

'.

-! ,"

Wysokie Układające się Strony zobowiązują
p:aństwom, ~\ąrym przyzn.a~ne ",zostały

"ierUCh,omo.ś,

"

r

19.

'
, ,

' ię~ydać

~

....

r

~:r.;~Cl:~;~;~s .~p''P:ratlri:bues tlOUS lesdocuments et toUis

J~;s ~c'r#§ , .y ). ~~~IB:~Hs. qu'elle.s possedent.
r. "

, ~ ', ':

•

~'.

. _" ";; .,

' Le ~GoU'V~l!tlement F ederal , d'AutriClheac~orde

ta. gmt:d;tt~nt-l'aut.orisat:;()łIl d'expo'r ter les Utre,s a
deliiVreraux autres Hautes Parties Contract-antes et
pourvoira,' s'il y >a Heu, a l'a,n nuIlatLonde l'estampi,l lage , ą-q:triC'hien;.;'· '
:: .~<~;

i· j..:.

.'.

20. .'
".,'

'Ai'tide 20:

,

•

"

.

-,

~

aR.e'.

,

.t. ..

~ ~"

';',

I

"

, Par l~ ,pJ.:es~nte Convention le,s fon,ds
$oo.,t ,Consideds
comme
'
.'
. liquides.
. ..
;

,';

.

.

:. ,.

,

"

IV - e m e pa r t ,i e.

Klauzu~ koń,cow~.

Clauses finale,s.

Artvk:uł21. ,
-

. -..

,

~

,.

','Wysokie Układające s'ięStrony: źoI:)ąwią~~ją
się,zpowodu przeję-eia cibbwiązkuw~płaty ' zaąpa

•

•

a repa:rtlr
,

,

"

~ ł:

c z ę Ś ć IV.

"

ił

Les Hautes Parties Contf·a.cta.ntes s'enga.g en!

ąeliv:.rer .' ąąx ..Etats auxque1s des .i mmeubles ou des

;.~ ~ ;::~<··t·t ./."' ...,

. 1<' > Pr,zez z.a warcie ·, -oi-niejszE;j .,konwencj,i u~aża:
: śię fundusze 'przeznac;zóne ' do podziału za żlik:wiąo.

.

-ladisposition p,our la repartition.

Article 18.

ar

,

ił

18.

.; " " Rep~blika Czeskosłowackaodstąpi : Króle ~ fwu
, erbów,ChorwaŁów' i Sł,6:weńców .j.edną połowę i Re', ul;>liceAustrjac.kiej drugą połowę renty papierowej,
eąir,: .s,r ehrnej , oraiz , n~ .nty, ~nw~.stycyjn~j ,byłegoCe
sa,r stwa AUSitrjackiego, które to renty ' wed~ug ,pot:laQego wyż~j klur;:za mi,a~yby przypaść Ciechb:słó,a;Cj'i ' ,a tQl wz:amian ?:ą in'I leob,Hgacje ' jCikie przypad,.ą : 'obu: WSP'()rrl1W~.nyrit' pańs.1w·p;rrt ; przy'tzem . ić~ wy.:zostani,e ·;do,kąn.ari.Y za " q.bopólną zig,o ,dą. : N~ " talc'h. samych. warunk, ~ch '~7eF?pOspolio~~ P·ols~.a:,:~.d
tąpi RepublICe AustrJackIeJ rentę papIerQlwą 1 rentę
;nwestycyj1ną, przypadające Polsce, a to również wza. , ~ap. za inne obligacje przypadające Austrji."
-)

degager c,ompletement le.s htres

plauT ·cet einprunt ·et de les meUre, gf\eves

. : +.......;,..
;1: "
. . -;:. ~> .. .,... }J.:i '~·'~ "·

ArticIe 21.. .

'.
,

.;.

"

".

.'"

i ' ~S.Hą.P.~~, ~arties Cont,r actantes s'en,gi:tgeln,t a
$~ iilęł,*,~ęl[~ufuelle~~n~,
l'occasion' de la rex;n,i~ e

."

a

sobie, nawzajem odąQ,§pę :akta i -, po- , -c1~J,ą.;;Chil~'Ldei~ pęnsions, ..l~s ,~ctes et Jes docum.en' trzebne "doKumentYł' oraz ZQbowiąz\lj~ się ,;p,rzęcho . ,tat.j.qns,nęę~ai1:~s .rr:espect:ils' ę,! a ćon~ervęr, 'per-o
wywać przez lat tt.zVdzieści licząc J oc:li-clnią W'ęj~cia
daot.~~eJote ; ę,~.nees fi. p~rtir de)'~n,treeen vitgueur de
w życie niniejszej konwencji, księgi i pisma ogólne la presente convention, I.es livres et ecrits g),ooaux
, ego rodzaju,
' "
···t. , ':
. .; . '
de ~e ,;ge:nr~.·,
.'
" J
,,:: WY'Sokie Układające .~,ię Strony, P9,stan~wia
,;,~. ~ ..Ęll~s, q~ri;,iennen:(en <!utre de se -preter'mutuelj'ą ' pozatem udzielać- , sobie . W'zajem-nejpp,Il)ocy
lem,ent a$sis~aQ~~ en v.ue de J ex.ecution de lit presenw wykonaniu niniejszej
konwencji, porozumie- te co'n vention, de correspo'ndre en la maliere direde' tzeriia,

wydać ,

I

.'

~..

i.

"

~~

j "

"

•

16

Nr. S.

wać si.ę z sobą w tej I$Jnawie bezpoU,e.doiD
zapornoc:ą odnośnych centraLnych w'ladz hez po':śre<lniciw,ap!acówek dypł<>mat,cUlych, 9'Q z1I(fad.at
,prz.ed~tawicielOOl wYZQ.ą.(:Wnvm pn.e:; iD ł«esD'Waoe

państwa na narady oraz: in6pek.cje. ~łedD.ie :na

prawo czynienia odpisów z aktów, ora~
potrzebnych wyjaśnień najkrótszą drogą.
Artykuł

Nlniejsza

kotUwetl(:~a'

dostarczać

.w.stame ratyfi1ww~

.

_ Ratvf,ikaąe zostaną złożone w ' ue.wadi Rz4-

4u

Aust;rj;łckiego,

'
.
. Ni'llie}sza konwencja wejdzie tV ży.d,e tlora.tyIikow:a.n~u przez; w!Szysłkję Wy"rokłe Układające ~ię
Skony. w dniu -złożenia ~tatniej ratyfikacji.

N.A DOWóD CZEGO, pełnomocnicy wyżej wymienieni, podpisali niniejszą konwencję.
.
Sporz,ądiwno'W Wiedniu dnia 30 ILsŁo:pada tysiąc
dziewięćset 'dwudziestego trzeciego roku w jedynym
egzemplarzu, ' po francusku, który to egzemplarz
zosŁanie złożony w archiwaoh Rządu AUl!trjackiego,
a któregq kopj,e urzę.dowe autenty~zne 'wstaną dot"ęc,Z1>lle każdemu z pańdwpodpt'iu.jącyck.
Za
AUSTRJĘ:

,( -l Dr. KienbOcrt
WŁOCHY;

(.-:.) A. C. BordoYlClf'o
POLSKĘ:

.

(-) Dr. Zbignfew Smołka

RUMUN.JĘ;

Z 'Uwagi na iJl-roiokl~ł z dci.a .30 ~topa:da 1923 T.,
dołCl!c7Jony do projektu konwencji pomiędzy Austrią,
Włoohami, Pol:ską, Rumunją, Królestwem Serbów,
Chorwatów i Słoweńców i Cze,chosłowacją, dotyczą
cy UJregu].owania różnych kategoryj emerytur, ouz
do konwencji międ'Zy Austrią, · Włochami, ' Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweń
ców i Czechosłowacją, dotyczącei uregulowania
emerytur prowincjonalnych i pow,i,atowyc,h.
Niżej podpisany J. Nisłor, Minister Stanu,
oświadcza. że podpis'z e .i poopisuje te dwa teksty
konwe1ftCyJ, stwie,rdzaJ.ąc, ~e po.stanowienia zawarte

w koowe.n cja.c,h nie ma:g.ą stanowić żadnej przeszkoRządu Ruml1ńskie~o w ustale-nIlU przez jego. tliSŁ-awodawslwo wewl1ętrzne warunków, które winni wypełnić pełenci,aby, móc żądać
przyz,n'aJni,a 's'o bie prawa do emerytury, iak ł"6.wndet
do jej WYSOko.ści.
Wieden. dn. 26 Jlipca 1924 r.

. dy dla Królewskiego.

1-) J. /Visto,

centrauX: cpliUp.e-

tenb faGI> l'iPterme.w,a1J'C d~s misslooiS dipło;matiqu~$,
de· penne!tr,e a~ Qf~ane~ di.s1gllle$ :de~ Eta~ i!lłtt

'fe... la e·Oł3$uH~ti1)l) .et inspeCtion 1espe,ctivemlłnł la
fa,c ulte de fa,i re ~ (!Opj e'§ dę.'S act~ etdę wuroir les
renseignements uecessaires par la voie la plus courte.

Articłe

22.

'Wn.~"Ims~zymczat$ł,e. "
.
.
Każde z Parus!wprześle swą ratyfikację Rządo
wi AUJs1trjackię-mu. który podaieJl. faM.do wia,.&omoŚd
wszystkich. POiZosiałych p,aó~tw pOOpwjącyeh.

