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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją i za
łącznikami, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne za
równo w całości jak i każde z postanowietl w nich 
zawartych; o świadczamy, 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 18 listopada 1931 r. 

.(-) I. Mościcki 

8 
Przez Prezydenta RZeCZYPOSPoli.tei 
Prezes Rady Ministrów: 

L. S. (-) A. Prysto~ 
Minister Spraw Zagranicznych: 

(-) August Zaleski 

Apres avoir vu et examine lesdites Convention 
et annexes, NOUS les avons approuvees et approu
vons en toutes et chacum~ des Clispositions qui y 
sont contenues; declarons qu' elles sont acceptees, 
ratifiees et confirmee8 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 18 novembre 1931. 

(-) I. Mościcki 

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

(-) A. Prysior 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski . 

519. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 17 lutego 1932 r. 

W sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Austrjacką, dotyczącej Kasy Cho rych Zarządu byłych ces .-król. Austrjackich Kolei Państwowych 
i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu § 10 konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austriacką, dotyczące i Kasy Chorych L arządu byłych ces.-króJ. Austriackich Kolei 
Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 
1924 r., nastąpiła w Wiedniu w dniu 26 stycznia 1932 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej 
konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

520. 

KONWENCJA 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia 
od wypadków austrjackich kolei żelaznych, podpisana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. 
(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 308). 

Przekład, 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOśCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu .zosobna, komu o tern wie
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia dwudziestego dziewiątego marca tysiąc 
dziewięćset dwudziestego czwartego roku podpisana 
została w Wiedniu między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Austrjackiej konwencja 
wraz z dołączonym do niej protokółem dodatkowym 
i załącznikami I, II, III, . IV, V, VI, VII, VIII i IX, 
dotycząca Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od 
wypadków austrjackich kolei żelaznych, o następu
iącem brzmieniu do,s.łownem: 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
S a l u t: 

Une Convention avec un Protocole Additionnel 
et des anne/xes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX 
relative .i 'rEtablissement d'Assurance contre les 
accidents du Syndicat Officiel des Chemins de Fer 
autrichi~ns ayant eŁe signee a Vienne le vingt neuf 
mars mil neuf cent vingt quatre, entre le Gouverne
ment de la Republique de Pologne et le Gouvetne
ment de la Republique d'Autriche, Convention, Pro
tocole et annexes dont la teneur suit: 
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KONWENCJA 

dotycząca Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od 
wypadków austrjackich kolei żelaznych. 

REPUBLIKA AUSTRJACKA 

RZECZPOSPOLITA POLSKA, 

ozywione chęcią zawarcia w wykonaniu art. 275 Trak
ta tu pokoju w Saint-Germain, konwencji w prze~mio
cie Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypad
ków austrjackich kolei żelaznych, mianowały swymi 
pełnomocnikami: 

Prezydent Związkowy Republiki AusŁrjackiej: 
Pana Wilhelma THAA, byłego Naczelnika Wydziału 

w Ministerstwie Związkowem dla Spraw Społe
cznyoh, i 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
Pana Doktora Zbigniewa SMOLKĘ, Kierownika Od

działu Likwidacyj nego Poselstwa Pol~kiego 
w Wie,dniu, 

ldórzy, po przedłożeniu swych pełnomocnictw, uzna
nych za sporządzone w dobrej i należytej forniie,zgo
dzili się na następu j ące postanowienia: 

Artykuł I. 

Ciężary ubezpieczeniowe, jako też majątek Za
wodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków au
strjackich kolei żelaznych, dzieli się według nasŁępu
fących zasad: 

A. Podział ciężarów ubezpieczeniowych. 
1. Co się tyczy ciężarów wynika j ących z wy

padków zaszłych do końca października 1918 r. i uzna
nych w tym czasie, albo też uznanych wskutek konty
nuowania działalnoś'ci powyższego Zakładu między 
powyższym ,terminem, a wejściem w życie niniejszej 
konwencji, każda z obu układających się Stron przej
muje część ciężarów, która 'Odnosi się do 'Osbbozna
czonych dokładniej pod licz. 2, a mających prawo do 
renty z,e' strony tego Zakładu, które dnia 1 lutego 
1920 r. mie,szkały na obszarze odnośnego PallsŁwa. 
Republika Austrjacka przejm1slje ponadto ciężary, wy
nikające z ubezpie:czenia osób mających prawo do 
renty, a zaginionych w dniu 1 lutego 1920 r., albo też 
mających miejsc::! zamieszkania w tym czasie poza 
granicami dawnego Cesarstwa Austrjackiego. 

2. Jeż,eli ubezpieczony dożył 1 lutego 1920 r., 
to obowiązek ponoszenia ciężarów ubezpiec;:zeniowych 
będzie zależał od miejsca jego zamieszkania w tym 
czasie. Jeżeli ubezpieczony nie żył już w dniu 1 lu
tego 1920 r., to obowiązek ponoszenia ciężarąw ubez
pieczeniowych będzie zależał w pierwszym . rzędzie 
od mi,ejsca zamieszkania w tym czasie jego wdowy, 
w braku zaś w tym czasie wdowy mając.ej prawo do 
renty, od miejsca zamieszkania w tym czasie naj-

, młodszego dziecka up.rawnionego do renty, a wresz
cie w braku dzieci mających takie prawo, od miejsca 

CONVENTION 

relative ill'Etablissement d'assurance contre les ac~ 
cidents du svndicat offidzil des chemins de fer au

trichiens. 

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE 
et 

LA REPUBLIQUE POLONAISE 

animees du desir de conclure en execution de l' ar
ticIe 275 du Traite de Saint-Germain, une conven
lion au sujel de l'etablissement d'assurances contre 
les accidenls du syndicat officiel des chemins de fer 
auŁrichiens a Vienne, onŁ nommć pour leurs pleni
potentiaires, savoir: 

Le President Fedćral de la Republique d'AuŁriche, : 
Monsieur Guillaume THAA, ancien Chef de Sec

tion au Ministere Fćderal pour l'Administration 
sóciale, 'et 

Le President de la Republique Polonaise: 
Monsieur Zbigniew SMOLKA, Chef de la Section 

de Liquidation de la Legation de Pologne 
a Vienne 

lesquels, apres avoir deposć leurs pleins-pouvoirs, 
trouves en borine et due forme, sonŁ convenus des 
articles sui van ts : 

Article L 

Les charge s resultant des assurances ainsi que 
les fonds de l'etablissemenŁ d'assurances contre les 
accidents du syndicat officiel des chemins de fel' 
autrichiens sont reparties d' apres les principes 
suivants: 

A. Repartition des charges resultant des assurances. 
10 En ce qui concerne les charges resultant des 

accidents survenus jusqu'a la fin du mois d'octobre 
1918 qui etaient reconnues a cette date ou qui par 
suite de la contiTIuation du fonctionnement dudit eta
blissement ont ete reconnues depuis lors jusqu'a la 
mis e en vigueur de la presente convention, chacune 
des deux Parties Contractantes assume la fraction de 
ces charges qui se rapporte aux personnes designees 
plus spćcialement sous No. 2, qui ont droit a une 
rente de la part de l' etablissement et qui, le premier 
fevrier 1920, avaient leur domicile sur le territoire 
de l'Etat respectif. La Rćpublique d'Autriche assume 
en outre, les charge s resultant des assurances des 
personnes ayant droit a une rente qui a la date du 
premier fćvrier 1920, etaient disparues ou qui a cette 
date avaient leur domicile hors des confins de l'an
cien empire d'Autriche. 

