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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją uzna
liśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości 
jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświad
czamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona 
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

NA DOWóD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 10 lipca 1931 r. 

(- ) l. Mościcki 
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów 

(-) A. Prysior 

Minister Spraw Zagranicznych 
(-) August Zaleski 

Apres avoir vu et examine ladite Convention 
Nous l 'avons approuvee et approuvons en toutes et 
chacune des dispositions qui y sont contenues; de
clarons qu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee et 
promettons qu'elle sera inviolablement observee. 

EN FOl DE QUOI Nous avons donne les Pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 10 juillet 1931. 

(-) /. Mościcki 
Par le President de la Republique 
Le President du Conseil des Ministres 

(-) A. Prystor 

Le Mini~tre des Affaires Etrangeres 
(-) August 'Zaleski 

515. 
Os WIA D CZENIE RZĄD OWE 

z dnia 17 lutego 1932 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między RzecZł?OSpolitą Polską a Republiką 
Austrjacką, dotyczącej Zakładu ubezpieczenia górników od wypadków, podpisanej wraz z 1 załączni

kiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. III konwencji mię dzy Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zakładu ubezpieczenia górników od wypadków, podpisanej wraz 
z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1921 r., nastąpiła w Wiedniu w dniu 26 stycznia 1932 r. 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

516. 
KONWENCJA 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Miejskiego Zakładu Ube,zpieczeń 
Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisana 

w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr. 37, poz, 283). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOŚCICKI, 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wIe
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia siedemnastego stycznia tysiąc dziewięć
set dwndziestego pią tego roku podpisana została 
w Wiedniu między Rządem Rzeczypospolitej Pol
skiej a Rządem Republiki Austrjackiej konwencja 
wraz z załącznikami I i II, dotycząca Miejskiego 
Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy 
Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemy
słu w Wiedniu, o następującem brzmieniu dosłow
nem; 

AU NOM DE LA RćPUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOŚCICKI, 

PRESIDENT DE LA RćFUBLTQUE DE POLOGNE, 

fi tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
Salut: 

Une Convention avec des annexes I et II con
cernant la Commune de Vienne, Etablissement Com
mum.\ d 'Assurance et la Caisse des Retraiies pour 
les Employes du Commerce et de l'Industrie 
a Viennc, ayant ete signee entre Je Gouvernement 
de la Republique de Pologne et le Gouvernement de 
la Republique Federale d'Autriche ci Vienne le dix
sept janvier mil neuf cent vingt cinq, Convention et 
annexes dont la teneur suit; 
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KONWENCJA 
dotycząca Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminv 
Wiedeń oraz Kasv Emervtalnej dla Funkcjonarjuszy 

Handlu i Przemysłu w Wiedniu. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
l 

REPUBLIKA AUSTRJACKA, 

ożywione chęcią zawarcia w wykonaniu ,art. 275 
Traktatu w Saint-Germain konwencji, w przedmio
cie Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wie
deń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy 
Handlu i Przemysłu VI Wiedniu, mianowały swymi 
pełnomocnikami: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
Pana D-ra., Zbi'gniewa SMOLKĘ, Kierownika Oddzia

łu Likwidacyjnego Poselstwa Polskiego w Wie
dniu, i 

Prezydent Związkowy Republiki Austrjackiej: 
Pana Willlhelma THAA, byłego Naczelnika Wydziału 

Ministerstwa Związkowego dla Spraw Spo
łecznych, 

KTóRZY, po przedłożeniu swych pełnomocnictw, 
uznanych za sporządzone w dobrej i należytej for
mie, zgodzili się na artykuły następujące: 

Artykuł I. 

Ciężary wynikające z ubezpieczeń zastępczych 
według § 66 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. 
Dziennik Ustaw Państwa Nr. 1 z r. 1907 w brzmie
niu rozporządzenia cesarskiego z 25 czerwca 1914, 
Dziennik Ustaw Państwa Nr. 138 oraz z ubezpie
czeń dodatkowych (o świadczeniach ponadustawo
wych) połączonych z wymienionemi ubezpieczenia
mi, jak również odpowiadające wyżej wymienionym 
ciężarom części majątku Miejskiego Zakładu Ubez
pieczeń Gminy Wiedeń , dawniej Miejskiego Zakła
du Ubezpieczenia na życie i rentowego, założonego 
na pamiątkę jubileuszu cesarza Franciszka Józefa, 
określonego następnie krótko jako "Zakład",-oraz 
Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu 
i Przemysłu, określonej następnie krótko jako "Ka
sa" podzielą się według zasad następujących: 

A. Podział ciężarów ubezpieczeniowych. 

1. Ciężary ubezpieczeniowe istniejące w koń
cu miesiąca grudnia 1918 r . wynikające z ubezpie
czeń zastępczych i ubezpieczeń dodatkowych (o 
świadczeniach ponadustawowych) połączonych z 
ubezpieczeniami zastępczemi, to znaczy prawa do 
rent i ekspektatywy do rent nabyte przez ubezpie
czonych oraz przez członków ich rodzin, przecho
dzą do zakresu działania tego Państwa, na którego 
terytorjum ubezpieczeni mieli ostatnie miejsce za
trudnienia, decydujące o właściwości Zakładu ubez
pieczenia pensyjnego, o ile według działu B licz. 1 
będzie mu przyznana część majątku odpowiedniej 

CONVENTION 
concernanł la commune de Vienne, Ełablissemenł 
Communal d' Assurance et la Caisse des Rełraites 
pour les Employes du Commerce et de I'lndusłrie 

a Vienne. 

LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 
et 

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE 

animees du desir de conclure, en execution de 
l'article 275 du Traite de Saint-Germain, une con
vention au sujet de la Commune de Vienne, Etablis
sement Communal d'Assurance et de la Caisse des 
Retraites pour les Employes du Commerce et de 
l'Industrie a Vienne ont nomme pour leurs plenipo
tentiaires, savoir: 

Le President de la Republique de Pologne: 
Monsieur le Docteur Zbigniew SMOLKA, Chef cle 

la Section de Liquidation de la Legation de 
Pologne a Vienne et 

Le President Federal de la Republique d'Autriche: 
Monsieur Guillaume THAA, ancien Chef de Sec

tion au Ministere Federal pour l'Administra
tion Sociale, 

LESQUELS, apres avoir depose leurs pleins pou
voirs trouves en bonne et due forme, sont convenus 
des ,articles suivants: 

Article premier. 