'.

Du!nt poar \Vo1es des devacłements

22.

La presetll,t e COllventiQItl sera ~atifi.ee .Je plus
.
Ckaque Etat adressera s.a r,atuica,uoD au GouveXlle:ment " ąutriahien, p_r te soin ~quel ił en sera.
dOlllJl.ee a~'is a to.llS les all.tres Eta,ts signataire.s.
Les rataicationsredemnt depooseesdani: 1e5 areh.tvudu G.ouveroeme-n! aulrkhien... ·
, .'
La pcksenfe Coavemicm enlr~ra ~n :vig1ł~ur
itp,n~s ratiiica...tlOiTl de tou-tes. les Haules Parties eonuada.mes, ..a la <1ahe de la d.eposi-tio.n de la ,d,erlłliere
ratiiicatwn.
.
EN FOJ DE QUO!, 106 ple.n.ipote.n.tiaires 'S USllOm-i
mesont signe la presente Convent~on.
Fai;t a Vienne, le 30 novembre miUe 'neufcen~
vin:gt iroi-s en un seul exemplaire fra:n<;ais qui restera ~dei>ose dans les ueh.iwes du Gouve.rnemęnt
' d'A u lriche en dont les e'xpediti.ons authentique.s. se"om: t"emi~ a ChaCUB des Etats Sigaaiła4.Tes..

tol pOfilsibl e.

Po.UT

L'AUTRICHE:

L-l Dr. Kien.bock
:L 'ITALIE:
(-) A. C. BordtilUJTtj
LA POLOGNE:
(-) Dr. Zbignflew Smołka

LA ROUMANIE;
Yu. 'le' pf'oiDcoledu30 OJOIVembce 1923

a~nexe'
au projet de convention en,tre l'Aukiche, I'ItąLie, la
Po-logne, la Roumanie, le Royaume des Se-r bes, Croates et Slove-ues et la Tcheco,slovaquie, concern,ant
le reglement de diverses categoorie'S de pension.s -ai:ns:~
qu'au porojet de convention entre l'Aut.dche, l'Halie,
la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la TchecQsłovaquie concef\nant le reglement
des pensions provinciales, communale.s et des
,d~strj,cts.
Le s ous,si:gne , J. Nis tor , Ministre d'Etat, dec1are
.sig,oer et s.igne ce.s MUX te.xtes (fe c onve,n uon, en
precisant que les d,is>posj,t iolIlscontenues dans Ie.s con..
venmo.:tJ:S ne pourront constituer aucune entrave pour
te Gou'Vernement Roy.al R'ouma,i n d' etabHr par sa }'egislat-ion i.nterieure les conditiol1Sci remptior par les
requer~nts pour pouvoir prete,n dte la reconnairs sance
d'un droi:t a pen'Sion amsi que le quantum de la pe,n slon ci servir.

Vienn.e, Je .26 juillet 1924.
(-ł J. Ni.Gr

Nr. 8.

Dziennik Ustaw. Poz. 41.

KRóLESTWO SERBóW, CHORWAT6w I SŁO
WEŃCóW:

(-) Iva'11 ROl.1pnik
l~) M. Cvetnitch

'.

LA TCHECÓ'SLQVAQUIE :
(-) Dr. Bołzumil Vla's dk

Vł(IJscźk

DEKLARACJE DODATKOWE
Wysokich

t· Wys,o kie

Układających się

Ukł.adaiąee si~

Stron.

"Strony 1ł'Świadcza.

jąg.o<WrwoŚć ·do roz'P,a trzenia z całą przychyln ośc i ą podań w sprawie odbierania zaopatrzenia zagranicą

uwzględniając

potożeni.e P'O,s zczególnych w'niof> kodawców nawet w wypadkaeh, gdy poprzednie podania były odrzucone.
.
2° a) Delegacja włoska oświad'cza, że Rząd
Włoski mZ'Patrywać będzi e z całąprzyclhylnośdą
wnioski, dotyczące nadaniJa obyw>ateł,slwa " wło,skie ,
Igo urzędnikom wspomni,a nym w konwencji, kt.órych
podania w sprawie opcji lub reklamacji nie zosŁ ały
jeszcz,e rozstrzygnięte.

h) Wysokie Układaj·ące się Strony oświad
do zawarcia wzajemnych uldad ów
w sprawie uregulowania wynagrodzeń ur~dników
!ZWohiio~ych z powodu nieuzyskani'a obywatelstwa
państwa, w klóre,g:o służbie po'zosŁawali przez kilka
lat po dniu 3 listopada 1918 r •.
cza:ją ; gotowość

. Za

DECLARATIONS ADDITIONNELLES
Des

Haułes

Parties Contractantes.

1° Les Hautes PartielS Co.ntractMttesse ,d.eclarent pretes a exa min er alVec la plus grande bie:nveillan.c.e fe s r equetes ien danŁ a ,obt.eru,r lepaieme!n.t ae La
pen,sion aJ' etranger toul.en te:n ant .compłe de la situation particuliere d,e s reqn.erau bs , mem.e daru I.e cas
ou une re'q ue t.e anteóeure aura,i,Łefe reje Łee .
2° al La Delega hori italie.nne dćclare, que leI
Go'uve rnemen t it:aJ~en ~x atn.;neraavec toule hie,n.veiUance les ques hoJls rel atives a l'acquis,1ti-on de la:
natio-nali1e ilatienne des erhployes vlses par la Conventi()<n ~ precćdente a l' eg·ard desquels ies demandes
d~ optio:n ()I\l re damation n' ont pas encOt"e eŁe decidee.s:
hl Les Hauies Parties Cootractantes .seded ia rent pr.et.es a p.asser a es ,a ccor& hiA.at,e raux tendant a regler le tr a;tement a fa~re aux employes qlti
OInt ete <1"envoyes, p'our rais{jn de la n-OiIl-acquisiti·on
de la ressortissą.nce de l'Etat,aup.r es Ou'q uel U,s .{).nt
.prete quelques a,n.nees de servke ,a pxes le 3 Il loveIJihre 1918"

P.our
L'AUT!łUCHE:

AUSTRJĘ:

{-l Dr. Kie.nbock

(-) Dr. Kienbock

L'ITAUE:

WŁOCHY:

{-l A. C. Bordon-aro'
.-

LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLO ..
VENES:
f···:) Ivan Roupnik
f ·-:-) M. CveJnitch

CZECHOSLOWACJĘ :

(-l Dr. Bahumil

77

POLSKĘ:

(-) Dr. Zbigniew

Smołka

. . (-) A. C. BordO'l101'a
LA POLOGNE :
(--)Dr. Zbigniew

Smołka

LA ROUMANIE:
.(-:1 J. Nislol'

RUMUNJĘ:

{-} J. Nistor
KRÓLESTWO SERBóW. CHORWAT6W I SŁOWEŃCóW:
.
(-) Ivan RcJ.upnik
(--I M. Cvetniich

LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLO~

CZECHOSŁOWACJĘ:

LA TCHECOSLOVAQUIE:
l-l. Dr. Bohumi/ VłaStik.

(~)

Dr. Bohumil

Vłascik

VENES:

(---") Ivan RO'ppnfR
f---") M. Cvelnilch

:
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GRUP A

Nr. 8.

I.

Papięry wartościowe, z wyjątkiem ,.wyl960,wanych i zrealizowanych

w d~iu15paździer.. ik;a 1923 'r.

. pozate~/ z wyjątkiem pożyczek wojennych. ,
"

,

. "~

' f

f

,

\

•

•

Wartość

Nf:'

Wyszczególnienie papierów wartpści()wy~h

Ilość

nominalna
w koronach

Oszacowa.
~
Łącznie
nie
Wartość w/g osza- :
z kuponem , w2;ględnie cowania względnie ;
z dnia
kurs z dnia w/g kursu kot'o n '
1S/X. 1923 t.
austr:

fI. or.

l

4% ost. Goldrente

Obligacje długów pańslwowych~

1.10.19

II. or.

3,320.400
1,024.800
5,324.000 -

..', '

18.000

163,080.000

l '

p. 50 fI. or.

196.800
605.200
, 6.000

2 4% K. E.-Bahn 'in GoM, strfr.
., ,
'o
3 · '4% K. R.-Bahil, strfr.
i" : "
" 4 ,· 4 Jó Pilsen -Priese.ner Bahn
' ;
5 496 Nordwest-Bahn, ost. ~nd ';'Siiddordd:
Verb.-Bahn
'6
4% C. L.-Bahn, galiz. .
, '7 5X% K. Fr'. J.-Bahn in fI. o • . •
, ';

p . 50 II . or.

453.300

s~rfr.

143.000

196,800,000
19,971.(>00
8,580.000

1.7.19
118.000
1.7.19 , 1.500
1.7.19 - 106.000

3.918,072.000
15,372.6DO
5.643,440.000

1.1.24
1.1.24

1.7.19

50.000
3.3OQ .