20 Si l'assurć lui-meme a etć en vie le premier 
fevrier 1920, l' obligation de supporter les charges de 
l'assurance dependra de son domicile a cette date. 
Si l'assure n'ćtait plus en vie, le preQlier fevrier 1920, 
l'obligation de supporter les charges de I'assurance 
dependra, en premier lieu, du domicile que sa veuve 
avait a 'Cette date, et s'iI n'existait a cette epoque 
pas de veuve ayant droit a une rente, du domicile, 
a cetle date, de l' en fant le plus jeune pourvu d'un 
droit a une rente, et finalement, a defaut d'enfants 
ayant parei! droit, du domicile, a cette date, du plus 
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zamieszkania w tym czasie najmłodszego uprawnio
nego ascendenta mającego takie prawo. We wszyst
kich wypadkach układająca się Strona, prz~jmując 
ciężary ubezpieczeniowe na korzyść jednej z powyż
szych osób mających prawo do renty według poprze
dnich postanowień, weźmie na siebie także dO,konywa
nie wszelkich wypłat przypadłych albo mających na
stępnie przypaśc dla kogokolwiek z osób pozostałych 
po ubezpieczonym, a to bez względu na ich miejsce 
zamieszkania w dniu 1 lutego 1920 r. 

',, 3. O ile osoby uprawnione w drtIu31.Xn.1923 r. 
do pobierania renty pasiadają w tym czasie obywatel
SItWO innego Państwa naradowego, aniżeli tego, które 
według powyższych postanowień ma przejąć rentę, 
natenczas ciężar ubezpieczenia tych osób prz,echodzi 
na Państwo, którego obywatelstwo one pasiadają, al
bo nabędą i t.o od dnia ,zgłoszenia przez instytucję 
wypłacającą dotychczas rentę u instytucji wła€ciwej 
ze wzg'lędu na .obywatelstwo ubezpieczonego, roszcze
nia Q przejęcie 'ciężaru rent przy równoczesnem zako
munikowaniu istotnych d.anych, stwierdzających po
dane obywatelstw.o.Instytucja właściwa wedle miej
sCa zam1eszkania w dniu 1 lutego 1920r. ma jednak 
obowiązek wypła'cania renty aż da czasu ustalenia 
między obiema układającemi się Stronami .obywatel
stwa . ube~pieczonego, z zast.rzeżeniem , zwrotu aż do 
wysakaści tej kw.otYt którą właściwa odtąd instytucja 
winnaby była pładć wedŁug obowiązujących ją prze
pisów ustawawych. 

, 4. Obowiązek ponoszenia w myśl powyższych 
postanowień ciężarów ubezpieczeniowych ciąży od 
dnia 31 paźdżiernika 1918 r. na lej instytU'cji, która 
stasownie do razporządzeń wewnętrznych odnaśnego 
Państwa, przejmującego tę część ciężarów, zo stała 

• powolaną do prowadzenia ubezpieczeń od wypadków 
pracowników kalejowych, względnie kt.órą o~nośny 
Rząd oznaczył jak.o właściwą dla prowadzema t~go 
ubezpieczenia. Jeżeli j'ednak za okres paprzedzają
cy wejście w życie niniejszej konwencji, ciężary ubez
pieczeniowe ponosiła w cał,aści lub wcz~.ści. i~n~ in.
stylucja niż właściwa weaług kOl1wenc)l mmej~zeJ, 
to wypłacone świadczenia winny być uważa?~ !ak~ 
zastępujące świadczenia należne według mmejs~eJ 
kanwencji, bez jakiegokolwiek da1szeg.o porozumIe
nia między zainteresowanemi instytucjami. 

5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej konwen
cji ustanie zupełnie dziaŁalność Zawodowego Zakła
du Ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei 
żelaznych. ' 

6. Republika Austrjacka odstąpi Rzeczypospo
litej Polskiej akta Zawodowego Zakładu Ubezpiecze
nia od wypadków austrjackich kolei żelaznych, 
które dotyczą ciężarów ubezpieczeniowych, mają
cych być przejętemi przez to ostatnie Państwo i zo
bowiązuje się do przechowywania przez przec.iąg 30 
lat od wej,ścia w życie niniejszej 'konwencji " aktów 
i dakumentów pamacniczych co do których podział 
nie nastąpił, dalej zobowiązuje s,ię pozwalać na wgląd 
da tych aktów organom uprawnianym Rzeczypospo
litej Polskiej albo organom instytucji, która wtem 
Par1stwie przejęła według liczby 4 ciężary ubezpie-

jeune des ascendants ayant pareil droit. Dans tous les 
cas, la Partie Contractante assumant les charge s de 
l'assurance en faveur d'unepersonne ayant droit a 
une rente, d'apres 1es dispositions precedentes, se 
chargera aussi d' eHectuer tous paiements, qu'ils soi
ent echus ou qu'ils aient a echoir par la suite, iŁ qui 
que ce sait des survivants de 1'assure, sans tenir 
compte de 1eur domicile iŁ la date du premier fe
vrier 1920. 

,30 Pour ~utant que 1es personnes ayan'tle 31 
decembre 1923 drait iŁ une rente, possedentil. ceHe 
dat e la nationalite d'un autre Etat national quc ' de 
celui auque1, d'apres 1es principes susindiques, in
comberait la charge des paiements des rentes, les 
charges resultant de leurs assurances passeran t iŁ 
l'Etat dont elles passedent ou acquerront ainsi la na
tioncdite et cela iŁ partir de ladate iŁ 1aquelle l' oHice 
charge jusqu'a,}ors du paiement des rentes aura fait 
valoir cepassage aupres de l'office competent en 
vertu de la nationalite de 1'assure, et lui aura com
munique en meme temp s les dannees essentielles eta
blissanŁ la natianalite preŁendue. L'oHice competent 
en vertu du damicile iŁ la date du premier fevrier 
1920 est cependant tenu de cantinuer les paiements 
jusqu'a ce que la natianalite de l'assure soit etablie 
d'un commun accard entre les deux Partie s Cantrac
tantes cantre remboursemenŁ jusqu'iŁ concurrence du 
mantant que l'affice dorenavanŁ competentaurait dCl 
debaurser, d~ns l'intervalle, d'apres ses propres di
~positions legales en matiere. 

4.0, Les ' charges des assurances a porter a u,sens 
des dispasitions precedentes incambent iŁ partir du 
31 actobre 1918, canformement aux reg1ements de 
1'f:tat respectif, a l'office qui, dans l'Etal qui a as
sume celte fraction des charges, a ete charge de l' ad
ministration des assurances des emp10yes de s che
mins de fer contre les accidenŁs ou qui a ete designe 
camme campetent pour cette administratian gar . le 
Gouvernement de cet Etat. Si tautefais, pour une 
epoque anterieure a la mis e en vigueur de la presen
te convention, 1es charges d'une ussurance ont ele 
supportees en tout au en partie par un autre office 
que celui qui y est competent, d'upres la presenŁe 
convention, lespaiements effectues sont consicleres 
comme tenant lieu des paiements dus, d'apres la pre
sente " convention, sans qu'un arrangement u1terieur 
ait lieu iŁ ce titre entre les offices interesses. 

'50 Par l'entree en vigueur de la presentecoh
vention, toute activite de 1'etablissement d'assuranc~ 
contre 1es accidents du syndicat officiel des chemins 
de fer autrichiens cessera. 

6" La Repub1ique d'Autriche remettra a la Re
publique Polonaise les dassiers de l' eŁablissemen t 
d'assul'ances cantre 1es accidents du syndicat officiel 
des chemins ,de fer auŁrichiens, qui ont trait auxchar
ges des assurances a assumer par ce dernier Etat et 
s'engage iŁ co,pserver, pendant un delai de 30 ans a 
partir de la mise en vigueur de la presente conven
tion, les dossiers et les pieces auxiliaires qui ne san t 
pas r~parties, a en permettre 1'rnspectian aux arga
nes legitimes de la Republique Polonaise ou de l'offi
ce qui dans cet Etat a, d'apres 1e N° 4', assume la 
charge des assurances et a leur delivrer, en cas de 



1012 Dziennik Ustaw. Poz. 520. Nr. 53. 

czeniowe oraz zobowiązuje 'się wydać ll1, w razie ko
nieczności, akta i dokumenty pomocnicze, których sa
ma nie potrzebuje. Układające się Państwa dbać bę
dą o to, aby wszelkie informacje, dotyczące wykona
nia niniejszej konwencji były udzielane przez właści
we instytucje i zgadzają się, żeby koreqpondencja 
w tych sprawach prowadzoną była bezpośrednio 
między odnośnemi instytucjami bez pośrednictwa 
władz dyplomatycznych i konsularnych. 