Les charges resultant des assurances supple
antes selon le § 66, lit. a , de la loi du 16 decembre 
1906, bulletin des lois de l'Empire No. 1 ex 1907, 
dans la redaction de l'ordonnance Imperiale du 25 
juin 1914, buli et in des lois de l'Empire No: 138, et 
des assurances supplementaires (sur des prestations 
depassant les payements legaux) appartenant aux 
assurances susdites, ainsi que les partie s des fonds 
correspondant aux chaCj~es susindiquees de la Com
mune de Vienne, Etablissement Communal d'Assu
rance, autrefois Etablissement Communal d'Assu
rances sur la Vie et des Rentes, fonde en memoire du 
jubile cle l'Empereur Franc;:ois Joseph - appele par 
la suite brievement ,,1' etablissement" - et de la 
Caisse des Retraites pour les Employes du Commer
ce et de' l'Industrie - appelee par la suite brieve
ment "la caisse" - sont reparties d'apres les prin
cipes suivants: 

A. Repartition des charl!es resultanł des assurances. 

1° Les charge s d'assurances exisŁant a la fin 
du mois de decembre 1918 des assurances supplean
tes et des assurances supplementaires (sur des pre
stations depassant les payements legaux) apparte
nant aux assurances suppleantes, c'est-a-dire les 
droits a des rent es et les exspectatives a des rentes 
acquis par les as sur es et les membres de leurs famiI· 
les, passent a la compet'enc.e .de I'Etat s,ur Je lerri
toire duquel les assures avaient leur dernier lieu de 
service determinant la competence de l'etablisse
men t d' assurances sur les pensions, pourvu que, -selon 
Section B, No. 1, une quote-part des fonds de l'eta-
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instytucji. Ta sama zasada stosuje się do zwrotu 
składek, wykazanych w bilansie Zakładu i Kasy na 
koniec roku 1918, oraz do pretensyj o zwrot skła
dek, zgłoszonych następnie z tytułu ubezpieczenia, 
które ukończyło się najpóźniej z końcem roku 1918. 

Należy uwazac za ubezpieczonych nietylko 
członków Zakładu i Kasy, podlegających obowiąz
kowi ubezpieczenia, ale również i innych funkcjo
nariuszy ubezpieczonych w ten sam sposób, zatrud
nionych u pracodawców, którzy ubezpieczyli swój 
personel, podlegający obowiązkowi ubezpieczenia 
w, drodze ubezpieczenia zastępczego według § 66 
lit. a ustawy o ubezpieczeniu pensyjnem wJednem 
z ubezpi~czeń wyżej wymienionych. ' 

Ciężary istniejące w końcu miesiąca grudnia 
1918 r., odnoszące się do ube'zpieczonych, których 
_ostatnie miejsce zatrudnienia decydujące o właści
wości Zakładu ubezpieczenia pensyjnego, znajdo
wało się poza granicami dawnego Cesarstwa Au
strjackiego, albo w Państwie, któremu według dzia
łu B licz, 1 żadna część funduszów odnośnej insty
tucji nie została przyznana, przechodzą do zakresu 
działania tego Państwa narodowego, któremu przy
pada największa część funkcjonarjuszy danego pra
codawcy; gdyby właściwość żadnego z Państw nie 
mogła być ustalona według 'Wyżej wymienionej za
sady, będzie ona określona przez ostatnie miejsce 
zatrudnienia, decydujące o ubezpieczeniu pensyjnem, 
położone na dawnem terytorjum, na którem obo
wiązywała ustawa o ubezpieczeniu pensyinem; w ra
zie braku takiego miejsca ciężary spadną na Repu
blikę Austrjacką, 

2. Ustalenie przez jaką instytucję i w jaki spo
sób będą przejęte ciężary ubezpieczeniowe, które 
przeszły do zakresll. działania danego Państwa, po
zostawia się wewnętrznemu uregulowaniu przez to 
Państwo. 

3. Jeżeli Zakład albo Kasa kontynuowały swą 
działalność na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej 
po 31 grudnia 1918 r., kontynuowanie to będzie 
uważane za ubezpieczenie powiernicze, wykonywa
ne na rachunek instytucji, która wejdzie w rachubę 
na podstawie postanowień licz. 2, o ile zainkasowa
ne składki nie zostały zwrócone. 

Ubezpieczenie powiernicze ureguluje się, bio
rąc za podstawę odsetki rachunku bieżącego rzeczy
wiście zainkasowane, a mianowicie wpłaty, usku
tecznione w walucie ,austrjacko-węgierskiej w koro
nach austrjackich, inne zaś wpłaty w walucie, w ja
kiej zostały uskutecznione. 

4. Republika Austrjacka będzie dbała o to, 
aby Zakład i Kasa wydały instytucjom wchodzącym 
w rachubę na podstawie postanowień licz. 2 o tyle, 
o ile okoliczności na to pozwalają, wszystkie akta 
i dokumenty pomocnicze, dotyczące ciężarów, które 
przez instytucje te mają być przejęte według powyż
szych postanowień. W wypadkach, w których nie 
będzie możliwe postąpić w ten sposób wobec tego, 
że większa ilość instytucyj będzie musiała korzystać 
z tych samych aktów, zainteresowani będą mieli pra
wo w ciągu lat 10 badać je oraz robić odpisy w sie
dzibie instytucji ubezpieczeniowej w Wiedniu. Nad-

l ' 

blissement respectif lui soit attribuee. Le meme 
princlpe s'applique aux remboursements de primes 
declares dans le bilan de l' etablissement et de la 
caisse pour la fin de l' annee 1918 et aux reclama
tions ci titre de remboursement de primes, soulevees 
dans la suite en vertu d'une as sur ance ayant pris fin 
au plus, tard ci la fin de l'annee 1918. 

Sont ci considerer comme assures non seule
ment les membres de l' etablissement et de la caisse, 
qui sont obliges de se faire assurer, mais aussi les 
autres employes, assures de la meme maniere, de pa
trons qui ont assure leur personnel, oblig e de se 
faire assurer, par une assurance suppleante, selon le 
§ 66, lit. a, de la loi d'assurances sur les pensions, 
aupres de 1'un des assureurs susdits. 

Les charges existant ci la fin du mois de de
cembre 1918, qui se rapportent aux assures dont le 
dernier lieu de servicedeterminant la competence 
des etablissements d' assurance sur les pensions etait 
situe hors des confins de l'ancien Empire d'Autriche 
ou dans un Etat auquel, selon section B, No. 1, au
cune quote-part des fonds de l' etablissement respec
tif n'est attribuee, passent ci la competence de rEtat 
National auquel revient le plus grand nombre des 
employes du patron respectif; si la competence 
d'aucun Etat ne pouvait etre etablie selon la regle 
susdite, elle sera determinee par le dernier lieu de 
service determinatif pour I'assurance sur les pen
sions qui est situe sur l'ancien territoire OU la loi 
d'assurances sur les pensions etait en vigueurj 
ci defaut d'un tel lieu de service les charges incom
beront ci la Republique d'Autriche. 