LiSty hipoteczne.
8

4% der Pesler ung. Commercial-Bank, 50
jahr.j in. fl.
, .
9 4X % der galiz. Aktien~Hyp.-Bank, '5(j jahr.,
infl.
., '
.
JO 4% der ost..~ung. Bank, 50j., in.łL .' .
11 4% der oberost. Landes-H'Y'P.-Apst. 10 fI.
, ,12 4% der allg. ost. Bod.-Cred.-AnS't., 50 j., in
fI. und K..
.
.
.
13 4% der Bohm. Hyp.-Ban.k,57j.
•
~
14 ' 4% der Bohm. Hyp.-Bank, 42Xj.,
l$L' 4% d. galiz.:' Landesbank, 5'1Xj.. . . o
16 4% d.gaHz. Bud.-Cred.-Ver., 56 ,jaM. .
17 . 5% Akt. ahgelst. d. K. E.-Bahn.,· III Em.
(Salzburg-Tirol).
.. . . . .
;
', 18 - Gewinnstsche.ine der 4% PriiJni.-Sc,h uldver.
der Ung. Hyp.-Bank.
.
.
.
.
19 - Gewinnst,s cheine der 3% Pram.-Schuldver.
der Allg. ost. Boden-Credit-Anslalt, Em.
1880
•
..
.
o
•
20 Hng.-Pram.-Anil. v. J. 1870, in fI. o
l!
•

o.

, lo

. 21
. 22

4% Galiz. La.ncl'e'S'- anl. v.J. 1893.
•
•
4% Eisenbahn-Schuldsch. der Bohm. Landeshank, 78 jahr.
,•
, 23 4% Eisenbahn-Oblig, d. gaHz. Landesbank,
57Xjahr.
.
.
..
. , ..
j 24
4% Wrr. Verk. AmIg. AnI., Em. Idl und 1900
: 2256~' 4% AnIehen d. Stadt Lemb:erg v~ :r,. 1896
.
4% Kommunal-0blig. der galiz .. Landesbank,
27

4~VK;:~unal~Sch~ldsch.
desbank, 78 .jiihr.

'der B5hm:'

Lan~

222.000

1.2.24

400

2.000
330.000
4.000

1.11.23
1.11.23

1.000
100
90

20.000
330.000 '
3.600

1,269.000
610.000
274.000
619.000
20.000

1.4.24
1.2.24
1.11.23
31.12.23
31.12.23

150
175.000
180.000
1.000
1.000

1,903.500
1.067,500.000 .
493,200.000 .
6,190.000
200.000 ;

800

1.1.24

p. titre

2

6.000

. " 888.000

12.000 ~
J

26
83
l
l

. "

.

~

700

18.200 ;

650

53.950 :
200 ;j
100 "
87.800 :

Mo

200
100
43.900

1.11.19

224.200

1.3.24

689.000
4,607.800
70.000

1.4.24
1..4.24
1.11.19

500
110
200

f
3,445.000 ;
5,068.580 ~
140.000 ~

80.000

1.4.24

200

160.000

1,136.000

1.2.24

175.000

3,010,100
11,560,900

1.11.19
1.3.20

, 3,010.100 !
11,560.900 ,~

1,554.600

1.7.19

1,554.600 \

100
200
155.000 .

,

347,510.000

1.988,000.000 ~

Renty.
28
"29
30

4% einh. konv. strfr. Kronenrente Mai-Novetnber
.
4 % ost. Kronenrente Marz-September .
4 Y; eillh. konv. strfr. KronenrenFe Jiinner Juli

I

,"

·1

,

Dżiennik Ustaw. 'Poz. 41. "

Nr. 8.

I.

GROUPE

'i

Titres' de valeur i l'exc1usioD destitres lotis ,t realisis ala date du 15 ocłobte 1923,
eD 'outre ił l'exclusioD des em.,rubts ~e ~u~rre.

"

"

~

.J

'.' No.I•. •

..
al

.o

ao

NOMS DES TITRES

Z

I

Vahiur
nominale
CouronDes

.

Avec
coupon du

ValeUf' selon ~
evaluation resp. :
cours Couronnes ,
aułrichiennes ,,;,

tvalu,tion
resp.
' cours du
15.
1923

x;

,

;

,

[ ;~i i

-

4% ost. Goldrente strfr..

Obligation. •

:::',,2

•

la deUe publique.

', , ' 1 '

4 % Pilse:n-Priesener BaJhn
4% No:rdwest - Bahn., . ost.
Verb.-Bahn.
."

~

4% C. L.-Ba!h.n ga.ti:z.

6
7

i

5X %

K. Fr.

J. ~ Bahn m

fI.

·

~

und

•

p. 50 II, or

' 453;300

18.000

1/101919

163,080.0QO

-,

I

i

fi. or

·• ·· ··

K. E.-BaJhn in Gold, strfr.
;- ~.34; -- 4% K. R.-Bah~" st.rf~. .
' 4%

5

fI. or

·• ·· ··
·

·

50:600.
3.300
143.000

196,800.000
19,971.690.
8,580.000

3,3200400
1,024.800.
5,324.0.00

1/7 1919
1/71919
1/7 1919

118·900
1.50.0
106.000.

3.918,D72.QOO
15,312.00.0
5.643,440.000

1/2 1924

400

,

LeUres hypothecaires.

50 II or

1/11924
1/11924
1/7 1919

,

Siidnordd.

p,

196.800
605;200
Q,OOD

"

8

4% der Pester ung. ComtnerciaI - Bank,
50jahr., .in fI.
4 % %. der g:aliz. Aktien-Hyp.-Ba.n k, 50jiihr.,
,. in fI.
~ ił> " 4% der ost.-ung Bank, 50jahr., in fI.
; t1 4% der oberost. Landes-Hyp.-Anst. in fI. .
12 4% der allg. ost. Bod.-C.red.-Anst., SOi., in fI.
L
.
..
'.
. und K.
'1'a . 4% d. Bohm. I:Iyp.-Bank, 57jahr. •
r4 4%"
"
"
"
42 ~ jahr.
:J5: 4% d. ,galiz. La:ndesba:nk, 57 ~.jahr.
,1'6 4 % d. gaUz. Bod.-Cred.-Ver., 56jahr.
17 5% Akt. ahgest. d. K. E.-Bahn. III. Em.
(Salz'b urg-Tirol)
! -1 8
- GewinnsŁscheine der 4% Prani.-Schuldver.
..
der Hng. Hyp.-Bank.
.
.
19 - Gew;itO.nstscheine der 3 % Pram.-Schuldver.
der Allg. osL Bode.n-Cl'edit-AnsŁalt, Em.
1
18~
•
:1
- Ung. Pram.-Anl. v. J. 1870, 'Ln fI. .
•
.
i ;'20

222:00.0

2:0.0.0 , l/II 1923
330,0.00.
4,QOO ' 1/11 1923

1.000
100.
90

1,269;000
.1 /41924
610,000 , 1/ 21924
274'.000 1/ 11 1923
619.00.0 31 / 121923
2G,DOO 31 / 121923

150
175.000
18G.000
1.000
1.000

"

21 :, : 4% GaIk La.n desanL v; J. 1893
4% Eisenhahn - SchuIdsch. d. Bohm. Landes~ 22
~;i
bank, 78ja.h r.
~ 23 4% Eisenbahn-Oblig. d. ,g aliz. Landesha,ok,
)
~

.

i

57 ~ jahr.

-~ .

~ 24

, 4% Wr, Verk. AnIg. AnL, Em. I, II u, 1900
~ 25 A% AnIehen d. Stadt Lemberg v. J. 1896 .
: 26 4.% Kommunal - Oblig. d, g:ali,z. Landeshank,
t
IV. Em..
.
.
;
.
.
.
.
.
' 27 4.% Komm4nal-Schuldsch. d. Bohm. Landes;~ " ~
bank, 78jahr. ;
"
.
~ . ~ .'

I.;

20..000 '
330.000 ,
3.6l)0

1,90.3.500. ,
1.067,$OD·opO
493,200.000
6,190.0.00
200.000. '

p , lilr.

2

_ 800.

26

1
i
t

888.000
I

83
1
1

200

IDO

6.0.00

12.0QO ,.

-

70.0

18,20.0 ;

-

650.
200
100

53,950.

1/ 11924

4390.0.

1/ 11 19191I

224.200

1/31924

689.000
4,60.7.800
70..000
80',0001

.

1,~6 , 00D

1/ 41924
1/ 41924.
l /II 1919!
1/ 419241
1/21924

200.1
155.000
5001
110:
200 1

200

tOG
87.80.0. :
347.510.0.0.0
3,445.o.QO
S.06B.St o.
140.0.,00

200.

160..00.0

175:000.

1988,0.00..00.0.

:.'~
o.

Rentes.

4%einh. konv. strfr. Krpnemente Mai - No, ,' , vember
.
.,.
29 , 4 % ost. Kronenrente Mar~-Septeni.ber ,
::30 4 % einh. konv. 1Stdr. Krone nr enle Janner - JuM
•

.,

0°,'

1/ 11 1919 i
1/.'31920.

1,554,60.01

1/7 1919

3,010.10.0
11,560.. 9

3,010.100
11,560.9QO

,I

1,S54.óDq

~~ ... ~ >\0'.

;

~>'!

:

1
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Nr. 8.
W artosc
. . .wj g osza.
l d .
względl1ie c9warua wzg ę nte
z kuponem
kurs z dnia w/g kursu koron
z dnia
15j X.1923 r.
austr.

Warto ść

Ilość

Wyszczególnienie
papierów w artościowych.

Nr.