B. Podział majątku. 

1. Podział majątku Zakładu nastąpi według je
go stanu z dnia 31 grudnia 1922 r., po potrąceniu prio
rytetów "Siid - Norddeutsche Verbindungsbahn
Prioritatsobligationen" o wartości imiennej 600.000 ko
ron, sprzedanych po tej dacie. Ze względu na to, że 
część sumy uzyskanej ze sprzedaży kuponów przypa
dających za r. 1922, została zaliczona na przychód 
w b~lansie Zakładu za powyższy rok, nie będzie miał 
miejsca z.wr.ot za kupony zrealizowane przez Zakład 
aż do końca kwrelnia 1923 roku. 

2. Nieruchomość Zakładu wraz z inwentarzem 
położona w Wiedniu, VI Okrąg, ulica Linke Wienzei- . 
le 48-0-52, przydziela się w całośc i Republice Austrja
ckiej, która za to przejmuje cały cięża r zaopatrzenia 
wszystkich tak spensjonowanych, jako też jeszcze 
czynnych pracowni ków Zakładu - z wyjątkiem zao
patrzenia tych byłych pracowników, którzy w okresie 
od 1 września 1918 r. do 31 grudnia 19?2 r. przeszli 
na służbę Rzeczypospolitej Polskiej, względnie insty
tucji ubezpieczeniowej tego Państwa. Jednakże eme- . 
rytury pracowników s'pensjonowanych już przez Za
kład obciążają Austrję. 

3. Z wierzytelności Zakładu z tytułu zaległych 
zwyczajnych składek w łącznej sumie 28,327.083 ko
ron i nadzwyczajnych w łączne j sumie 1,356.565 ko
ron te, w stosunku do dłużników na obecnym .obszarze 
Rzeczypospolitej Pol skie j przechodzą na to Państwo. 
W tych .samych rozmiarach przechodzi także na 
Rzeczpospolitą Pohką prawo Zakładu d.o żądania do
płat z powodu niedostatecznego p okrycia. 

4. Wszystkie długi lombardowe zapłacone z ma
jątku Zakładu uważa się za ponies i<one wyłącznie 
przez Republikę Austrjacką. Republika Austrjacka 
zrzeka się nadto połowy udziału w podlegającym po
działowi majątku, któryhy mia ł jej przypaść w sto
sunku do przejętych przez nią rent (Dział B. liczb. 5). 

5. Cały poz.ostały majątek Zakładu podlegający 
podziałowi, zarówno aktywa jak i pasywa, rozdziela 
s'ię zasadniczo w stosunku do ciężarów ubezpieczeń 
przejętych przez każde Państwo narodowe. Udziały 
kwotowe, przypadające poszczególnym Państwom na
rodowym, zrzekającym się wzajemnie w zupełności 
sprostowania tych udziałów, które mogł.oby znaleźć 
uzasadnienie w fakcie, że przej ęta czę ś ć ciężarów 
ubezpieczeniowych zgodnie z postanowien.iami zawar
t~miw dziale A, byłaby wyższa od podanego poniżej 
prooentu, okre~la się w sposób następujący: 

necessite, les dossiers et pieces auxiliaires dont elle 
n'a pas besoin eIle-meme. Les Etats contractants 
pourvoiront ci ce que tons les renseig.nements relatifs 
a l'exćcution de la presente convention soient fournis 
par les oHices interesses et tombent d'accord sur ce 
que la correspondan ce a cet egard ait lieu directe
ment cntre les offices respectifs sans avoir recours 
aux autorites diplomatiques oU consulaires. 

B. Rćpartition des fonds. 

1 ° On procedera ił. la reparti tion des fonds de 
l' etablissement tels qu'ils existaient ił. la date du 
31 dćcembre 1922, deduction faite des priorites "Siid
N orddeutsche Verbindungsbahn - Prioritatsobligatio
nen" d'une valeur nominale de 600.000 couronnes, 
venducs apres cetle dale. Etant donn e que la partie 
du p roduit de la vente des coupons revenant ił. l'an
n€:e 1922 a ete couchće en recette dans te bilan de 
l' etablissement pour cette annee, aucun rembourse
ment ne sera effectue sur les coupons r ealises par 

. l'etablissement jusqu'a la fin du mois d'avril 1923. 
2° L'immeuble de I'etablissement sis a Vienne 

VI-e arrondissement Linke Wienzeile 48 ~ 52 avec 
tout son inventaire, est assigne en totalite fi la Repu
blique d'Autriche qui se charge par contre de toutes 
les pensions de retraite de tous les fonctionnaires de 
l'ćtablissement, tant retraites qu'en activite, excep
tion faite pour les pensions de retraite des ancien s 
employes qui, pendant la periode du premier no
vembre 1918 au 31 decembre 1922, ont passe au ser
vice de la Republique Polonaise ou d'un assureur 
de cet Etat. Les pensions resultant d'une mis e fi la 
retraite deji effectuee par I' etablissement son t ce
pendant a la charge de la Republique d'AuŁriche. 

3° Parmi les creances resultant de piimes arrie
rees ordinaires d'un total de 28,327.083 couronnes et 
extraordinaires d'un total de 1,356.565 couronnes cel
les qui sont dirigees contre des debiteurs sur te terri
toire acŁttel de la Republique Polon ais e passeront a 
cet Etat. Le droit de I' etablissement de reclamer des 
paiements supplementaires du chef de I'insuffisance 
de la couverture passera dans la nieme etendue a la 
Republique Polortaise. 

4° Toutes les deUes de Lombards payees sur le 
fonds de l' etablissement sont considerees comme sup
portees par la Republique d 'Autriche seule; la Repu
blique d'Autriche renonce a la moitie de la quote
part des fonds fi n'!partir, qui devaient lui echeoir 
proportionnellement aux rentes assumees fi sa char
ge (section B N" 5). 

5° Tout le reste des fo"nds ił. repartir de l'eta
blissement, les actifs aussi bien que les passifs, est 
reparti en principe dans la proportion des charge s 
d 'assurances assumees par I'Etat national respectif. 
Les quotes-parts revenant aux differents Etats natio
naux qui renoncent reciproquement a toute rectifi-

" cation de ces quotes-parts pouvant trouver sa justifi
cation par le fait que la part assumee dans la charge 
d'assurance conformement aux stipulations conte
nues dans la section A, resulterait superieure au 
pourcentage ci-dessous, sont fixees comme suit: 
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Republika Austrjacka . 
Republika Czeskosłowacka 

.. 

Rzeczpospolita Polska . . 
Kró1es,Łwo Serbów, Chorwatów 

weńców . 
Królestwo Włoskie 
Królestwo Rumuńskie 

. . 
i Sło-

.. 

26,8 % 
43,0 % 
19,9 % 

6,0 % 
3,2 % 
1,1 % 

W następstwie zrzeczeClia się przez Republikę 
Austrjacką połowy majątku, wymienionego pod 
liczb. 4, i w następstwie stosunkowego podziału mię
dzy inne Państwa sukcesyjne rozporządzalnych 
wskutek tego zrzeczenia się 13,40 % - rzeczywiste 
udziały procentowe w pozostałym majątku przed
stawiają się jak następuje: 

13.40 % 
. 50,87 % 

23,54·% 

RepuJblika Austrjacka . 
Republika Czeskos łowacka " 
RzeczpospoHta Polska . . 
Króles<Łwo Serbów, Chorwatów Sło-

weńoów . 
Królestwo Wloskie 
Króle'Sltwo Rumuńskie >. 

7,10% 
3,79 % 
1,30 % 

6. Należności i wierzytelności POlllze1 wymie
nione przydzieb się z z3.liczeniem odnośnym Pań
stwom na kh udziały pod warunkiem, że układające 
się Strony nie będą r,ościły sobie z tego tytułu żad
nych pretensyj w stosun ku do skarbu austrjackiego 
w sposób następujący: 

A. Republice Czeskosłowackiej : 

1. pretensję do praskiego pocz towego urzędu 
czekowego 1.546.46 dawnych koron austrjackic.h, 

2. pożyczkę hipoleczną udzieloną spółdzielni 
budowlanej "Lesetin" w Przerowie 286.15 koror" 

3. zaliczkę udzieloną na budowę kolei "V setin
Velike-Karlovioe'" 324.326 koron. 

B. Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. -zaliczkę udzieloną na budowę kolei żelaznej 
"Tarnopol-Zbaraż" 175.692 koron, 

2. wierzyltelność do Polskiej Dyrekcji Kolei Pań
stwowych we Lwowie 32.773 koron. 

3. wierzytelność do Polskiej Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Stanisławowie 21.362 koron . 

C. Królestwu Włoskiemu: 

1. pretensje do Banca commerciale w Tryjeście 
8 Jirów, 

2. zaliczkę udzieloną kolei żelaznej Valsugana 
775.254 koron, 

3. wierzytelność do kolei żelaznej "Trente -
Male" 2,935.567 koron, 

4. wierzyt.elność do Zakładu ubezpieczeń robot
ników od wypadków w Tryjeście 552.664 koron. 

7. Wszystkie należności i wi·erzyŁelności nie wy
mienione pod liczb. 3 i 6 w . łącznej sumie 377,494.336 
koron, jako też gotówka Zakładu w łącznej sumie 

la Republique d'Autriche • 26,8 pour-cent 
la Republique Tahecoslovaque ~ 
la Republique de Pologne . 
le Royaume des Serbes, Cwates 

Slovenes . 
le Royaume d'Italie . 
le Royaume de Roumanie 

. 43,0 " 
19,9 " 

et 
6,0 

" .. 3,2 
" 1,1 
" 

Par suite de la renonciation de la Republique 
d'Autriche a la moitie de la quote-part des fonds 
mentionnes au N° 4 et par suite de la repartition pro
portionnelle sur les autres EŁats successeurs des 
13,40 pour-cent devenus disponibles par cette renon
ciation, les pourcentages fixant la repartition eHec
tive du reste des fonds, resultent comme suit: 
la Republique d'Autriche. 13,40 pour-cent 
la Republique Tchecoslovaque 50,87" 
la Republique de Pologne . . 23,54 " 
le Royaume des Serbes, Croates et 

Slovenes . 
le Royaume d'Italie . 
le Royaume de Roumanie 

7,10 
3,79 
~,30 

" 
" 
" 

6° Les avoirs et les creances ci-dessous enume
~es sont ass ignes, ił. valoir sur les quoŁes-parts des 
Etats respedifs , a condition que les Partie s Cohtrac
tan tes ne fassent valoir ił. ce titre aucun droit contre 
le tresor autrichien, a savoir: 

a) a la Rćpubl.ique Tchecoslovaque: 

1 ° A volr ił. l' oHice de che-
qucs pos taux de Prague en an
ciennes couronnes . _ . 

2" Pret hypo thecaire ił. la So
ciele cooperative de Constructions 
"LeSdin" a Prerov _ . . 

3" Avance accordee pour la 

1.546,46 c o ur. 

construction du chemin de fer' 
"Vsetin - Velkć-Karlovice" 

286,15 

324.326,-

" 

fi 

b) iŁ la Republique de Pologne: 

l" Avance accordee pour la 
consŁruction du che min de fer 
"Tarnopol '- Zbaraż". . . 175 .692,~ cour. 

2° Creance contre la direc-
tion polonaise des' chemins de fer 
iŁ Lwów.. . . 

3° Creance con tre la direc
tion polonaise des chemins de fer 
ił. Stanisławów 

c) au Royaume d'Italie: 

1° Avoir a ia Banca commer-

32.773,-
" 

21.362,---
' .1 

dale iŁ Triesle . . .. 8,- Lire. 
2° Compte d'avance du che-

min de fer de la Valsugana. . 775.254,- cour. 
3° Creance contre le che-

Il).in de fer "Trent e - MaIć" . . 2.935.567,- " 
4° Creance contre l'etablis-

sement d ' assurances des ouvriers 
contre les accidents iŁ Trieste . 552.664,- " 

7" Tous les avoirs et creances qui ne sont pas 
mentionnes sous les N-os 3 et 6 d'un toŁal de 
377.494.336 couronnes ainsi que l'argent compta.fit de 
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33,772.243 koron oraz zobowiązania Zakładu wobec 
'Osób trzecich w łącznej sumie 84,284.689 koron, skła
dające się z długów 'zwyczajnych Zakładu wobec au
strjackichz.arz,ądów kolejowych, wypłat mających 
być uskutecznionemi w roku 1923 za :rok 1922 'Oraz 
z innych długów webzc różnych wierzycieE, przecho
dZ,ą na Republikę Austrjacką, która wzamian za to 
wypłaci na rachunek udziałów przypad,ających innym 
Państwom sukcesyjnym w pozycjach wyżej wymie
nionych następujące kwoty: 

Republice Czeskosłowackiej 168,439.818 koron 

Rzeczypospolitej Polskiej 77 ,366.322 " Król. Serbów, Chorwatów i Sło-
weńców .. 24,054.913 " 

Królestwu Włoskiemu. 8,302.214" 
Królestwu Rumuńskiemu. 4,312.871" 

8. Papiery wartościowe podlegają stosunkowe
mupodziałowi w naturże. Rząd Związkowy Republi
ki Austrjackiej udzieli bezpłatnie zezwolenia na wy
wóz papierów należycie oznaczonych, a mających być 
wydanemi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stosownie do poprzedniego renty przedwojenne 
wartości imiennej 23,394.000 koron, dzieli się w spo
sób następujący: 

Republice Austrjackiej kwotę 
imienną . . . 3,134.800 koron 

Republice Czeskosłowackiej 
kwotę imienną .. 11,900.500 " 

Rzeczypospolitej Polskiej kwo-
tę imienną '" 5,507.000 

" KróL Serbów, Chorwatów i Sło-
weńców kwotę imienną . 1,661.000 II 

Królestwu ,Włoskiemu kwotę 
imienną. , . . . . 886.600 

" Królestwu Rumuńskiemu kwo-
tę imienną , . 304.100 " 

Na podstawie specjalnej umowy Republika Cze
skosłowacka odstępuje ze swego udziału Królestwu 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców kwotę imienną 
800.000 koron, tak że przypadnie jej tylko kwota 
imienna 11,100.500 koron, podczas gdy Królestwo Ser
bów, Chorwatów i Słoweńców otrzymuje kwotę imien
ną 2,461.000 koron. 

W s'zystkie inne papie:ry wartościowe dzieli się 
stosunkowo; przypada więc: 

a) z papi,erów austrjackich o wartości imiennej 
24,408.100 koron. 

Republice Austrjackiej kwota 
imienna. . . 

Republice Czeskosłowackiej 
kwota imienna 

Rzeczypospolitej Polskiej kwo-
ta imienna . . 

Król. Serbów, Chorwatów i Sło
weńców kwota imienna 

Królestwu Włoskiemu kwota 
imienna . 

Królestwu Rumuńskiemu kwo-
ta imienna 

3,270.600 koron 

12,416.700 " 
5,745.800 

" 
1,732.800 II 

925.000 II 

317.200 łł 

b) z papi,erów czeskich o wartości imiennej 
4,784.300 koron: 

l' etablissement d'un total de 33.722.243 couronnes 
ensuite les engagements de l'etablissement envers 
des tiers d'un total de 84.284.689 couronnes et con
sistant en deŁtes simpies envers les administrations 
des chemins de fer, en paiements a effectuer en 1923 
pour l' annee 1922 et en dettes envers des creanciers 
differents, passent a la Republique d'Autriche qui, 
en retour, versera, a valoir sur les quotes-parts re
venant aux autres Etats successeurs dans les ele
ments susvises, les montants suivants, a savoir: 
a la Republique Tchecoslo-

vaque . 168.439.818 cour. autr. 
ił. la, Republique de Pologne 77 .366.322 " " 
au Royaume des Serbes, 

Croates et Slovenes 24.054.913"" 
au Royaume d'Italie 8.302.214 " " 
au Royaume de Roumanie. 4.312.871 " " 

8° ~es effets seront repartis proportionnellement 
et en nature. Le Gouvernement federal d 'Autriche 
accordera gnduitement l'autorisation d'exporter les 
titres dument ajustes a livrer a la Republique Po-
lonaise. . 