2° Sera soumis ci la reglementation interieure 
de l'Etat respectif de prescrire par quel office et de 
quelle maniere seront assumees les charges d'assu
rances qui ont passees ci la competence de cet Etat. 

3° Si l' etablissement ou la caisse avait continue 
son activite sur le territoire de la Republique de Po
logne apres le 31 decembre 1918, cette continuation 
serait consideree comme une assurance fiduciaire 
exeeutee pour le compte de l'office qui entrera en 
consideration selon les dispositions du No. 2 ci moins 
que les primes encaissees n'aient ete dejci rem
boursees . 

. On reglera l'assurance fiduciaire en prenant 
pour bas e les interets du compte courarit encaissees 
reellement, savoir les versements faits en monnaie 
austro-hongroise,en couronnes autric'hiennes, les 
autres versements dans la monnaie dans laquelle ils 
etaient faits. 

4° La Republique d'Autriche pourvoira ci cc 
que l'etablissement et la caisse deIivrent aux offices 
entrant en consideration selon les dispositions du 
No. 2, en tant que les circonstances le permettent, 
tous les dossiers et pieces auxiliaires qui concern~nt 
les charges des assurances ci assumer par ces offices 
suivant les dispositions precedentes. Au cas OU il serait 
impossible de proceder de la sorte, plusieurs oHices 
participant ,aux memes dossiers, les interess,es auront 
pendant un delai de dix ans, le droit de les examiner 
et d'en prendre copie au siege de l'assureur ci Vien
ne. Les Hautes Partie s Contractantes pourvoiront, 
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to Wysokie Układające się Strony dbać będą o to, 
aby wszelkie informacje, mające związek z wykona
niem niniejszej konwencji, były udzielane przez wła
ściwe instytucje i zgadzają się, żeby korespondencja 
w tych sprawach prowadzona była bezpośrednio 
między odnośnemi instytucjami bez pośrednictwa 
władz dyplomatycznych i konsularnych. 

B. Podział majątku. 

1. Ponieważ ciężary ubezpieczeniowe, podzie
lone według działu A wynoszą 20,517 procent cał
kowitych ciężarów ubezpieczeniowych Zakładu oraz 
82,788 procent całkowitych ciężarów ubezpiecze
niowych Kasy i ponieważ z tych ciężarów następu
jąca część procentowa przypada na każde Państwo, 
mianowicie na: 

Co do Zakładu . Co do Kasy. 

Republikę Czeskosłowacką . 
Rzeczpospolitą Polską . 
Królestwo Włoskie . 
Król. Serbów, Chorwatów 

25,81 
0,66 
0,22 

14,78 
0,41 
7,14 

i Słoweńców 0,69 3,17 
Królestwo Rumuńskie . 0,62 

Republika Austrjacka przekaże oprócz papie
rów wartościowych wynikających z załączników I 
i II, stanowiących część integralną niniejszej kon
wencji, ze względu na długi i specjalne zobowiąza
nia pensyjne wobec funkcjonarjuszy, które przy
padają w całości Zakładowi i Kasie, a to 280.000.000 
koron austriackich za Zakład i 180.000.000 koron 
austrjackich za Kasę. Długi lombardowe, pochodzą
ce z subskrypcji pożyczek wojennych winny być 
uważane jako obciążające w całości Republikę 
Austrjacką. Z całkowitej sumy 460.000.000 koron 
austrjackich Państwa zainteresowane otrzymują su
my następujące: 

Republika Czeskosłowacka 
Rzeczpospolita Polska . 
Królestwo Włoskie . 
Królestwo Serbów, Chor-

354.490.000 kor. austr. 
9.320.000 fi 

59.410.000 " 

watów i Słoweńców. 31.790.000 II 

Królestwo Rumuńskie 4.990.000 fi 

Sumy te będą wypłacone, jak następuje: 

II 

fi 

fi 

fi 

W ciągu trzech miesięcy od daty ratyfikacji ni
niejszej ko.nwencji Republika Austrjacka wpłaci -
po odliczeniu salda wynikłe~o z uregulowania ra
chunku ubezpieczeń powierniczych na rzecz Austrii 
oraz salda, wynikłego z uregulowania z powyższe
go rachunku na ciężar Austrji -

Republice Czeskosłowackiej 
sumę 

Królestwu Włoskiemu sumę 

Królestwu Serbów, Chor
watów i Słoweńców 
sumę 

Rzeczypospolitej Polskiej 
sumę 

Królestwu 
sumę 

Rumuńskiemu 

94.490.000 kor. austr. 
19.410.000 " 

11.790.000 

9.420.000 

4.990.000 

" 
" 
11 

fi 

" 

" 
fi 

en outre, iŁ ce que tous les renseignements ayant 
trait li l'execution de cette convention soient donnes 
par les offices interesses, et tombent d'accord sur ce 
que la correspondance iŁ cet egard ait lieu directe
men t entre les offices respectifs sans avoir recours 
aux autorites diplomatiques ou consulaires . 

B. Repartition des fonds. 

1° Vu que les charges d'assurances qui sont re
parties selon la Section A s' elevent a 20.517 pour
cent des charge s d'assurances totales en ce qui con
cerne l'etablissement et li 82.788 pourcent des char
ges d'assurances to tales en ce qui concerne la caisse 
et que de ces charges a .repartir le pourcentage sui· 
vant revient ił. chaque Etat, savoir • 

. quanŁ a , 
l'etablisse- quan~ a 

me nŁ la C.ISle 

a la Republique Tchecoslovaque 
iŁ la Republique de Pologne . 