'

,~

:,

nominalna
'IJI kor~>nach

-

4%

31

ei nh. k onv. s trfr. Kr onen.r eni,e Juni-Dezember
.'
-4.2 % ei'll'h. Silbe-rrente -.
ii
•
4 % ung. strfr. Kronenrente
t
3 7':)% ost. Investitionsren te
M
4.2 % einh. Notenrente
i..

32

· . .
~

33
34
35

~

·
· -

Prioriteły

, . -'

-- -

..

I

361.200
140.000
255.700
64.000
703.000

~

~

~

~

-- -

Oszacowa.
me

Łąc zni e'

~

1.6.19
1.10.19
1.6.19
1.8.19
1.2.20

361.200
140.000
255.700
64.000
703.000

(Papiery uprzywilejowane).
\

36 ·· _4 % der
3i : 4 % der
. ~8 . - 4 % der
,
in fł.
39 ' 4 '% der
4.0 ' 3% der

K.

F .~Nordbahn

in fI.

..

•

K. Fr. J .-Bahn , Ero . 1884 in fI.
Siid ąo,rdd .

11,015.600
40.000

1.4.19

85.000
95.000

9.363,26.0.000
38..000:000

1.7.19
i.4.24
1.1.24

135.000
135.()OO
110.000

246,780.000
735,480.000
187,, 000;000

Ve rb.-Bahn,· E m. 1892
182.800
544.800
170.000

BUl;cDtehrader Eisenbahn, Em. 1896.
Dux-Bodenb. Eisenbahn, Ero. 1893.

p. fl or.

"

41
5 % der Siidbahn-Ges. in Gold
.
42
4 % der Pilsen-Priese ner Bahn in fI.
.
.
43
4 % der Alhr echtsbahn
.
'. ; 44 4 % der K. E.-Bahn in Mark..
i!
'
45 . 3 X % der ost. NOTdwesth ahn
"
~
•
46 , 4 % der Ost. Nordwestba h n .
•
, 47
4 % de'r Mahr. -'schles. Zentml haih.n.
•
48 4 % der ung.-galiz. Ełsenbahn , Em. l887 in fI.
49 3 7':) % der ung.-galiz. Eisenbahn,' Em. 187.0,
konv.
50' 3 7':) % der un,l f-galiz. Eisenbahn, Em. 1878,
kQnv.
.
•
SI 3 7':) % der ung.-galiz. Eisenb., Ero. 19.03 •
52 4 % der Vonrlbergerb. in H..
.
"
53 4% der Bregenz.erw,a Idbahn
.
,54 4% d. Lembet'g-<Czerlfl.owH1z -Ja,ssy Ei,s e1nb.,
Em. 1884
.
.
.
.
.
.
.
55' 4.% d. Lemberg-Czet'Dowit z-Ja.s,s y Ei,se'n b.,
Em. 1894
.
.
.
.
.
.
.
56 . 4 % der Czernowitz _ No'WosieJi,tza - Ba'hn
(Bukow. Lb.)
.
.
.
.
.
.
57 3 .6 % der Lemberg - Czernowitz - Jassy
Eisenb. , Em. 1884
.
,, ' . - .
.
58 4 % der Lokalb . Eisenerz-Vor de rn berg In fI.
59 4 % der Lokalbahn Absdorf-Stockerau
60 4% der Kaschau - Oderberger Bahn, Em.
1889, gem. Str..
.
.
63. I 4 % der Kaschau - Oderherger Bahn, Em.
1889, ost. Str.
.
.
.
62 : 4 % der Bohm. Westb ., Ero. 1895 ,
63 4 % de'r Bohm . Westb ., Em. 1885 •
64 ; 4 % der !!aliz. C. L. Babn in fI.
•
65 4 % der Mahr. Grenzbahn '~
I

,

*)

•

190.000
126.900
24.000 '
Mk.24.000
21167..400
76.000
1,672.800
30.000

I

p. 50. II. or.

1.7.19
1.7. 19
1.5.19
1.4.24

•• j

130.000
140.000
12.0.0

494,000.000
177 ,660 .000
288;000

-

1.4.19
1.7.19
1.7.19

85 ..000
95.000
120.. 000
50.000

2.097.290•.000 '
72,200.000
2.007,366.000
15,00.0.000

1,001.200

1.9.19

50.000

500,600.000

22.000
131.00.0
66 ..000
2,908.800

1.9.19
1.9.19
1.3.24 ·
1.2.24

50.000
5.0.00.0
11.0
100

11.000.000
65.500.000
72.600
2,908.800

180.600

1.5.19

2.0 ..000

36ł120~OOO

614.800

1.7.19

20 ..000

122,960.000

175.600

1.7.19

12 ..00.0

21,072.000

45.000
1,150.800
1,031.600

1.5.19
1.1.24
12.24

· 18.0.00
110
85

8,100.000

l,53ó,OOO

1.1.24

125.000

1.920•.o00.00@

70.000
1,274.400
12.000
' 1,385.200
1,720.800

1.1.24
1.7.19
1.7.19
1.7 .19
1.9.19

125.000
140.000
135.00.0
5.000,
135.oo.o!

25,000.000
1.784, 160.000
lb,200.000
69,260.000
2.323.080.000
36.240,190.170

1 ~265.880

876.860

*) Emisja z 1891 r. łącznie z kupona.mi z dnia 1.4. 1919 r.

..
N

•
..
"

""") lit. A.
• B.

1887r.
1888 r.}
1904r.
1898 r.
1886 r,
łącznie

"

II

..

II

"

•

II

•

Ił

,,

"

Ił

1,5. 1919r.
1.6. 1919r.
1.8. 1919 r.
1.9. 1919 r.

z kuponami z dnia 1.9. 1919 r.
• • 1.5. 1919 r. '

.

,

l"

".
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Nr. 8.

No.

81

NOMS DES TITRES

,-

~~--------------------------------r--~----~+---~--+-~----~----------1
31

32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
4J
44
',' 45 ,
'4Q
47
, 48

49
50

51
52
,5 3
54

SS
56
57

.
/

58
59

60.

61
62

63
64
h5

4% ein/h. k,ony. stdr. Kro,nenreote
Dezember
.•
.~ ,
4.2 % e:bnh. Siaber,r enle
'.'
~
4% u:ng. ,gtdr. Kronenrente ~
~
3% %

o'st.

Lnve,gtiti01lsrenł.e..

4.2 % druh. N otenrente.

"

~

.~

Priorites.
4% der K. F.-Nor:dbahn ,in fI.
'.
.
•
4% der K. Fr. J.-B ihn, Em. IBM in f I . .

,

4 % der Siidnor.dd. Verb.-Bahlll, Ero. 1892 li n fI.
4 % der Buschtehrader Eisenbahn, Em. 1896
3% der Dux-Bodenb. Eisenbahn, Em. 1893

5 % der Siidhąhn-Ges. in GoM
..
'"
4% der Pilsen-Prie,sen-er Banh in Ił. ~
'.
4 % -.der Albrechtshahn
.... .i!I
,.
4% der K. E.-BaJhn in Mark.
~
~.
3 % % der ost NOlrdwes.fbahn
~
~
,.
4 % der ost. Nordwestba,h n
•
~
~
4% der Miihr.-sdtles. ZenhaU;ąhn
•
4 % der un,g.-galiz. Ei5enbahn, Em. 1887 in fI.
3% % der ung.-,galiz. Eisenbahn, Em. 1870,
konv.
.
.
3 72% der ung.~galiz. Eisenha,hn, Em. 1878,
konv.
'"
3% % der ung, ..galiz, ,Eisenba:hn,em. 1903.
4% der Vor,al"lber-gerb. in fł..
.
.
•
4 % der Bregenz,erwąlclb.ahn..
.
•
, 4% d. L.e-mberg ~ Cz·e mo·w itZl- Jassy Ei,sen.
bahn, Em. 1884.
. ' '.
•
..
.
4% d; Lemberg - CzemowitZl - J ,a,ssy Hsellbahn, Em. 1894.
.
.
.
.
.
4% der Czerotowitz-Nowosiel,it,7;a Bahn (Bu..
.
. .
.
.
kow. Lb.)
' 3.6% der Lemberg-Czernowit~z-Ja,ssy Eisen.
...
•
b alin, Em. 1884.
4% der lokałb. Eisenet:.z-V1)·rdern.bergin fi.
. 4% der Lokalh. Absdo1"f~Stockerau.
.
4% der Kaschau -' Oderberger Bahn, Em.
1889, gem. Str.
'.
.
4% der Kascnau - Oderherger Bahn, Em.'
, 1.889, 081. Str.
.
"
..
4% der 8o.nm. Westb. , Ero. tS9S.
•
.
4% der Bohrn. We'sth., Em. 1885.
•
•
4% .der galiz, C. L.-Bahn in fI.
•
•.
4 % .der Miihr. Grenzbahn , .
~
~
"

~

11,015.600

40.000'
182.800.
544.80a
170.00'0
tł.

$)r .

24.00'0':
Mk. 24;000.