Conformement a ce qui precede les rentes 
d'avant-guerre d'une valeur nominale de 23.394.000 
couronnes sont reparties de la maniere suivante: 
a la Republique d'Autriche un 

nominal de . " 3.134.800 cour. 
a la Republique Tchecoslova:que un 

nominal de . . . . 11.900.500 " 
a la Republique de Pologne un no-

minal de . . . . . 5.507.000 " 
au Royaume des Serbes, Croates et 

Slovenes un nominal de . . 1.661.000 " 
au Royaume d'Italie un nominal de 886.600" 

au Royaume de ROllmanie un nomi
nal de 304.100 

" 
En vertu d'un accord special, la Republique 

Tchecoslovaque cede sur sa ,quote-part au Royaume 
des Serbes, Croates et Slov€mes un nominal de 
800.000 couronnes, de sorte qu'il ne lui sera assigne 
en realite qu'un nominal de 11.100.500 couronnes, 
tandis que le nominal a assigner au Royaume des 
Se,rbes, Croates et Slovenes se,ra porte a 2.461.000 
couronnes. 

Tous les autrcs effets seront 
tionnellement; il revient: 
a) sur les titres autrichiens d'un no

minal de . 
a la Republique d'Autriche un 

nominał de .. 
a la Republique Tchecoslovaque 

un nominal de . . . 
a la Republique de Pologne un 

nominal de ... 
au Royaume des Serbes, Croa

tes et Slovenes un nominal de 
au Royaume d'Italie un nomi-

nal de .. 
au Royaume de Roumanie un 

nominal de 

b l sur les titres tc:hecoslovaques 
d'un nominal de 

repartis propor-

24.408.100 cour. 

3.270.600 
" 

12.416.700 fi 

5.745.800 fi 

1.732.800 łł 

925.000 II 

317.200 II 

4.784.300 .. 

• 

• 
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Republice Austrjackiej kwota 
imienna 

Republice Czesko słowackiej 
kwota imienna 

Rzeczypospolitej Polskiej kwo
ta imienna 

Król. Serbów, Chorwatów i Sło
weńców kwota in'lienna . 

Królestwu Włoskiemu kwota 
imienna 

Królestwu Rumuńskiemu kwota 
imienna. 

641.000 koron 

2,433.800 

1,126.300 

339.800 

181.200 

62.200 

" 

" 

" 

" 

" 
el z papięrówczeskosłowacko 

o wartości imiennej 12,840.800 koron: 
austrjackich 

Republice Austrjackiej kwota 
:Imlenna 

Republice Cieskosłowackiej 
kwota imienna 

Rzeczypospolitej Polskiej kwo
'ta imienna 

Król. Serbów, Chorwatów i Sło
weńców kwota lmlenna 

Królestwu Włoskiemu kwota 
imi'enna 

Króles twu Rumuńskiemu kwota 

1,720.600 koron 

6,532.200 " 
3,022.800 Ił 

911.600 Ił 

48ó.600 " 
imie'u:na 167.000 " 
dl z papierów czeskosłowacko-polskich o warto

ści imiennej 430AOO koron: 
Republice Austrjackiej kwota 

imienna 
Republice Czesko słowackiej 

kwota Imienna • 
Rzeczypospolitej Polskiej kwo

ta imienna 
Król. Serbów, Chorwatów i Sło
weńców kwot.a imienna . 

Króleshvu Włoskiemu kwota 
imienna 

Króle'stwu Rumuńskiemu kwota 

57.600 koron 

219.000 
" 

101.200 
" 

30.600 " 
16.400 

" 
imienna 5.600 " 
e) z papierów pulskich 'D wartoś ·:i in1iennej 

6,980.000 koron: 
R~p~blice Austrjackiej kwota 

ImIenna. 
Republice Czeskosłowac kiej 

kwota imienna 
Rzeczypospolitej Polskiej kwo

ta imienna 
Król. Serbów, Chorwatów i Sło
weńc,ów kwota imienna . 

Królestwu Włoskiemu kwota 
Im,lenna 

Królestwu Rumuńskiemu kwota 
ImIenna 

935.400 koron 

3,550.600 
" 

1,643.000 . " 

495.600 
" 

264.600 
" 

90.800 
" f) z papierów polsko - rumuńskich 

imiennej 222.60D koron: 
o wartości 

Republice Austrjackiej . kwota 
imienna. 

Republice Czeskosłowackiej 
kwota imi,enna . 

Rzeczypospolitej Polskiej kwo
ta imienna 

Król. Serbów, Chorwató'w i Sło
weńców kwota imienna . 

30.000 koron 

113.200 
" 

52.400 
" 

15.800 .. 

a la Republique d'Autriche un 
nominal de . . . 

ił. la Republ'iique Tc:hecoslovaJqUle 
un nominal de • 

ił. la Republique de Pologne un 
nominal de 

au Royaume des Serbes, Croa
tes et Slovenes un nominal de 

au Royaume d'Italie un noml
nal de 

au Royaume de Roumanie un 
nominal de 

cJ sur les titres tchecoslovaques
autrichiens d'un nominal de • 

a la Republique d'Autriche un 
nominal de. .. 

a la Repubhque Tchecoslovaque 
un nominal de . . • 

a la Republique de ' Pologne un 
nominal de ' 

au Royaume des Serbes, Croa
tes et Slovenes un nominal de 

au Royaume d 'Italie un nomi
nal de 

au Royaume de Roumanie un 
nominal de 

d) sur les titres tchecoslovaques
polonais d 'un nominal de 

a la Republique d 'Autriche un 
nominal de 

a la Repubhque Tchecoslovaque 
un nominal de . . . 

a la Republique de Pologne un 
nominal de 

au Royaume des Serbes, Croa
tes e t Slovenes un nominal de 

au Royaume d 'Italie un nomi
nal de 

au Royaume de Roumanie un 
nom ina.! de 

e) sur ł c s titres polonais d 'un no
minał de 

a la Republique d'Autriche un 
nominal de 

ił. la Republi:que Tchecoslovaque 
un nominał de 

a la Republique de Połogne un 
nominal de 

au Royaume des Serbes; Croa
tes et Słovenes un nominal de 

au Royal1me d'Italie un nomI
nał de 

au Royaume de Roumanie un 
nominal de 

f) sur les titres polonais-roumains 
d.'un nominał de 

a la Repubłique d'Autriche un 
nominał de 

a la Repu'bhque Tc:hecoslovaque 
un nominal de . . . 

a la Republique de Pologne un 
nominał de 

au Royaume des Serbes, Croa
tes et Slovenes \,lll nominal de 

1015 

641.000 

2.433.800 

1.126.300 

339.800 

.181.200 

62.200 

12.840.800 

1.720.600 

6.532.200 

3.022.800 

911.600 

486,600 

167.000 

430.400 

57.600 

219.000 

cour. 

" 
Ił 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
Ił 

" 

" 

" 
101.200 ' " 

30.600 
" 

16.400 
" 

5.600 
" 

6.980.000 
" 

935.400 
" 

3.550.600 '" 
1.643.000 

" 
495.600 

" 
264.600 

" 
90.800 

" 

222.600 
" 

30.000 
" 

113.200 
" 

52.400 
" 

15.800 " 
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Królestwu Włoskiemu kwota 
imienna 

Królestwu Rumuńskiemu kwota 
Imienna. 

8.400 koron 

2.800 " 
g) z papierów austrjacko-włosko-ąerhsko-chor

wacko-słoweńskich warto5ci imiennej 2,083.200 koron: 

Republice Austrjackiej kwota 
I'mlenna 

Republice Czeskosłowackiej 
kwota imienna 

Rzeczypospolite j Polskiej kwo
ta imienna 

Król. Serbów, Chorwatów i Sło
weńców kwota imienna . 