25.81 
0.66 
0.22 

14.78 
0.41 
7.14 au Royaume d'Italie. " . 

au Royaume des Serbes, Croates et 
Slovenes . .. .... 0.69 3.17 

au Royaume de Roumanie . 0.62 
La Republique d'Autriche remettra outre les 

titres ressortant des annexes I et II qui constituent 
une partie integrante de la presente convention, en 
consideration des deŁtes et specialemenŁ des charges 
des pensions des employes, qui restent en totalite 
a l'eŁablissement et li la caisse, 280.000.000 courOll
nes autrichiennes pour l' eŁablissement et 180.000.000 
couronnes auŁrichiennes pour la caisse. Les deŁtes 
gagees derivant de la souscription aux titres d'em
prunt de guerre ont ete considerees comme suppor
Łees en totalite par la RepubIique d'Autriche. De la 
somme totale de 460.000.000 couronnes autrichien
nes les EtaŁs interesses recevront les montants 
suivantes: 
la Republique Tchecoslovaque 354.490.000 cour. autr. 
la Republique de Pologne . . 9.320.000 fi fi 

le Royaume d'Italie ., 59.410.000 II " 

le Royaume des Serbes, Cro-
ates et Slovenes 31.790.000 II fi 

le Royaume de Roumanie. 4.990.000 II II 

Ces montants seront pay~s Comme suit: 
Dans le delai de trbis mois ił. dater de la raH

fication de la presente convention la Republique 
d'Autriche versera - sous deduction du solde resul
tant du reglement de compte des assurances fidu
ciaires en faveur de I'AuŁriche et plus le solde re
suItant du reglement decompte susdit au debit de 
l'Autriche -
ił. la Republique Tchecoslova-

que le montant de . 94.490.000 cour . autr. 
au Royaume d'Italie le mon

tant de 
au Royaume des Serbes, Cro

ates et Slovenes le mon-
tant de . 

iŁ la Republique de Pologne le 
montant de 

au Royaume de Roumanie le 
monlant de 

19.410.000 

11.790.000 

9.320.000 

4.990000 

.. 

II ,t '. 

II Ił 

II " 

" fi 
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Republika Austrjacka wpłaci ponadto w ciągu 
jednego roku i w ciągu dwóch lat po dniu płatności 
wymienionych udziałów kwotowych 

Republice Czeskosłowac-
kiej za każdym razem 100.000.000 kor. austr. 

Królestwu Włoskiemu za 
każdym razem . . . 

Królestwu Serbów, Chorw. 
1 _ Słowo za każdym 
razem 

20.000.000 

10.000.000 

" " 

" " 
oraz w ciągu trzech la t i w ciągu czterech la t po dniu 
płatności pierwszych udziałów kwotowych: 
Republice Czeskosłowackiej 

za każdym razem . 30.000.000 kor. austr. 

Wyżej wymienione udziały kwotowe będą 
wp-łacone Poselstwu w Wiedniu uprawnionego Pań
sItwa, albo wyznaczonej p.rzez. nie ins.tytucji w Wie
dniu. 

Republika Austrjacka przekaże tej samej in
stytucji w ciągu trzech miesięcy od daty ratyfikacji 
niniejszej konwencji obligacje pożyczek wojennych, 
które mają być wydane zaopatrzone uwagą "von der 
Republik Oesierreich ui'cht iihemommen" oraz inne 
papiery wartościowe bez jakiejkolwiek uwagi. 

Republika Austrjacka będzie czuwała nad tern, 
aby listy numerów przedłożone Komisji Odszkodo
wań były sprostowane, i zezwoli na bezpłatny wy
wÓz tych papierów. 

2. Ewentualne przekazanie instytucji wchodzą
cej w rachubę według działu A licz. 2 majątku przy
znanego każdemu Państwu , będzie poddane we
wnętrznemu uregulowaniu przez to Państwo. 

3. Każda z Ukladających się Stron zrzeka się 
pobierania opłat stemplowych i innych, które mo
głyby być wymagane na jej terytorjum przy sposo
bności wykonywania niniejszej konwenc ji. 

Artykuł II. 

Po wykonaniu niniejszej konwencji przez Re
publikę Austrjacką Rzeczpospolita Polska nie bę
dzie jej stawiała na podstawie art. 275 i 215 Trak
tatu w Saint-Germain żadnych innych żądań w przed
miocie ubezpieczeń uregulowanych niniejszą kon
wencją. Odnośne Państwo jest zobowiązane do zu
żytkowania otrzymanego majątku według postano
wień powyższych zgodnie z art. 275 ustęp 2 Trakta
tu w Saint-Germain. 

Artykuł III. 

Konwencja niniejsza zostanie ratyfikowana w 
możliwie najbliższym czasie i wejdzie w życie 
w czternaście ani po wymianie dokumentów raty
fikacyjnych w Wiedniu. 

Sporządzono w Wiedniu dnia 17 stycznia 
1925 r. w dwóch egzemplarzach, które po jednym 
zostaną wydane każdej z Wysokich Ukł.adających się 
Stron. 

Za Rzeczpospolitą Polską: 
Dr. Zbi~niew Sm olka m. p. 

Za Republikę Austrjacką: 
W. Thaa m. p. 

La Republique d'Autriche versera, en outre, 
dans un delai d'un an et dans un delai de deux ans 

- apres l' echeance des quote-parts susdites 

a la Republique Tchecoslova-
que chaque fois . 100.000.000 cour. autr. 

au Royaume d'Italie chaque 
fois . 

au Royaume des Serbes, Cro
ates et Slovenes chaque 
fois 

20.000.000 

10.000.000 

" " 

" " 
et dans un delai de trois ans et dans un delai de 
quatre ans apres l' echeance des premieres quote
parts a la Republique Tcheco-

slovaque chaque fois . 30.000.000 cour. autr. 

Les quote-parts susdites seront versees a la 
Legation a Vienne de 1'Etat ayant droit ou a un office 
a designer par ce1\e-ci a Vienne . Dans le delai de 
lrois mois a dater de la ratification de la presente 
convention la Republique d'Autriche remettra a ce 
meme office les titres d' emprunt de guerre a deli
vrer, munis de la remarque "von der Republik 
Osterreich nicht iibernommen" et les autres titres 
sans aucune remarque. 

La Republique d'Autriche veillera a ce que les 
listes des numeros sóumises a la commission des re
parations soient rectifiees etaccordera l' exportation 
gratuite de ces titres. 

2° Le transfert eventuel a \' office enŁrant en 
consideration selon Section A, No . 2 des fonds attri
bu es a chaque Etat sera soumis a la reglementation 
interieure de ce dernier. 

30 Chacune des Parties Contractantes renonce 
a la perception de droits de timbres et autres, qui 
pourraient devenir exigibles dans son territoire lors 
de l' execution de cette convention. 

Article II. 

Apres l'accomplissement de la presente con
vention par la Republique d'Autriche la Republique 
de Pologne ne lui reclamera plus rien en vertu des 
articles 275 et 215 du Traite de Saint Germain, en 
tant qu'i! s 'agit des assurances regle es par la presen
te convention. L'Etat respectif est oblig e d 'employer 
les fonds re<;us selon les prescriptions precedentes 
conformement a 1'article 275, alinea 2 du Traite de 
Saint Germain. 

Article III. 

La presente convention sera ratifiee dans Ie 
plus bref deIai possible . Elle entrera en vigueur 
quatorze jours apres la date a laquelle les ins'tru
ments de ratification auront ete echanges a Vienne. 