111 1QVJ
1/71919
1/51919
1/41924

95.0'00
135.000

135.000
t 10.0'00

11«. 50 lL

lIC

9.363,260.0.00
38,0'00.000
246,780.000'
735,480.000
187,000.00'0

,

130.•000
140'.000,

1.20'0'

i
85.000

494.000-000
177,.660;000

288-009

30,000

1/41'919
1/71919
1/11919

120.000
50.000

2.0--97,290,.000
72,200:000
2.001,360..0'0:0
t5 j600.000

1,OQUWO

1/91919

50.0'00

500,600.000

22.600

1/91919
1/91919
1/3'924,

50.000

SQ.oOO

1121924:

f 00

11,000.000
.65,,500.000,
72.600
· 2.908.800

180..600

1/51919

20.0'00

36,120.000

614.800

1/7 1919

20.000

122,960.000

175.600"

.1/7191q

12.000'

21,072.000

45.000

l/S 1919
1111924
t/21924

18.0'00 .

2,467.400
76.000
1,672.800

131.0'00.
66~OOO,
I

85~o.OO

j

190.000
126.90'0

!

*)
1/41919
1/71919
1/41924'
1/1 1924

2,908.:800,

i

1.,150.BOO
1;0'31.600

**J

ę5.~

HO

.

85

8,100.000
1,265.880
876.860

l f11924

125.000

.1,$)20,000.000
25,000.000
1.784,160.000
'16,200,000
69,260.000'
2,l23,080.000

HQ

!

i

1,536.000
,

:

j 1,274400

1/t llłU

125..000

1/719l9

ł,cWhOO

;
12-000
: 1,385.200'
1,nD.800

t.j''11919
1/7 1919
l /C) 1919

(35.000'

~t@OO

S.ooo

135.000:

36.240,190.170
*) Em. 1891 avec coupons du 1/4 1919.

1887"
- ..
fi
1/ 5 11}19.
1888}
1/6' 1919.
fi
fi
1904 fi
:: 1898"
"
u
1/8 1919.
H
1886..
H
..
1/9 1919.
**) lit. A ave c coupons du 1/9 1919.
.. B Ił
H
.. 1/5 1919.
fi

fi
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Dziennik Ustaw. ' Poz. 41.

':>'" '

Nr. 8.

GRUPA II.

GROUPE II.

Nieruchomości.

I m m e u b 1 e s.

1'>.,

al

nieruchGłlhości, znajdujące się

na terytorjum Republiki Austrjackiej.

W' Wiedniu: 1. ' Hegelgasse 7

f

Lothririgerstrasse 3 '
d dhom y
Brandstate 4
oc o d owe,
Elisabethstrasse i ' Nibelungengasse
(Schillerhof) biuro, '
Gauermanngasse 2 i 4, urząd,
IV, Mayerhofgasse 11, domc:lochodowy,
IX, Franz .J osephbahnstrasse ' 1 i 3, dom
doc,hodowy, mies'zka-nia dla funkcjonarjuszów,
. Uni~ersiHitsstrasse 10, dom docho-

t .
. .r:'~ ,

i,~~:J;s' :n:d Dun~ie!~wI~my mie'sz'kalne' urzędnkze,

Innshruck: Viaduktgasse 27 i 29, dom . mieszkalny
, '. urzędniczy,
. '
\finach: Tirolerstrasse 6-12, cztery domy mieszkalne urzędnicze,
.
.,
~łagep.f,urt: Jesserni'gJgstras'Se 31 i 33, , domymiesz. . kA1ne urzędnicze, "
.
Knittelfeld: Roseggerstrais se, dOill1ymiesz~iilne urzędnicze,
'

a) Immeuble~ situes sur le territoire de la. Republique d'AQtriche.
Wien: l, Hegelgasse .7

'.

)

Lothr.in~,erstr.a,sse3 ' maisons de rapport.

Brandstate 4
."
Elisabethstrasse, el Nibelunge.ngasse (Schillerho-f), bureau.
.J
Gauermanngasse2 et 4, 'oHice.
IV, M-ayerhofga,s sel1, maison de rapp:ort~ "
. IX, F'r anz J os e pthb a:hn stra s:s e 1 et 3, mais'o n d~
rappo-rt, ,a ppartements pour salaries,
Univer,s itlitsstr,a,Jsse 10, mais,o n de -rappo-rt.
,
'\
Krems a"Donau: Maisond'hahitati'Ons pour employes.
Innsbruck: Via,d uktgasse 27 et 29, ma,i!s on d'habH;:tti,oOos pour employes.
·
Villach: 1firolerstrasse 6 .-:. ' 1,2, 4 ,m aison d'habUation,s pour employes.
,
Klagimfurt: Jesse,r ni'&gstrasse 31 et 33, maisoins d'~~~
.
' hitationsp.our employes..
.
" , " ,<
Knittelfeld: Rosseglg erstra,sse, maiJSons d "~a:bitat~{)ns
pour employes." F
i'

T '

domy mieszkalne
dl. lunkeionarjuszów
!

,

'·c,

Wiedeń: )cm, Hackin:gerstrasse 39 r39a
XIX, Ei's enbahnstrasse 15 i ,1 5a
Ei'śenbahnstrasse 11 i13

,; "

<. ,' .

wynajęte

n. mocy pokryci. koszlów budowy syndykatowi przedsiębior
ców dl. budo·
wy
budynków
i domów dla użyt
ku
publiczne'
go w Wiedniu
XIIJ·zgodnie z ta·
blicą
amortyza'
cyjn",

Wien: XIII, Ha<:kin,g erslrasse3get 39a
XIX, Eisenbahnstr-asse 15 et15a
Eilienbahns,trasse 11 et · 1.3

semeat.

IV, Gusshausstrasse19 ,

-'.-;:'.. . _.~

..

(łącznie z gruntem w Eckartsau) ' dom dochodowy,
VII, Neubaugiirtel14/16, i St~llgasse 10/12,
trzy domy do~hodowe, częścio
wo ' biura, .
XV, 'Felbersltasse' 14/16
XIV.-J4(}bile~asse 28 (Sturzgasse 19) I ~1
XX, 'KlosferileuburgerstrassE! 115/117 \ ~ •
Biigittenauei"lliIide '134/136
J .~ ~
Verlang-erte Engerth-und Leystrasse
Q~

l . )"

n

XIII. Hackingerstrasse 55/~9, cztery· domy
mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
odnajęte syndykatowi przedsię
biorców budowlanych,
~,",'" ;,' , XIV, Sturzgasse 17, dom mies,z kalny dla
funltcjo-Oarjuszów, . '
St. Polten: 2 zakłady dla kolonij ~raz z 36 domami
r mieszkalnemidlafunkcjonarjuszów,i place niezabudowane, '
,,
Brunn ber Pochlarn:3 domy mieszkalhe ' dla funkcjonarjuszów,

mai.ons d 'habi·
talioDs pour salaries priaes eD
locatioQ (onłre
remboursemeot
des frais de con·
struction au syndical d'eDtrepre'
neurs en eon ..
structions et habitalions d'utiliU.
publique li Vien'
De, XIII, cODlor·
mement au tableau d'.morlis·

IV, Gusshausstra.sse 1-9 (ycomp.r'is une terre
, :.',

fi Ecka,rtsau), ,maison ,de rapport.

VII, Neubaugiirtel 14/16 et StoHgasse 10/12,
trois maLso.n.s . de rapport, en partie
bureaux. ' . , '
.,
XV, Felberstrasse' H/16
, .
)cU S
XIV, Nobilegasse 28 (Sturzgasse 19)
~ &.,,;
XX, Klosterneuburger,s trass.e 115/117
'" ",:~
BrigittenauerIande 134/136
g.S~
VerIangerteEnge,rth- u. Ley.; ~ '"
strasse
' '. .
.:
e:o
XIII, Hackingerstra.sse SS/59, 4 ma,i sons d'ha-.
bitations pour sałarieslouees au syndica t d' e'ntrepre'neurs en consŁruc
tions.
XIV, Sturzgasse 17, maison d'habitations pOlU'
salar.ies. :.. . '
..
. ,,',c
St. Polten: 2 etabhssemen,t s pour colonies avec 36
maisons d : habitatj,o<DS; .~our saIaries, t~p"ai~
vagues .
i
Brun ' bei Pochlam: 3 maisons d'habitations p1ur .s alaries.

Nr. 8.

Dziennik Ustaw. Poz. 41.

Krem:s ,nad Dunajem: 3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,';";' . " .
.
.
Atnang-Puchheim: 1 dom miesz.k alny dla funkcjonarjuszów,
Linz,g-mina LusŁenau: 17 domów mieszkalnych dla
;. c' " funkcjónarjuszów,
Wels: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
Innsbruck: 4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
Andreas HofersŁrasse 53(55, SŁaaŁsbahn
sŁrasse 2/4, SonnenburgsŁrasse 20/22,
4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
"
StaaŁsbahnsŁrasse 12/18,
Bischofshofen: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarju~~

.

.

'

.'

~

~.

(częściowo urząd).

XXI, 14 domów mieszkalnych dla funkcjo,nCłJrjUlszó'W, C.-Nr. · 1473, .Immen-, Kuenburg-; Gerich'ts und Bahnsfeggasse,
I, Schwarzenbergplafz 3; urząd, . .
XI, 11 domów · mieszkalnych Laaerberg.ga'sse, Gei,s selbe,rgst.rasse, Penzioosgasse, HauffgaJsse, wynajęŁYClh syndykatowi pl"zedsiębi,orców budowJoanych 9 pa·r celi,
.
. .
.
II, Taborstrasse . 68~70, urząd,
i.~, .