Królestwu Włoskiemu kwota 
Imienna 

Królestwu Rumuńskiemu kwota 
Imienna 

279.20.0 kóron 

1,059.800 

490.400 

147.80.0 

79.000 

27.000 

" 

" 

" 

" 

" 
h) z obligacy j pożyczek wojennych o wartości 

imiennej 84,500.000 koron: 

Republice Austrjackiej kwota 
Imienna 

Republice Czeskosłowackie j 
- kwota Imienna 

Rzeczypospolitej Polskiej kwo
ta imienna 

Król. Serbów, Chorwatów i Sło 
wencow kwota imienna 

Królestwu Włoskiemu kwota 
ImIenna 

Królestwu Rumuńskiemu kwota 
Imienna 

11,323.000 koron 

42,985.200 

19,891.300 

5,999.500 

3,202.500 

1,098.500 

" 

" 

" 

" 

" 
Podział poszczególnyćh gatunków pap ierów war

tościowychwynika z załączników I - IX, stano
wiących integralną część nin ie jsz,ej konwen cji . 

9. W przeciągu miesiąca od wej ścia w życie ni
nie jsze j kon wencji Rząd Austrjacki wpłaci Poselstwu 
Rzeczypospolitej .Polskiej w Wiedniu gotówką kwo
tę należną te·mu Państwu na podstawie postanowień 
liczb. 7 i odda do dyspozycji tego Pos-elstwa na miej
scu składu papiery przypadające temu Państwu we
dług postanowień liczb. 8 i załącz.n ików. 

10. Sposób przekazania funduszów przyznanych 
każdemu Pańsrtwu na rzecz właściwej instytucji ubez
pieczeniowej podlega przepisom wewnętrznym tego 
Państwa. -

11. Każda z obu układających się Stron zrze
ka się pobierania 'opłat stemplowych i innych, które 
mogłyby być wymagane na jej terytorjum przy spo
sobneści wykonywania niniejszej konwencji. 

Artykuł II. 

Po wykonaniu niniejszej konwencji przez Repu
blikę Austrjacką nie będzie Rzeczpospolita Polska 
stawiać jej na podstawie art. 275 Traktatu w Saint
Germain żadnych innych żądań w przedmiocie Zawo
dowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków austr
jackich kolei żelaznych. 

au Royaume d'Italie un nomi
n ał de 

au Royaume de Roumanie un 
nominal de 

g) sur les ti tres autrichiens -italiens
serbes-croa tes-slovenes d 'un 

8.400 

2.800 

nominal de 2.083.200 

a la Republique d 'Autriche un 
nominal de 279.200 

a la Repubhque Tchecoslovaque 
un nominal de . . . 1.059.800 

a la Republique de Pologne un 
nominal de ... 490.400 

au Royaume des Se;:bes, Croa-
tes e t Slovenes Uil nominal de 147.800 

au Royaume d'Italie un nomi-
nal de 79.000 

au R oyaume de Roumanie un 
nominal de 27.000 

h) sur les titres d 'emprunt de guer-
re d'un nominal de 84.500.000 

a la Republique d'Autriche un 
nomina! -de 11 .323.000. 

a la Republique Tchecos!o'Vaque 
un nominal de . . . 42 .985.200 

a la Republique cle Pologne un 
n'ominal de . . .. 19.891.300 

au Royaume des Serbes, Croa-
tes et Slovenes un nominał de 5.999.500 

au Royaume d 'Italie un nomi-
nał de 3.202.500 

au Royaume de Roumanie un 
nominal de 1.098.500 

cour. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
La repartition des especes respectives des 

titres resulte des annexes I - IX qui constituent une 
p artie ir1tegrante de la presente convention. 

9<1 Dans le d ć lai d\m mois a dó.ter de la mise 
en vigueur de la presente convention, le Gouverne
ment autrichien versera a la Legat'ion de la Repu
blique P olonaise a Vienne le montant en argent com
ptant du a ceŁ Etat d'apres les dispositions du No. 7, 
et mettra a la dispos ition de cette lćgation au lieu du 
dep'o t, les titres qui reviennenŁ a ceŁ Etat d'apres les 
dispositions du No. 8 et annexes. 

100 Le transfert a l'assureur competent des 
fonds attribues a chaque Etat sera soumise a la re
glementation inŁerieure de ce dernier. 

11 o Chacune des deux Parties Contractantes re
nonce a la perception de droits de timbre eŁ aut re s 
qui pourraient devenir exigibles dans son territoire, 
lors de l'execution de cette convention. -

Article II. 

Apres l'accomplissement de la presente conven
tion par la Republique d'Autriche la Republique Po
lonaise ne lui recIamera plus rien en vertu de l'ar
ticIe 275 du Traite de SainŁ-Germain au sujet de 
l'etablissemenŁ d'assurances contre les accidents du 
syndicat oHiciel des chemins de fer autrichiens. , 
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Artykuł III. 

Konwencj.a mmeJsza zostanie ratyfikowana 
w możliwie najbliższym czasie i wejdzie w życie 
w czternaście dni po wymianie dokumen tów r atyfika
cyjnych. 

Na dowód czego wyżej wymieni.eni pełnomocnicy 
podpisali niniejszą konwencję. . 

Spor.ząd:wno w Wi(!c1niu, w dniu 29 marca 
1924 r. w dwóch egzemplarzach, które po jednym zo
staną wydane każdej z Wysokich układających sli!r 
Stron. 

Za Rzeczpospolitą Polską 
(-l Dr. Zbigniew Smolka m. p. 

Za Republikę Austriacką 
(-.I Wilhelm Thaa m. p. 

PROTOKóŁ DODATKOWY. 

Celem dokła,dniejszego .określenia warunków, 
w jakich ma nastąpić wykonartie niektórych postano
wień konwencji, dotyczącej Zawodow,ego Zakładu 
Ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei że
laznych Wysokie układające się Strony zgodziły się 
na to: 

1) ż·e obligacje pożyc.zek wojennych, które ma 
złożyć Republika Austrjacka stosownie do przepisów 
artykułu I działu B licz. 8 powyższe j konwencji, będą 
zaopatrzone znakiem "von der Republik CSlterreich 
n~cht iibernornmen"; 

2) że w braku dostatecznie małych jednostek po
dział papierów musiał nieraz nieco odbiegać od po
działu ustalonego w załącznikach pow)1ższej konwen
cji. Wyrównanie zostało dokonane na zasadzie war
tości szacunkowych Izby Giełdy Wiedeńskie j z dnia 
29 grudnia 1922 r., najpierw przez przydzielenie więk
szej lub mniejszej ilości innych papierów, a o ile to 
nie było możliwe, w ' gotówce, sp:s numerów papierów 
wartościowych przypadających Rzeczypospolitej Pol
skiej w wykonaniu powyższej konwencji zost.ał ·odda
ny delegatowi RzeczypospoHtej Polskiej. Spis ten bę 
dzie służył za podstawę przy 'ostatecznym podziale 
papierów wartości,owych. 

Sporz·ądz1Qno w Wiedniu, w dniu 29 marca 1924 r. 
w dwóch egz1emplarzach, które po jednym zostaną 
wydane każdej z Wysokich układających się Stron. 

Za Rzeczpospolitą Polską 
(-) Dr. Zbigniew Smolka m. p. 

Za Republikę Austrjacką 
(_.) Wilhelm Thaa m. p. 

Article III. 

La presente convention sera ratifiee dans le 
plus bref delai possible, elle entrera en vigueur 14 
jours apres la date a laquelle les instrumenŁs de ra
tific at ion auront ete echanges. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires susnommes 
ont apposes leurs signatures a la presente convention. 

Fait ił Vienne, le vingt-neuf mars mi1le neuf 
cent vingt-quatre en double expedition dont une 
sera remis e ił chacune des Hautes Partie s Contrac
tantes. 

Pour la R epublique Polonaise: 
Dr. Zbigniew Smolka 

m. p. 
Pour la Republique d'Autriche: 

Wilhelm Thaa 
m. p. 