Fait a Vienne, le dix-sept janvier mil neuf cent -
vingt-cinq en double expedition, dont une sera re
mise a chacune des Hautes Parties Contractantes. 

Pour la Republique de Pologne: 
Dr. Zbi~niew Smolka m. p. 

Pour la Republique d'Autriche: 
W. Thaa m. p. 
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Wykaz podziału papierów wartościowych miejskiego 

Wartości szacunkowe według Giełdy Wiedeńskiej w dniu 

------------------------------------~------~----~----------------

OZNACZE N IE PAPIERÓW 

4 % konv. steuerfr. einh . Rente (Mai-November) 
4 % konv. steuerfr. einh. Rente (Jii nner-Juli) 
4,2 % einh. Rente in Noten (Februar-August) 
4,2 % einh . Rente 10 Silber 
4 % osterr. steuerfr. Goldrente 
4 % osterr. steuerfr. Kronenrente (Marz-September) 
4 % Ferdinands-Nordb.-Prior.-Obl., Em. 1887. in Silber 
4 % Ferdinands-Nordb.-Prior .-Obl. , Em. 1888 
4 % Franz Josef-Bahn-Prior.-Obl., Em. 1884 . 
4 % Gal. Krurl Ludwig-Bahn.-Prior .-Obl. 
3 ,Y:; % Osterr. Norwestb.-Prior.-Obl., lit. A. konv.. . 
3 \0 76 Osterr. Nordwestb.-Prior.-Obl., v. J. 1903, lit. A 
4 % Wiener Verkehrs-Anlagen-Anl., Em. I und II 
4 % Pfandbr. d. I. Miihr. Spa rkasse, innerh. 55 J. 

verlb. (Janner-Juli) . 
4 % Wechs-elbahn-Prior.-Obl., Em. 1908 •. 

Razem • 

Przypada stosunkowo 

5 'y:; % 
5 'y:; % 
5 j; % 

III. 
IV. 
IV. 

z czego wynika ~ 

Pożyczki wojenne: 

Osterr. Kriegsanleihe 
Osterr. Kriegsanleihe 
b"terr. Kriegsanleihe 
scheine) 

5 ,Y:; % 
5 )~ 9ó 

V. Osterr. Kriegsanleihe 
V. Osterr. Kriegsanleihe 

5 X % 
5 X % 

VI. 
VI. 

5 X % VII. 
5 ,Y:; % VII. 

5 X % VIII. 
5 ,Y:; % VIII. 

scheine) ..... 
Osterr. Kriegsanleihe 
Osterr. Kriegsanleihe 
scheine) 

Osterr. Kriegsanleihe 
Osterr. Kriegsanleihe 
schein€) 

Osterr. Kriegsanleihe 
Osterr. Kriegsanleihe 
scheit;J,e) .• 

~ II' • ., 

(Staa tsschaŁz-

(Staa tss cha tz-

(Staa tss cha tz-

(Staa tsscha tz-

(Staa tsscha tz-

Razem • 

Suma Wartość 

wartości szacunko-

imiennych wa 

58.100 
118.600 

19.900 
8.000 
8.000 

255.736 
84.000 
36.000 

2.800 
20.000 
2.000 

600 
4.000 

2.000 
390.000 

1,009.736 

961.500 
1,000.000 

310.000 
1,703.300 

500.000 
1,000.000 

500.000 
1,001.300 

500.000 
1,000.000 

500.000 

8,976.100 

750 
810 

1.150 
4.000 

21.000 
800 

74.000 
90.000 
68.000 
23.000 
76.000 
76.000 

250 

154.000 
300 

mI ubez pieczenia zastępcze 

(20.517°/0) 

11.900 
24.300 

4.100 
1.600 
1.600 

52.500 
17.200 
7.200 

400 
4.200 

400 
200 
800 

400 
80.000 

206.800 

197.300 
205.200 

63.600 
349.500 

102.600 
205.200 

102.600 
~05.400 

89.250 
196.830 
47.150 
64.000 

336.000 
420.000 

12,728.000 
6,4~0 .000 

272.000 
966.000 
304.000 
152.000 

2.000 

616.000 
240.000 

22,913.230 
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Załącznik I. 

zakładu ubezpieczeń gminy Wiedeń 

30 maja 1924 r. Sumy podane są w walucie austrjackiej. 

P R Z Y P A D A 

Republice Austrjackiej Republice Czeskosło- Królestwu Włoskiemu 
Królestwu Serbów. Rzeczypospolitej Pol-

Chorwatów i Słoweń-
(72.6190/0) wackiej (25.813°/0) (0.217%) ców (0.687%) 

skiej (0.6640/0) 

I I I wartość wartość wartość wartość I wartość wartość I wartość wartość wartość I wartość 
imienna I szacunkowa imienna , szacunkowa imienna I szacunko wa imienna I szacunkowa imienna szacunkowa 

I I 

8.600 64.506 · 3100 23.250 100 750 100 750 
17.600 142.560 6.300 51.030 100 I 810 200 1.620 100 810 
3.000 34.500 1.100 12.650 · · · 1.200 48.000 400 16.000 · · · 900 189.000 700 147.000 

38.100 304.800 13.600 108.800 100 800 400 3.200 300 2.400 
12.400 9,176.000 4.400 3,256.000 · 200 148.000 200 148.000 
5.200 4,680.000 2.000 1,801.000 · · · · 400 272.000 · · · · 2.800 644.000 1.200 276.000 200 36.000 · · · 400 304.000 · · · · 200 152.000 · · · · · 600 1.500 200 500 · · · · · · 

300 462.000 100 I 154.000 · · · 58.000 174.000 20.600 61.800 200 600 600 1.800 600 1.800 
i 

· 16,648.860 I 5,907.030 · 48.210 · 155.370 · 153.760 

· 16,639.358 · 5,914.592 49.722 · 157.414 · 152.144 

· + 9.502 · - 7.562 · - 1.512 · ~ 2.044 · + 1.616 

143.300 50.900 · 400 · 1.400 · 1.300 · 149.000 · 53.000 400 · 1.400 · 1.400 · 
46.200 · 16.400 · 200 · 400 · 400 

253.800 · 90.200 · 800 · 2.400 · 2.300 , 

74.500 · 26.500 · 200 · 700 · 700 · 149.000 · 53.000 · 400 1.400 · 1.400 · 
74.500 I 200 700 700 · 26.500 I · · · · 149.200 · 53.000 · 400 · 1.400 · 1.400 · 
74.500 · 26.500 · 200 · 700 · 700 · 149.000 · 53.000 · 400 · 1.400 · 1.400 · 
74.500 26.500 · 200 I I 700 700 · 

i 
1,337.500 · 475.500 I · 3.800 · 12.600 · 12.400 · 
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Wykaz podziału papierów wartościowych Kasy Eme 

Wartości szacunkowej według Giełdy Wiedeńskiej w dniu 

------------------------~------~----~----------------------------

OZNACZENIE PAPIERÓW 

I 4% konv. sleuerfr. Rente (Mai -
. Nov.) 