Krems a./Donau: '3 maisons d'ihabitali,ons pOUI' salaries.
Atna,o,g-Puchiheim:: une mai,son d'hahitat.j,ons pour
salaries.
Linz, commune de LusŁe.nau: 17 ma~so.n,g d',hahitaJions
pOUI' salarves. .
.. . . , . '"" .,
;\\'
Wels: 2 ma,iiSOns d'habita.fionsP'P11I' 's ala,d es: .. ..
Innshruck: 4 maisons d 'ha hi,tations pour salaries,
Andr,e as Hoferstra.ssę 53/55, Staatsbah~..
strasse 2/4, So,n,ne.nburgsŁra,sse 20/22.
4 ma1Jso-os d'hahitaŁions ponr salaries,
Staatsbahnstrasse 12/18.
.
Bis·chofshofen: 2 maisons d'habitatioo,s ponr salaries.

!

Landeck: place niez,a oud6wane,
.s1. Veit a./Glan: 1 dOIQl ' 1Jlies,zkaLny dla funkcjon arj U:S'Z ów, C.-No. 45"
"
, , 5 domów mieszkalnych dla funkcjo-" ..C
:
narjuS'zQw,C.-No. 114/118,
K,nitt'elfeld: 3 domy mie~zkalne dla funkcjon,a rju''.". szów, JudenburgsŁrasse . 209 i Murvol"sŁadt,
, . HaupbsŁras.se 132/133,'
Ainbach: domena ziemska,
,Villach: 16 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów w MeerboŁhg'riinden,
J~)agenfurt: 1 dom mieszkalny dla funkcjonaCjuszów,
Leitendorf bei Leoben: 5 domów mieszkalnych dla
',"
. funkcjonarjuszów, . .....
'.
"Zell am See: place nieza'b'udowane, "
.
Wiedeń: II, Zirkusga!s,s e 47, dom dochodowy; .
:~".
- , Nordbahnstrasse 50, gmach administracyjny,
, Haberhof, Miih.l feldgasse 15
} urzęMiihlfeldgasse 16
dy.
;".
PraŁerstrasse '68, domdo.chodowy,
Grosse Mohrengasse 25, dom docho· dowy,
. ..
'. Gl"osse Pf.a,r gasse 28 - 30, dom dochodowy,
Kai~se' r Josephsitrasse 32 i . Aloi,s gasse S,
domy dochodow.e (częściowo urząd),
TabórsŁrasse22
}
domy
No~aragas5e 31
dochodowe.
. -. . .
Holzhausel~gasse
1, dom dochodQwy
~. ,

83

Landeck: Terra,ins vagues .
St. Veit a./Glan: Une maison d'habibttons poul" salaries, C.-No. 45.
5 maisonsd'lhabHa,Hons pour sala.des, C.-No. 114/118.
~nitte]feld:3 ma'i'Slons d'h:abit~tiQ:ri.s pour sa].a.ries, J udenburgsŁrasse 209 et Murvol"stadt, Hauptstra.s.:"
se 132/133.
"'
.. '. "_':;'
Ainbach: Domaine runI.
Vi,llach: 16 mais,ons d'hahitation,s po tir s,allu .ies aux
i
Meerbothgriin.den.
: ' .:
KlagenfurŁ: Maison d'habitations pour salar:~es.
"
LeiŁendorf bei Leoben : 5 maisO"ns d'lh ahita tioos' ,ptluisalaries.
. .'
.~ ,f
Zell am See: Terra~rts vagues.
Wien:
II, Zirkus'g asse 47, maiSlon de rapport.
Nor dbah nstnss e 50, batime.nŁ pour l'admini~stration.

. ., H~,berhof, MiihHeldgasse 15 , offices.
Muhlfeldgasse 16 .
. J ..< ,- ~t
: PraŁerstrasse ~jmaiso.ri de: rapport.
, Grosse Mo'h rengasse .25, maison de rapport .
Grosse Pfargasse 28 - 30, maison de
rapport.
Kaiser JosepihsŁrasse 32 et Aloisga.s se 5,
maisan de rapport (en partie ofhceJ.
, TaborsŁr:a:sse 22
} maison de;apport.
Nova:ragasse 31
.
, ijolzhausergasse' l, maison de rapport
, (en partie oWce).
XXI, 14 ma,i,sons d'habitations pour salaries,
C.-No. 147.3, Immeo"i, Kuenburg-, Ge.:. ·richŁs- und . ~~hpste,ggasse ,
I, SchwarZenbergplatz 3...office.
Xl, 1t maisons d'haqiJati~n~ Laaerberggass~,
. ' Geisselbergstra~se,
Penz.iongasse,
Hauffgasse . IQ~,e,~ .a un syndicat d'entrepreneurs en construction 9 parcel' Ies.
.
; II~ Tabors·t rasse 68 --- 70, oHice,

na obszarze Król.

b) Immeubl~s situes sur le" łuritoire 'du' RoyaulQe
d'Jtalie.

cTrieste: domy mieszkalne dla funkclonaTjuszów,
Chiarbola inferiol"e' gmach szkolny; "
Pola: · 2 domy mieszkalne dla funkcjonal"ius~ów,

Tlr ieste :' Ma,js'ons d'-habitaHons poul" sahtries, ·Chiar, bola in,feriore. Un batime'Ot d'ec'D,le; , ' r
Pola: 2 mais-on.s d'habilatioM. ' PQ,llr , saląf,ies .•,\::,,( ,'~.

h)
,i

nieruchomości, znajdujące się
Wło~k.iego.

'.".. '.

\

-. ~r:

84
e)

Dziennik Ustaw. Po%. 41.

nie,uchomości, znajdujące się mi

obszarze Rzec:zy..

pospolitej Polskiej.
Kraków: dom mieszkalny urzędniczy, ulica Blich
Nr. 6,
'
Lwów: gmach adminisfracyjny, wraz z przynależne
mi budynkami, ulica Krasickich 2-4,
dom mreszkalny urzędniczy, ulica . Sapiehy
i Głęboka,

nowy gmach administracyjny, dom przynależny,
dla urz· ędn'ków, ulica Zygmuntowska,
Przemyśl:

dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, ulica Krasińskiego 13, 13a i 13b,
Nowy Sącz: 2 zakłady dla kolonji- z 6-ń1a dołnami
jedndmieszkaniowemi i z 96 domami dwumie.szkaniawemi,
Kraków: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, uli,
ca Blich 7-9 i ulica Dwernickicga 2,
Lwów: dom mieszkalny dla funkcronarjuszów, ulica
Grodecka 131 wraz ze skrzydłem,
dom mieszkalny dla funkcjonatjus.zów, ulica
Grodecka 127,
Tarnopol: 3 domy mieszkalne dla funkcjona,rjuszów,
Chodorów: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarluszów,
Stanisławów: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów,
dom mieszkalny urzędniczy,
gmach administracyjny,
Dziedzice: dam mieszkalny urzędniczy, C-Nr. , 482,
Zebrzydowice: dom. miesz-kał.ny urzędniczy, C.Nr. 231,
Zabietzów: dom mieśzkalIiy urzędniczy, C.-Nr. 159,
Szczakawa: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów,
dwumieszkaniawy. C-Nr. 359-360,
Kraków: 2 damy dwumieszkaniowe dla funkcjanarjuszów, C.-Nr. 342a i h i 352a i h,
1 dam mieszkalny urzędniczy, C.-Nr. 361a,
3 domy mieszkalne dla funkcjanarjuszów,
C.-Nr. 362~364,
3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
C-Nr " 162a:, b i c ulica Basacka,
'
1 dam mieszkalny urzędniczy, C.-Nr. 361
h, ul. Lubicz,
,
Oświęcim:

5 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów,
Bielska: 1 Idam dwumieszkaniowy urzędniczy,
C.-Nr. 306, 307, ulica Franciszka Józefa,
3 domy mieszkafne dla funkcjonarjuszów,
C.-Nr. 3~310, Górne Przedmieście,

d)

nieruchomości, znajdujące się

na obszarze Król.

Rumuńskiego.