PRO TO COLE ADDITIONNEL. 
, 

En vue de preciser les conditions dans lesquel
les devront etre executees cei"taines clauses de la 
convention relative ił l'etablissement d'assurances 
contre les accidents du syndicat officie1 des chemins 
de fer auŁrichiens , les Hautes Parties Contractantes 
sont convenu de ce qui suit: 

10 Les titres d' emprun t de guerre a remettre 
par la R epublique d' Autriche conformement ił l' ar
t icle I, section B, No. 8 de la convention susdite se
ront munis de la marque: "von der Republik Oster
reich nicht iibernommen". 

2° A defaut de coupures assez petites la rep ar
tition des t itres a parfois dft s'ecarter un peu de la 
repartition etablie dans les annexes .de la convention 
susdite. La compensation a ete accomplie sur base 
des valeurs estimatives de la Chambre de la Bourse 
ił Vienne du 29 decembre 1922 d'abord par I'assigna
bon de plus ou de moins d'autres titres et, en tant 
que cela ne fut possible, en monnaie comptante. La 
liste des numeros des titres revenant ił la Republique 
Polonaise en execution de la convention susdite 
a ete remis e au delćgue de la Republique Polonaise. 
Cette liste servira de base ił la repartition definitive 
des titres. 

Fait a Vienne le vingt-neuf mars mille neuf 
cent vingt-quatre en double expedition dont une 
sera remis e ił chacune des Hautes Parties Contrac
tantes. 

Pour la Republique Polonaise: 
Dr. Zbigniew Smolka 

m. p. 
Pour la Republique d'Autriche: 

Wilhelm Thaa 
m. p. 
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Załącznik I. 

Wykaz podziału rent przedwojennych. 

Republika Kr61estwo Kró- Kró" 
co Wartość 

Republika 
Czeskosło -

Rz eczpospo- Serbów. lestwo lestwo 
Oznaczenie papierów o s:: Austriacka lita Polska Chorwatów Rumuń-0- wacka Włoskie ;>- imienna 13.40% 23.54°,'0 i Słoweńców ski e s:: 50 .87°,'0 3.79°,'0 o 7.1(,°/0 1.30°10 .'" ::I 

~ 

.. 

KonvertierŁe steuerfreie 
einheitliche Kronen-

1.11. renten (Janner-Juli) · 4 
1923 2,800.000 I 

492.800 1,871.000 865.900 261.200 139.400 47.800 
·Kon vertierŁe steuerfreie 

einheitliche Kronen-
L/7 . rente (Janner-Juli). · 4 
1923 878.100 

-- .- --- ----- . .. _ --- ____ o 

Oesterr. steuerfreie 
amort. Staatsschatzan- 1./1. weisungen 1914. · 41/ 2 

1923 323.000 I 
--

60.600 230.400 106.600 32.200 17.200 6.000 

Oesterr. steuerfreie 
amort. StaatsschaŁzan- 1.17. weisungen 1914, · · 41/2 1923 130.000 

wyłos·1 

. 
Oesterr. sŁeuerfreie Kro- . 

nenrente (Marz - Sep- 1.(3. 
tember) . . . · 4 

1923 17,850.000 2,392.000 8,280.300 4,202.000 2,067,300 676.400 232,000 

- -

Oesterr, KronenrenŁe 
1./6. (Juni-Dezember) 4 
1923 20.900 2,800 10.600 4.900 1.500 800 300 

Oester~, steuerfreie In-
1./2 vestitions-Rente. 31/2 
1923 1,392.000 186.600 708.100 327.600 98.900 52.800 18.000 

Razem · 23,394.000 3,134.800 11,100.400 5,507.000 2,461.100 886.600 304.100 
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Załącznik Ił. 

Wykaz podziału papierów austrjackich. 

• 
R epublika R ze czpo- Królestwo Król e- Króle-

~ Wa rlo5 ć 
R epublika Czesko- spolita Serbów. slwo stwo 

Ozn ac zenie p api erów i • 0 <1 Austriacka Chorwatów Rumuń • o' s łowacka Polska Włoskie >- imienna 
13.40°0 i SłOWEńców skie <1 50.87°;0 23.540 ° 3. 79u/u o 7.10°/0 1.30% o.. 

::l 
:::.::: 

Eisenerz - Vordernber-
ger Lokalbahn-Pr. ObI. , 4 1./1. 244.400 32.800 124.200 57.600 17.400 9.200 3.20l 

I - ----------- - --- - --------

Wie ner Verkehrsanlagen, 
AnIehen in Kr. W., l. 
und II. Em. 4 L/4. 1,360.000 182.200 691.800 320.200 96.600 51.600 17.600 

- - ._--- -

AnIehen der Stadt Wien i 
v. J. 1908 ' 4 1./6. 1,559.500 209.000 793.300 367.000 110.R00 59.200 20.200 

- - - -

Oesterr. Boden - Kredit-
AnstaIt, Pfdbr. inh. 50 
J. verL 4 1./4. 3,690.000 494.400 1,877.200 868.600 262.000 139.800 48.000 

- - .. _ --- -- -

Oesterr. Boden - Kredit-
Anstalt, Pfdbr. Em. 
1910, 65 J. verl. 4 1./5. 990.000 132.600 503.600 233.000 70.200 37 .600 13.000 

- - - ---

Oesterr. Kredit - Institut 
f. Verk. UnŁ. u. o. Arb. 
SL Gar. ObI. in Kr. W. 4 1./2. 6,460.200 865.600 3,286.400 1,520.800 458.600 244.800 84.000 

-- --- - - --- .-

Bregenzerwaldbahn Pr. 
ObI. in Kr. W .. 4 1./2. 150.000 20.200 76.400 35.400 10.600 5.600 1.800 

- --

F iirslenfeld - Hartberg 
Lokalbahn Pr. Wech-
selbahn. 4 1./2. 6,136.000 822.200 3,121.400 1,444.400 435.600 232.600 79.800 

- - - - - ---

F iirstenfeld - Hartberg 
Lokalbahn Pr. Hart-
berg-F riedberg . 4 1./2. 1,584.000 212.200 805.800 373.000 112.400 60.000 20.600 

-

Gopfritz-Gross-Siegharts 
Lokalbahn Pr. in Kr. 
W. . 4 1./4. 272.000 36.400 138.400 64.000 19.200 10.400 3.600 

Kiihnsdorf - Eisenkappel 
Lokalbahn Pr. in Kr. 
W. 4 1./2. 946.000 126.800 481.200 222.600 67.200 35.800 12.400 

Lokalbahn Lambach -
Haag Pr. ObI. in Kr. W. 4 1.,'2 1,016.000 136.200 517.000 

. 
239.200 72.200 38.400 13.000 

; Razem. 24,408.100 3.,270.600 12,416.700 5,745.800 1,732.800 925.000 317.200 
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Załącznik III. 

Wykaz podziału papierów czeskosłowackich. 

Republika Republika Rzecz- Królestwo Kró- Kró-
t!l Wartość Czeskosło- pospolita Serb .. Chor- les two lestwo 

Oznaczenie papierów .. ,? I'i Austrjacka watów Rurnuń-o imienna wacka Polska >- 13'40% i Słowo Włoskie skie I'i 
o 50'87% 23 '54% 7'10% 3'79% 1'30% 
o. 

• 

::> 
::.::: 

.Mahr. Grenzbahn Pr. 
ObI. in Kr. W. · · 4 1./3, 334.800 45.000 170.200 78.800 23.800 12.600 4.400 

-

Mahr. Schles. ZenŁral-

bahn Pr. Obł. in Kr. W. 4 1./1. 258.600 34.600 131.600 60.800 18.400 9.800 3.400 

Pilsen - Priesener Bahn 
Pr. Obł. i S. o . · · 4 1./1. 117.900 15.800 60.000 27.800 8.400 4.400 1.500 

-

SiidnorddeuŁsche Ver-
bindungsbahn Pr. Obł. 
in S. . . . · 4 1./L 1,278.400 171.200 650.400 301.000 90.800 48.400 16.600 

Bohin. Landesbank Kom. 
Sch. V. inh. 78 J. verł. 
in. Kr. 'W. o o · 4 1./5. 2,340.000 313.600 1,190.400 550.800 166.200 88.600 30.400 

-

Mahr. Hyp. Bank Pfdbr. 
inh. 541/ 2 J. verl. . 4 1./2. 144.000 l 

'70.000 I 28.600 108.800 50.400 15.200 8.200 2.800 
Mahr. Hyp. Bank Pfdbr. 

inh. 541/ 2 J . verł. • · 4 1./5. 