4 % ost. steuerfr. Kronenrente 
(Marz - September) 

4 % d. ost. Staatsanleihe kiindb . 
. SchaŁzscheine 

4 9~ Rudolfsbahn-St.-Sch.-V. 
4 % Karl Ludwig-Bahn-St.-Sch.-V. 
4 % Karl Ludwig-Bahn-Pr. ObI., Em. 

1890 
6 96 III . ung. Kriegsanleihe 

Razem 

Przypada stosunkowo 

Z czego wynika 

Anteile der Baugenossenschaft "Wie
nerwald" 

Pożyczki wojenne: 

5 ~~; I. Ost. Kriegsanleihe 
5 ~% III. Ost. Kriegsanleihe 
51'~ % IV. Ost. Kriegsanleihe (40 j.l 
5 1'~ :-t V. Ost. Kriegsanleihe 

(Staa tsscha tzscheine l 
5 ~ 76 V.OsL Kriegsanleihe (40 j·l 
5~ % VI. Ost. Kriegsanleihe 

(Staa tsscha tzscheine) 
5 J0 % VI. Ost. Kricgsanleihe (40 j. l 
5 ~% VII.Ost. Kriegsanleihe 

(Staatsscha tzscheine) 
5 ~ % VII. Ost. Krie gsanleihe (40 j. l 
5 ~ % VIII. Ost. Kriegsanleihe 

(Staatsscha tzscheine) 
5 ~ % VIII. Ost. Kri(ćgsanleihe (40 j.) 
5 ~% I. OsL Kri,egsanleihe 

Razem 

Suma 
Wartość 

wartości 
imienny ch ~zacllnkowa 

1 

128.200 750 

175.000 800 

100000 130 
79.600 3.600 
10.000 8000 

96.600 23.000 
50.000 

639.400 · 
. · 
. · 

100.000 (100) 

500.000 · 1,715.000 
825.000 · 
500.000 · 1,070.000 · 
500.000 · 500_000 

500000 · 500.000 · 
750.000 
750.000 
500.000 

8,610.000 

*j W cll!ości na:ieżące do działu ubezpi eczeI1 Z:ls t<;pczych. 

-

Na ubezpieczenia Republice A ustrjackiej 
zastępcze (82.7880f0) (73.88° '0) 

I i 
wartość I wartość wa~tość I wartość I 
imienna I szacunkowa imienna szacunkowa 

i 

I 
106.000 795,000 78.300 587.250 

144.800 1,158.400 107.000 856.000 

82.700 107.510 61.100 79.430 
66.000 2,376.000 48.800 1,756.800 

8.400 672.000 6.400 512.000 

80.000 18,400.000 59.000 13,570.000 
41.400 30.600 I . 

529.300 23,508.910 

1_-
391.200 117,361.480 

. . 17,368.383 

. · . - 6.903 

82.800 61.200 

413.900 · 305.800 
1,419.800 · 1,049.000 I 

683.000 · 501.600 ! 

413.900 · 305.800 . 
885.~00 · 654.400 

413.900 305.800 
413.900 305.800 

413.900 301.800 
413.900 305.800 

620.900 · 458.700 
620.900 45:UOO 

*j 500.000 369.400 

1 7,213.800 I 
) 

I · 5,329 .600 I 
I 
I 



Nr. 53. Dziennik Ustaw. Poz. 516. 991 

Załącznik II. 

rytalńej dla funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu. 

30 maja 1924. Sumy podane są w walucie austrjackiej. 

P r z y p a d a 

Repu blice Czesko- Rzeczypospolitej Królestwu Włoskiemu Krókstwu Serbów, Królestwu Rumuńskiemu Chorw"t. i Słoweńców słowackiej (14,78% ) Polskiej 10.41% ) (7.14%> (3.17%) (0,62%) 

.. 

i 
I 

wartość I wartość warto ść wartość Wlłrtość I wartość warto ś ć ! wartość wartość I wartość 
imienna szacunkowa imienna ! szacunkowa imienna szacunkowa imienna I szacunkowa imienna szacunkowa 

I I 
I 
I 
I 

I 

15.700 117,750 400 I 3.000 7.600 57,000 3.400 25.500 600 4.500 

21.400 171.200 4.800 10.300 82.400 4,600 36.800 900 7.200 
600 I 

12.200 15.860 .400 520 5.900 7,670 2.600 I 3.380 500 650 
10000 I 360.000 4.800 172.800 1.200 43.200 1.200 43.200 

1.200 96.000 400 32.000 400 I 32.000 · 
I 2, 14,000 400 92.000 5.800 1,334,000 2.600 598.000 400 92,000 ' 11.800 I 

6.100 200 2.900 1.300 300 

, 
2.000 I 78.400 ! 3,474.810 100.320 37.700 1,685.870 16.100 738.880 3.900 147.550 

. 3,474.617 . 96.387 I 1,678.536 745.232 · 145.755 
, 

• + 193 . + 3.933 . + 7.334 . - 6.352 · + 1.795 

12.200 • 400 · 5.900 · 2.600 · 500 · 
'. 

61.200 · 1.700 · 29.500 . · 13.100 · 2.600 · 209.800 · 5.800 · 10 1.400 45.0 :"0 · 8.800 · 100.900 · 2.800 · 48.800 21.700 · 4.200 · 
61.200 1.700 29.500 13.100 2.600 · 130.900 · 3.600 · 63.300 · 28.100 · 5.500 · 
61.200 1.700 29.500 13.100 'I · 2.600 • 
61.200 · 1.700 l 29.500 13.100 ' · 2.600 · 
61.200 · 1.700 · 29.500 · 13.100 · 2.600 · 61.200 · 1.700 29.500 · 13.100 · 2.600 · 
91.800 2.500 i · 44.300 · 19.700 · 3.900 · 91.800 · 2.500 I · 44.300 · 19.700 · 3.900 · 73.900 · 2.100 · 35.700 · 15.800 3.100 

1,066.300 l I , I , 

I 514.800 I 45.000 i · 29.500 I • · 228.600 I · · 
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Liste de la repartition des titres de la Commune 