Cetnautł:

unędmcte, stu da
Garii,
3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
strada Clocucica,
1 dam mieszkalny dla funkcjonarjuszów,
atrada Caliceanca,

3 dom, tttieszkalne

Nr. 8.

c) ImmeubJes situ& sur Je territoire de la Republique
Palonaise.
Kraków: Une mai,s on d'hahitations poui employes,
ulica Blich 6.
'
Lwów: UnbaLiment pOUT \'.a,dmip,Ls.fr,afi.on avec adap- tati,on et dependance; ulica Krasick;'c,h 2-4.
Une mais,o n d'habita{:ions pour empIoyes, uJi- ,
ca Sapiehy et Głęboka.
,
Nouveau biitirnent pout l'admin,i,stration" ulica Zygmunto,w ska.
Dćpendance pOUT e~plioyes, ulica Zygmun.,t owska.
'
Przemyśl: Ma:ison d'habitation,s poursalaries, ulka
Kra,si,ńskiego 13, 13a et nb.
Nowy Są'cz: 2 etablisemeńfś pour calonie avec 6 ma'i- ;,
,s ons iŁ .a ppa,rtements simpIes et 96 maisons ił
,
appadernents doubles.
Kraków: I M.aison d'habHahcms pour sala,ries, ul<ica
Blich 7 - 9 et uEca Dwerilkkie go 2.
.
Lwów; Maison d'hab~ tations pour salaries, ul:ica Grodecka 131 et arie de jondion.
Mai:son d,'hahitations pour salaries, ulica Grodecka 127.
Tarnopol: 3 maisons d'habitat ions pour s,a laries.
Chodo'r ów: 2 maisons d'habitatlofl<s pcmr salaries.
Stanisławów: Maison d'habltations paul' salaries.
Mai~on d'habitations pour employes.
Biitiment pour l'administra.fion.
Dziedz,ice: Un,e maison d'habitait0'ns pour employes, .
C-No. 482,
Zebrzydow.ice: Une maison d'lh abitations póur em- ~'
playes, C-No. 231.
Za,bierzów: Une maison d'habitations pour employes,
C-No. 159.
Szczakowa: Une maison d'habitations pour salaries
ił double appart.ement, C.-No, 359-360.
Kraków: 2 maisons d'habitations pout salaries ci '
double appartement, C.-No. 342a et b
et 352a et b.
Hee, rnaison d'ha.bi:tat,ilons pour empIoyes"
C.~No . 361a.
3 maisons d'habitati·o'ns pou'r sala.ries, C., No. 362- 364; pres de l'avant-gare.
3 maisan,s d'hab:taitons pour salaries, C.No . 162 a , b et

Ct

ulica B o.sa,e ka.

",

Une maison d'habitations pour employes,
C.-No. 361h, ulica Lubicz.
Oświęc.im: 5 tnaisons d'habita tion,s pout salaries.
BieJsko: Une maison d'hahitatio,n's pour employes ci
double appartements, C.-No. 306, 307, uli-"
ca Franciszka Józefa"
l maislon.s d'habrtations . pour salaries, e.No. 308 - 310, Górne Przedmieście.

dl Immeublcs situes sur Ie ietritoire du Royaurne
de Roumanie.
'
Cernauti: 3 mai,SD'tls d'habilations !pOU1' employes,
strada G?rii :
3 maisans d'habitations pour salaries, strada Clo'c ucica ,
''
Une maison , d'ha:b~tations p'Oursalaries,
sŁrada Caliceanca.

.' Dzi~nnik Ustaw. Poz. 41. '

Nr; 8.

1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów,
koło dworca C er.naut1 , (og,ród publicz:ny),

. e)

nieraćhomośd, znajdująće się na obszarze ' Republiki Czechosłowackiej.
.
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Une marson d'haMtaHonspoursala't ies,
pres de la .· gare de Cern~uti (jardin
publi,c).

e)lmmeublesMtues sur te tetritoirede la Repubłique .
Tchecoslovaque.

,g mach admini'st~acyj·tiy, Hoowerova 6, resp. Praha: Batiment pour l'admmislral,ion, Hoowerova 6,
resp. Hybe.rnska 46.
Hybernska 46,
2 mai&ons derapport, Hoowel'lova 2j4, resp.
2 domy dochodowe, Hoowerova 2/4, resp.
Bołzanova 9.
Bolzariova 9,
gmach administracyjny,
.
" Plzeii,: Ba timen t pour l' adminlstra tion.
o ' 10 maisons d'habitations pour saIaries, V. Lo10 domów mies1zkalnych dla funkcjonarjubeiska, C.-No. 676/7.
iSZÓW, V., Lobezsk~, C. Nr. 676/7,
Ryb.He koło Karlovy Vary: dom mieszkalny dla
funkcjonariuszów, C. Nr. 348,
Louny: 2 zakłady dla kolonij, C. Nr. 784-820 i 9QO952,
/
Chomutow: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C. Nr. 1307;08,
Zabehlice: place niezabudowane, parcele, Nr. 232,
zapisane za Nr. 1586,
P.ra/ha - Bubna: zakłady dla kolonji" *) .
Bfedava: 4 domy mi'eszkąlne dla funkcjonarjuszów,
C. Nr. 876-879,
.
4: domy mieszkalne. clila funkcjonarjuszów,
C. Nr. 10{>9 - 1012,
Mor.-Osfrava-Pi'ivoz: 3 domy elwumieszkaniowe dla
, funkcjonarjuszów, C. Nr. 744 - 74 ) ,
Bohumin:' 2 domy dwumies:zkaniowe dla lunkc'r onarjuszów, C.-Nr. 394 - 397,
1 dom mieszkalny urzędniczy, C. Nr. 171,

)' c

4 do~y mieszkalne dla funkcjonariuszów,
C.-Nr. 112 - 175;
.
Pierov: 1 dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr. 1625,
..

2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
C.-Nr. 1604 - 1605,
2 domy mieszkalne urzędnicze, C.-Nr. 16%1697,
6 domów mieszkalnych dla funkcjonariuszów, C.-Nr. 1826 - 1831,
OłomOuc: l' dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr. 263,
4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,
C.-Nr. ' 152 .. 155,
.
Hulin: 1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, C.. Nr. 494,
'Ceska Lipa: 1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 844, łącznie z parcelą, Nr. zapi, su 1382/2,
Benesov: place niezabudowane,
Sti'ekov: 1 , dom mieszkalny urzędniczy i dla funkcjonarjuszów,
4 domy mieszkalrie urzędpicze i dla funkcjonariuszów,
.

0)

Obciążona pożyczką hipoteczną, daną przez Czeską

Kasę Oszczędności w Pradze, której stan zgodnie z pozycją,
. wniesioną do ksiąg w dniu 31 października 1918 r. wynosi

645.099,56 koron.

RyMfe pres Ka'r lovy Va,ry:ma~s()n d'ba,bitaHoos pou,.
sa,I.aries, . C.-No. 3~8 .
Louny: 2 etablissements paur colonie, C.-No. 784 820 eL900 - 952.
.
ChomutQv : :2 maisons d'habitations pour saJ.aries,
I
. C.-No.t307/08.
Zcibehlice: Terrains vagues, parcelles No. 232 du No.
d'inscription 1586.
.
P,raha-Bubrr.a: Etabli.ss,e ment pour colonie -).
Bfeclava: 4 maisons d'hahilations pour s:ala,r ies, . C.- '
No. 876 - 879.
4 ' maisons d'habitations pout salaries, e.No.1009 - 1012.
Mor. Ostr:a:va- Pi'ivoz: 3 matson:s drh~,hitatiotlls PO.urC
salaries ił doubIe appartements, C.-No. 744-'149.
Bohumin: 2 mai.sons d'habitatiOons pOUT sala,r ies ci
.
double appartements, C.- No. 394--397.
Une maison d'habitaHonspour employ~.:
C.-No. 171.
4 :maiS'ons d'habitations pour sa.lades, C."'.'
No. 172 - 175. '
Pi'erov: Une maisOiIl d~habitations pour employes~:,
C.-No, 1,625.
.
2 m.a,i sons d'habitations pour sałar.ies, C.·
No. 1604 - 1605.
2 maisons d'habitaHoos pour empllOyes,
No,. 1696 - 1697.
6 maisons d''habitations pour salaries, e.No. 1826 - 1831. .
OIomouc: Une marion d'habHations pour employe's ;
C-No. 263.
4 maisons d'habitations paurr sala,r ies, C.No, 152 - 155.
Hulin: Une maiso'1l d''habi,tations pour salaries,
C.-No. 494.
Ceska Lipa: Une maison d'habitations pOll'r saI.arh~s,
C.-No. 844, y compris.la parceUe No. d'ins'01'iption 1388/2.
Benesov ' Terrains -vagues.
Sti'ekov:, Une mais<on d'habit-ations pour empląyes :,
salaries.
4 maisons d'halbitaHonS pour emplaye.s et
sabries.
. .
I

.

•

e.-

et'

la ..

*) Greve d'un emprunt Iiypothecair.e aeeo,r.de par
caisse d!€pargne de Boheme a Prague, donŁ l'etal teł qu'il
a ete ,porte sur les livres le 31 octobre 1918. est de couronnes
645.099,56.
,
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Li~rec:

1 ' dom mieszkalny urzędniczy, C. - Nr.
611 /III, .
Place niezabudowane,
D.eCin: · 4 .domy' mieszkalne dla funkcjonariuszów,
Trutnov: . 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów.
GRUPA

III.

Wierzytelności

z wyjątkiem pretensyj do Cesarsko-Królewsk~ego
Skarbu i do Austrjackich ck. Kolei Państwowych
or.az z wyjątkiem wiajemnych pretensyj zainteresowanych kapi;tałów. P·ożycz'ki udzielone i pretensje
do różnych dłużników w ;rozmaitych państwach sukcesyjnych, na ogólną sumę w/g 's tanu .ż dnia 31 paź
dziernika 1918r . daWnych koron austro-węgie.rskich
4,671.563,70 . .

Nr. ·, 8.

Liberec: Une ma,i's on d'habitations pour employes,
C.-No. 611/111.
Terrains vagues.
Dećin: 4 mai,s ons d'habitations pour s.a Jaries, .
Trutnov: 2 ma,i so,ns d'hahitationspour lS.alariies;.,
GROUPE III.
Creances
s.a uf les crea,n ces envers Je . tresOT imperial ,r oyal et
les chemins de fer d'Etat imperiaux royaux at1hic!hien,s et s·auł les creances entre le,s fonds i:nteresses
eux-memes. Emprunt:s ,e t c·r eances v.is-a-vi,s de:s · differen·t.s dehiit eurs dans ,differents Etats suc,c essetirs
d'un montant toŁal d'apres l'Etat du 31odobre 19is
a.nc.iehne's couronnesaustro-hongroises: 4,(>71.563,10.