Les valeurs estimatives sont celles de la chambre de la BOllrsea Vienne a la 

--,------------------------------------~------~------~----------------

DENOMINATION DES TITRES 

4% konv. steuerfr. einh . Rente (Mai-November) 
4% konv: steuerfr. cinh. Rente (Jiinner~Juli) . 
4,2% einh. Rente in Noten (Februar~August) 
4,2 % einh. Rente in Silber 
4 % osterr. steuerfr. Goldrente 
4 % osterr. steuerfr. Kronenrente (Miirz-September) 
4 % Ferdinands-Nordb.-Prior.-Obl.. /Em. 1887, in Silber 
4% Ferdinands-Nordb.-Prior.-ObL, Ero. 1888 
4 % Franz Josef-Bahn-Prior.-Ob1., Ero. 1884 . 
4% Gal. Karl Ludwig-Bahn-P:'ior.-ObL . . . . . . 
3 ~ % 6sterr. Nordwestb.-Prior.-ObL, lit. A, konv. . 
3 ~ % Osterr. Nordwestb.-Prior.-Obl., v. J. 1903, lit. A. 
4% Wiener Verkehrs-Anlagcn-Anl., Ero. I und II 
4% Pfandbr. d. L Miihr. Sparkasse, innerh. 55 J. 

verlb. (Janner-Juli) . . • 
4% Wechselbahn-Prior.-Ob1., Em. 1908 •• 

TotaI 

llrevien t proportionnelIement 

par consequent 

R e n t e s d' e m p r u n t d e g u er r e: 

5 ~ % III. 6sterr. Kriegsanleihe 
5 ~ % IV. Osterr. Kriegsanleihe 
5 Y:! % IV. Osterr. Kriegsanleihe 

scheine) 
5% % V. Osterr. Kriegsanle ihe 
5% % V. Osterr. Kriegsanleihe 

scheine) 
5 y, % VI. Osterr. Kriegs anleihe 
5 y, % VI. Osterr. Kriegsanleihe 

scheine) 
5 Y:! % VII. Osterr. Kriegsa nleihe 
5 y, % VII. Osterr. Kriegsanlcihe 

scheine) 
5 % % VIII. Osterr. KriegsanIeihe 
SYt % VIII. Oslerr. Kriegsanleihe 

scheine) 

... 
(Staa tsscha tz-

(S taa tsscha tz-

(Staatsschatz-

(Staatsschatz-

(Staatsschatz-

TotaI . . 

Valeur 

nominale 

totale 

58.100 
118.600 

19.900 
8.000 
8.000 

255.736 
84.000 
36.000 

2.800 
20.000 

2.000 
600 

4.000 

2.000 
390.000 

1,009.736 

961.500 
1,000.000 

310.000 
1,703.300 

500.000 
1,000.000 

500.000 
1,001.300 

500.000 
1,000.000 

500.000 

8,916.100 

Valeur 

estimative 

750 
810 

1.150 
4.000 

21.000 
800 

74.000 
90.000 
68.000 
23.000 
76.000 
76.000 

250 

154.000 
300 

--_._-~--------:--

a1,lX assurances 

suppleantes (20 '517%) 

vat. nom. I vat. estlm. 

11.900 
24.300 

4.100 
1.600 
1.600 

52.500 
17.200 
7.200 

400 
4.200 

400 
200 
800 

400 
80.000 

206.800 

197.300 
205.200 

63.600 
349.500 

102.600 
205.200 

102.600 
205.400 

102.600 
205.200 

102.600 

1,841.800 

89.250 
196.830 
47.150 
64.000 

336.000 
420.000 

12,728.000 
6,480.000 

272.000 
966.000 
304.000 
152.000 

2.000 

616.000 
240.000 

22,913.230 
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Annexe I. 

de Vienne, Etablissement Communal d' Assurance. 

date du 30 mai 1924. - Les montants sont indiques en monnaie autrichienne. 

I l R E V I E N T 

li la Republique li la Republique au ROyllume d'Italie au Royaume des li la Republique de 
T €hecoslovaque Serbes, Croates et 

d'Autriche (72"619%) (25'813%) (0'217%) Slovenes (0'687%) Pologne (0'664%) 

val. nom. 
I 

val. estim. val. nom. I val. estim. val. nom. I val. eslim. val. nom. I val. estim. vat nom. I val. estim. 
I 

8.600 64500 3.100 23.250 I 100 750 100 750 
17.600 142.560 6.300 51.030 100 810 200 1.620 100 810 
3.000 34.500 1.100 12.650 · 1.200 48.000 400 16.000 · · · · 900 189,000 700 147.000 

38.100 304.800 13.600 108.800 100 800 400 3.200 300 2.400 
12.40J 9,176.000 4.400 3,2~6.000 · 200 148.000 200 148.000 
5.200 4,680.000 2.000 1,801.000 · · 400 272.000 · · · · 2.800 644.000 1.200 276.000 200 46.000 · · · · 400 304.000 · · · · 200 152.000 · · · · 600 1.500 200 500 · · · · · · 

100 l 300 462.000 154.000 
58.000 174.000 20.600 I 61.800 200 600 600 1.800 600 1.800 

· 16,648.860 · 5,907.030 48.210 155.370 153.760 

· 16,639.358 · 5,914.592 · 49.722 157.414 · 152.144 

· + 9.502 · - 7.562 · - 1.512 · - 2.044 · + 1.616 

143.300 50.900 '400 · 1.400 · 1.300 · · 149.000 53.000 400 · 1400 · 1.400 · 
46.200 I · 16.400 · 200 · 400 · 400 · 253.800 ! 90.200 · 800 · 2.400 2.300 · 
74.500 26.500 · 200 · 700 · 700 · 149.000 · 53.000 · 400 · 1.400 · 1.400 · 
74.500 · 26.500 · 200 700 700 · 149.200 · 53.000 · 400 · 1.400 · 1.400 · " 

74.500 · 26500 · 2C.0 · 700 · 700 · 149.000 · 53.000 · 400 1.400 · 1.400 

74.500 26.500 20Q 700 700 

1,337.500 · 475.500 · 3.800 · 12.600 I · 12.400 I · 
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Liste de la repartition des titres de la Caisse des Retraih~s 

Les valeurs estirnatives sont celles de la Chambre de la Bourse a Vienne a fa 

~--------------------------~------~----------------------------------------

DeNOMlNATION DES TITRES 

4% konv. steuerfr. Rente (Mai -
Nov.) . 

4% ost. steuerfr. Kronenrcnte 
(Marz - SepŁember) 

4% d. ost. Staatsanleihe kiindb. 
Scha tzscheine 

4% Rudolfbahn-S t. -Sch.-V. " 
4 % Karl Ludwig- Bahn-St.-Sch.-V. . 
4% Karl Ludwig-Bahn-Pr. Ob1., Em. 

1890 . 
6 %. Ul. un~. Kriegsanleihe . 

Total . 

II revient proportionnellement . 

par conseq\:1cn t . 

Anteile der Baugenossenschaft "Wie-
nerwald" ." .' 

R e n t e s d' e m p r u ri t d e 
~ u e r r e: 

' .. SYt % 
5~% 
Sy, % 
S~% 

I. Ost. Kriegsanleihe 
III, 6st. Kricgsanleihe 
IV.Ost. Kriegsanleihe (40- j.) 
V. Ost. Kriegsanleihe 

(Staatsschatzscheine) . 
5Yt % V.6st. Kriegsanl.e ihe (40' j.) 
5 ~ % VI. Ost. Kriegsanle ihe 

(S taa Łsscha tzscheine) 
5Yt % Vl.6st. Kriegsanlcihe (40 j.) 
5~ % Vll.Ost. Kriegsanl ejhe 

(Staatsscha tzscheine) 
5Yt % VII.Ost. Kriegsanleihe (40 j.) 
5 Yt % VIII. OsL Kriegsanleihe 

(Staa tss cha tzscheine) . . 
5 % % VIII. Ost. Kriegsanl('ihe (40 j.) 
5 ~ % I. Ost. Kriegsanleibe 

Total . 

Valeur 
no minale 

totate 

128.200 

175.000 

100.000 
79.600 
W.OOO 

96.600 
50.000 

639.400 

10i1000 

500.000 
1,715,000 

825.000 

500.000 
1,070.000 

500.000 
500.000 

500.000 
500.000 

750.000 
750.000 
500.000 

Valeur 
estima:tive 

750 

800 

130 
3.600 
8.000 

23.000 

(100) 

aux assurances 
suppleantes (82 '7880;.) 

val. nom. I val. estim. 

106.000 795.000 

144.800 1,158.400 

82.700 107.510 
66.000 2,37Ó.OOO 

8.400 672.000 

80.000 18,400.000 
41.400 

529.300 23,508.910 

82.800 i 

413.900 
1,419.800 

683.000 

413.900 
885.800 

413.900 
413.900 

413.900 
413.900 

620.900 
620 900 

*) 500.0UO 

I 

li la Republique 
d'Autriche (73'88%) 

I 
val. nom. ~ val. estim. 

78.300 587.250 ' 

107.000 856.,000 

61.100 79.430 
48.800 1,756.800 
6.400 512.000 

59.000 13,570.000 
30.600 • 

391.200 17,361.480 

61.200 

305.800 
1,049.000 

504.600 

305.800 
654.400 

305.800 
305.800 

305.800 
305.800 

458.700 
458.700 
369.4UO 

17,368.383 

~ 6.903 

I--------:I--------II--------I--------I--------!--------I 
8,610.000 7,213~800 5,329-.600 I 

• ) En totalite appartenant l la section pour les assurances supph~ante •. 
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Ann.IL 

pour les Employes du Commerce et de I'Indutrle. 

date du 30 mai 1924. - Les montants sont indiques en monnaie autrichienne. 

I l revient 

a la Republique a la Republique au Royaume d'Italie au Royaume des au Royaume de 
Tchecoslovaq ue de Po\ogne (0'41%) (7'14%> 

Serb es. Croates et Roumanie (0'62%) 
(14'78%> Slovcoei (3'17%) 

vat. nom. I vat. estim. vat. nom. \ vat. estim. vat. nom. I vat. estim. vat. nom. \ vat. estim. vat. nom. vat. estim. 

15.700 117.750 400 3.000 7.600 57.000 .3.400 25.500 600 4.500 

21.400 171.200 600 4.800 10.300 82.400 4.600 36.800 900 7.200 

12.200 15.860 400 520 5.900 7.670 2.600 3.380 500 650 
10.000 360.000 · 4.800 172.800 1.200 43.200 1.000 43.200 

1.200 96.000 · 400 32.000 400 32.000 

11.800 2,714.000 400 92.000 5.800 1,334.000 2.600 598.000 400 92.000 
6.100 200 2.900 1.300 · 300 · 

78.400 3,474.810 2.000 100.320 37.700 1,685.870 16.100 738.880 3.900 147.550 . 3,474.61/ . 96.387 1,678.536 . 745.232 . 145.755 
• + 193 . + 3.933 . + 7.334 - 6.352 + 1.795 

12.200 · 400 · 5.900 I · 2.600 · 500 · 
. 

61.200 · 1.700 · 29.500 · 13.100 · 2.600 
209.800 · 5.800 · 101.400 · 45.000 · 8.800 · 
100.900 · 2.800 · 48.800 · 21.700 · 4.200 · 
61.200 · 1.700 · 29.500 13.100 2.600 · 130.900 · 3.600 · 63.300 · 28.100 · 5.500 · 
61.200 · 1.700 · 29.500 · 13.100 · 2.600 · 61.200 · 1.700 • 29.500 · 13.100 · 2.600 · 
61.200 · 1.700 · 29.500 · 13.100 2.600 · 61.200 · 1.700 · 29.500 · 13.100 2.600 · 
91.800. · 2.500 · 44 .300 19.700 · 3.900 
91.800 · 2.500 · 44.300 19.700 3.900 
73.900 · 2.100 · 35.700 15.800 I · 3.100 

I 

1,066.300 I · 29.500 I · 514.800 · 228.600 I 45.000 · 

l 
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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją 
i załącznikami, uznaliśmy i uznajemy je za słuszne 
zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich 
postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfiko
wane i potwierdzone i przyrzekamy. że będą nie
zmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

W Warszawie, dnia 2 grudnia 1931 r. 

(-) [. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów 

(-) A. Prysłor 

Minister Spraw Zagranicznych 
(-) AUJlusi Zaleski 

Apres avoir vu et examine lesdites Convention 
et annexes, Nous les avons approuvees et approu
vons en toutes et chacune des dispositions qui y 
sont contenues; declarons qu'elles 'sont acceptees, 
ratifiees et confirmees, et promettons qu 'elles seront 
inviolablement observees . 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 2 decembre 1931. 

(-) l. Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le President du Conseil des Ministres 

(-) A. Prysior 

Le Ministre des ·Affaires Etrangeres 
(-) Allgusi Zaleski 

517. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 17 lutego 1932 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Austrjacką, dotyczącej Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej 
dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami w Wiedniu 

dnia 17 stycznia 1925 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. III konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy 
Emerytalnei dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami 
w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r., nastąpiła w Wiedniu w dniu 26 stycznia 1932 r. wymiana dokumen
tów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 