Przekład.

PRO'I'OK6L.
,
Niżej poapis~ni. po przedłożeniu swych pełno
mocnictw, podpisali ni!niejs'zyprotokół, z,ałączony
do projektów konwencyj, zawartych między Austrją,
Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów,
Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, a ddtyc;zących ure~ulowania różnych kategoryj ,zaopa trzenia, które nie iostały u'l'egulow<llne przez 'konwencję
rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., jako też do projektu konwencji, zawartej między Austrją, Włocha
llli, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów, Sło
wenców i Częchosłowacją, dotyczącej uregulowania
zaopabrzenia funkcjonarjuszów pro,w incjondnych,
gminnych i pÓwiatowych. '
Pełnomocnicy Republiki Austrjąckiei,
pełno
rnocaicy Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców
oraz pełnomocnik Republiki Czeskosłowackiej podpisali wyżej. wymienione umowy.
Delegaci pozostałych Układających się Państw
zobowiązują się przedstawić wymienione ' projekty
konwencyj aprob~cie swych Rządów i dołożyć stafań, azeby następnie konwencje zostały podpiśane
przez pełnomocników, należycie do tego upoważ
nionych.
Delegat Polski oświadcza, że jego Rząd za~ trzega sobie ' Qiożn'osć ' 'następnego przystąpienia do
drugiej z dwóch wyżej wymienionyc,h konwencyj.
ZA:
AUSTRJĘ:
.
. '
(-) Dr. KleribOck
WŁOCHY:
,
. . . ..
(-) Dr. RiCca'rdo pttaviani
(-) Dr. Fllrlslo PiJŻzichelli .
POLSKĘ:
'
.
(~) Dr. Zbi~Ttliew Smołka
RUMUNJĘ:
-

. (-) c. M. Mitiiif1.eu
KRóLESTWO 'SERBÓW, CHORWATóW I SŁOWEŃCÓW:
.
.
(-) Ivan RO'upnik ..
(-l Milan Cvetnitch
. CZECHOSł.OWACJĘ;
{-l Dr. Bo;hum,i l Vłasak

PROTOCOLE•
. Les soussignes apres avoir depos~ leurs pleins
pouvoi,r sont appose leurs signatures at. present pro~
ces-verbal.annexe aux projets de conventions e.ntre
l'Autdche" l'Italie, la Po).ogn.e, la Roumanie, le Royauine desSerbes. Croates et Sl,oven~s e,t Ja Tchecosldvaquie concernant Je reglement de di'v erses categories d.e pe,n sions, qui o' ont pas ete reglees par .Ja
convent:on de Rome en date 'du 6avril 192.2ainsi
qurau projet de con:vention entre I'AuŁriche, I'Itillie,
la , Rouma\nie, Je Royaume des Serbes, C:t1oates et
Sl<))venes et la Tchecoslova.quie concemant ]e reglementdes pen,s ions provinciaJes communales et de
di,s trids . . '
,
Le plenipotenliaire de la Republique d'Autriche,
Ies J)lenipotenti!a,k es du Royaume des Se,r bes , Croates et Sl0'v enes et le ple,n:ip'otentiaire de l.a RepubHque Tchecoslov,aąue on.t signe lesditels convention:s.
.Les delegues des autres Elals contractants s'engage.nt are,c o,r iImander le's projets de co,nventi.onS en
question a J'approba,f,ion de leurs g!o uvernement:s et
a pourvoira la ,s ignature 'ulte,r ieure des convenfi.oEs
pa!r des plenipOlte;nti:ai'resdumenŁ autorises.
~e delegue polona,1s declare que 'SOln Gouverne,merit se reserve d'adherer ulter,i euremen,t a la ~deu
xieme des deux Conve,ntilOos .susind.j,quees.
..

.

POUR
L'AUTRICHE:
. (-) Dr. Kienbock
L'ITALIE:

(-)
(~)

Dr. Ricc~d'Q Otlcwiani
Dr. FduS,to Pizzichelli

LA POLOGNE:

. .(-l Dr,.

Zbi~niew Smołka

LA RQUMANIE.:

.
(-) C. M. Mitilineu
LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET
SLOVENES:
(-) Jvan Roupnik
(-l Milan Cvef1lilch
LA TCHECOSLOVAQUIE:
, ' (...:..:..) Dr. Bohumil V/osdk
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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, dekl-aracj.ami dO'datkO'wemi, trzema z.ałącznikami ora,z
prO'tO'kół.empodpis'ania 'uznaHśmy je- 'i · · tliznajemy za
słusmle zarówno w całości j.a ki każde . 'źiawartych
w ' niah <-po-sŁano-wień; oświadczamy , że są ' przyjęte,
ratyfikO'wane i potwierd.z.O'ne i ·pr.z yrzekamy, że ' hę,
.' .
.
Na dowód czego wydaliśmy Akt ninie-j,sz:yOp.atrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

Apre.s avoir vu et examine lesdits Convention,
declarationsannexes et prO'tocole, Nous les avons
approuveset approuvO'ns en .toutes et chacune des
di&po.sitio.ns qui y sO'nt co'o te.nues, decl:arO'ns . qu'iJs
sO'nt acceptes, ratiHes et confirmes et promettoos
qu'ils seront inviola'b lement observes. '
. '.

dąni~zmienn:iezaCihowywane.

··
8

W Wa'rsZawie,drtia 16mai~~ 19291'.
, .. , .

hS. ··

. (--,j I.

.

Mościcki

En Foi de Quoi, Nous avons dOIlJlle les preserites,revetues du Sceau de la Republique.
Donne

-

f-) K.

te 16 Mars 1929.

f-) 1.

Przez ' Prezydenta RzeczYP'O'sp'olitej
Preżes Rady . Ministrów:
'.' .

.

a Var~ovie

Mośći~ki

.

Par le .President de la Republique .
Le Presidentdu Conseil des Ministres:
.f-) K. Barlei
Le Ministre des Affaires Etrangeres:
f-) August Zaleski .

BĆlrlel

Minister Spraw Zagranicznych:
(-) Augusl Zaleski
. ...;; .

42OŚWIADCZE'NIE RZĄDOWE
' z ,dnia 7 stycznia 1931 r.
wsprawi~ złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, zawartej między Austrję, Wło~

chllmi,. Polskę, Rumunję, Królestwem ' Serbów, Chorwatów· i Słoweńców i Czechosłowację, dótyczęcej
uregulowania różnych kategoryj emerytur, któr.e nie zostały uregulowane przez konwencję rzymskę
z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu dn~ 30 listopada 1923 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 23 kwietnia 1929 roku złożony został Rządowi
Austrjackiemu w imieniu Rządu Polskiego dokument ratyfikacyjny konwencji, zawartej między Austrją,
Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej
uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulQwanępr~ez, konwencję rzymską z dnia
,6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu ' dnia 30 'listopaqa: 1?23 ' r.; i" że , ' złQ#mie ostatniego dokumentu
ratyfikacyjnego, przez Jugosławję, n~stąpiło w dniu 12 maja 1930r. (art. 22. konwencji).
'
Minister. .Spraw. Zagranicznych: . AUlu.t Zaleski

43.

Siedziba powiatowego P,owiaty objęte obszarem
urzędu ziemskiego
w}.aściwości pow. urzędu

ROZPORZĄDZENIE

~iemskiegO'

·MINISTRA REFORM ROLNYCH .

z ·dnia

15 'Stycznia '1931 r.
o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej 'powiatowych urzędów ziemskich.

BieJsk Podlaski
Grajewo
Kolno'

bielski
szczuc:zyński
kolneński
łomżyński
ostrołęcki

Łomża
Ostrołęka

Na podstawie art. 21 ustawyz dn ~a 11 si,e:rpni~
1923r.O' .zakresie działania Ministra Reform Rolnych
i or ganizacji urzędów i komisyj .z,i emskich (Dz. U. R.
P. Nr. 90, PO'Z. 706) zarządzam co następuje:
. §~. Siedziby powiatowyc,h urzędówziemskic.h
i ich właściwość terytorialną usłala się jak następuje:
Siedziba powiatowe·go Po~iB;ty p~jęte O'bsz.a rem

Suwałki .
Wysokie· Mazowiec kie

Ziemsklego
Na -obszarze .okrę g owe g·o urzędu ziem.s kiego
.
w Białymstoku
',
.Augustów
allgustO'wski

Brześć ll!Bugiem
Drohiczyn .' .' . .. ,
Kami~ń-KO'Szyrski :" ','
KO'bryń
'.
Kosów Poleski: .
Luniniec .'

urzęduziemskieg6

Białysti>k ' "

własclwo~Cl

bi-ał:ostocki

P?W.

urzędu

Ostrów Mazowiecka
Sokółka

,o strowski
,
sokólski
suwalsk.i
wysok,o-ma:zoWiecki

"

Na obszarze ,okręgowego urzędu ziemskiego

w Brześciu niB.

brzeski
drohicki ..
··.· koszyrski
kobryński

kos>owski
łuniniecki