ErsŁe Mahr. Spark. Pfdbr. 
inh. 55 J. verł. · · 4 1./1. 18.000 l 

I 
} 32.200 122.400 56.700 17.000 9.200 3.100 

ErsŁe Mahr. Spark. Pfdbr. I 
inh. 55 J. verl:) · · 4 1./4. 222.600 J 

Razem. · · 4,784.300 641.000 2,433.800 1,126.300 339.800 181.200 62.200 

i 

') 200 koron. 
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Załącznik IV._ 

Wykaz podziału papierów czeskosłowacko-austtjackich. 

, Republika Rzeczpo- Królestwo Kró- Kró-
<'Ol Wartość 

Republika 
Czeskosło- spolita Serb,. Chor- lestwo les two 

Oznaczenie papierów o Ci Austrjacka watów Rumuń-O- >- imienna 13 '40% wacka Polska i Słowo Włoskie skie Ci 
o 5087% 23'54% 7'10% 3'79% 1'30°.'0 
Po 
::l 
~ 

Franz Josefs - Bahn St. 
Sch. V. · · · · 51/4. 1./1. 40,000 5.400 20.400 9.400 2.800 10400 600 

--

Oesterr. Nordwestbahn 
und Siidnorddeutsche 
Verbindungsbahn St. 
Sch. V. · · · · · 4 1./1. 5,700,000 763.800 2,899.600 1,341,800 404.800 216.000 74,000 

- -
Franz J osefs - Bahn Pr. ' 

ObI. Em. 1884 • · · 4 1./4. .217.600 29.200 110.600 51.200 15.400 8.400 2.800 

Konv. Oesterr. Nord-
westbahn Pr. Obł. 

lit. A. . · · · · 31/ 2 1./3. 6,223.200 833.800 3,165,800 1,465.000 441.800 235.800 81.000 
--

Oesterr. Nordwestbahn 
Pr. ObI. Em. 1885. 4 1./4. 660.000 88.400 335.800 155.400 46.800 25.000 8.600 

Razem. • · 12,840.800 1,720.600 6,532.200 3,022.800 911.600 486.600 167.000 

Załącznik V. 

Wykaz podziału pcpierów czeskosłowacko-polskich. 

Republika Rzeczpo- Królestwo Kró- Kró-
<'Ol Wartość 

Republika 
Czeskosło- spoliła 

Serb .. Chor-
lesłwo 

lesłwo 
Oznaczenie papierów 0-

0 Ci Ausłrjacka wałów Rumuń-
>- imienna !3'400/ 0 

wacka Polska i Słowo Włoskie ski e Ci 
o 50'87% . 23'54% 7'10% 3'79°10 1'300/0 Po 
::l 
~ 

Konv. Ungar-galitz Ei-
senbahn Pr. ObI. Em. 
1870 . · · · · 31/2 1./3. 430.400 57.600 219.000 101.200 30,600 16.400 5,600 
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Załącznik VI. 

Wykaz podziału papierów polskich. 

-
Republika KróL Ser- Królestwo 

:>- Warto ść Republika Czesko- Rzeczpospo- bów. Chor- KrólesŁwo 
Rumuń-Oznaczenie papierów c Austrjacka lita Polska waŁów Wł oskie o słowacka skie 

~ imienn a 13'40% 23'54% i Słowo 3 79% 
o = m 50'87°:0 7'100;.. 1'30% 

o ::'::: c 

Galiz. Karl Ludwig-
bahn SL Sch. V. 4 l /l 3,407.600 456.600 1,733.400 802.200 242.000 129.200 44.200 

-'------- -. __ ._- ,,- ~, -_ ._~~. 

--_ ., ----~----- '. - .--~---- --"---- - ---~---- - -_ . .. _ -- --_.--~. ---._ - -

Galiz. Karl Ludwig-
Bahn Pr. Obł. 4 1/1 1,061.200 142.200 539.800 249.800 75.400 40.200 13.800 

----~-- -- - - - - ----- ~------- ----_ ... - -_._--- --- ,---- ~ ._-~--

Albrechtsbahn Pr. 
ObI. i. S. · · 4 1/5 481.200 64.000 244.800 113.200 34.200 18.200 6.200 

-- -~- .---~'--_. ------ -------- - - - -------

Galiz. Boclen-Kredit-
verem Pfdbr. inh. 
78 J. verl. · · · 4 30/12 990.000 132.600 503.600 233.000 70.200 37.600 13.000 

--- .. _ -- -_ .. ----- -- - _.---- - , 

Galiz. Lanclesbank-
Pfdbr. inh. 57' /2 J. 
verl. in Kr. W. 4 30/12 1,040.000 139.400 529.000 244800 73.800 39.400 13.600 

Razem • • , 6,980.000 935.400 3,550.600 1,643.000 495.600 264.600 90.800 

Zlłłącznik VII. 

Wykaz podziału papierów Polsko-Rumuńskich, 

I 
-

Rp.publika K,ó\ s,,· r KrólesŁwo 
:>- Wartość Republika Czesko- Rzeczpospo- bów, Chor- rólestwo 

Rumuń-
Oznaczenie papierów o: Austrjacka 

słowacka 
lita Polska waŁów Włoskie skie o imienna 13'40% 23'54% i Słowo 3'79% o. 50'87% 1'30% o = m 7'10% 0 - ::':::0: 

Lemberg-Czernowitz-
Jassy-E. G. Pr. Obł. 
in. Kr. W. 1894 · 4 1/1 154.800 20.800 78.800~ 36.400 11.000 5.800 2.000 

Lemberg-Czernowitz-
Jassy-E. G. Pr. Obł. 
I. Em. . . · · · 3.6 1/5 20.400 2.800 10.400 4.800 1.400 800 200 

Lemberg-Czernowitz-
Jassy-E. G. Pr. Obł. 
II. Em. 4 1/5 47.400 6.400 24.000 11.200 3.400 1.800 600 

Razem , · · 222.600 30.000 113.200 I 52.400 15.800 8.400 2.800 I, 



.. 
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Zaląc:Enik VIII , . 
Wykaz podziału papierów Austrjacko-Włosko-Serbsko-Chorwacko-Słoweńskich. 

~ Król. Ser-I::: Republika 
>- Wartość Republika Czesko- Rzeczpospo- bów, Chor- Królestwo Królestwo 

Oznaczenie papierów I::: Austriacka lita Polska watów Włoskie Rumuńskie o imienna 13 '40° '0 słowacka 23'54% i Słowo 3'79% 1'30% p.. 
50'87% o ::o 

7 '10%' c- ~ 

Rudolfsbahn St. Sch. 
I 

V. in. Kr. W. · 4 1/ 1 1,946.000 260.800 990.000 458.000 138.200 73,800 25.200 

Rudolfsbahn Pr. ObI. 
i. S. Em. 1884 . 4 1/4 137.200 18.400 69.800 32.400 9.600 5.200 1.800 

----------
Razem • · . 2,083.200 279.200 1,059.800 490.400 147.800 79.000 27.000 

Załącznik IX. 

Wykaz podziału obligacyj pożyczek wojennych. 

~ 
I::: 

>-
Oznaczenie papierów I::: 

o 
p.. 

~ .C:: ;:l 

o ~ 

III. OesŁerreichische . 1/ 1 
Kriegsanld he 51

/ 2 1923 - -
lV. OesŁerreichische 

Kriegsanleihe, 1/6 
40jahrig 51/2 1923 

V. Oesterreichische 
Kriegsanleihe, 1/6 
40jahrig · 51 ! 

/ 2 1923 

Vl. Oesterreichische 
Kriegsanleihe, 1/4 
40jahrig · 51/2 1923 

VI. OesŁerreichische 
Krie gsanleihe, 1/4 
40jahri~ 51/2 1923 

VII. OesŁerreichische 
Kriegsanleihe, 1/2 
40jahrig · · 51 1 

/ 2 1923 

VIII. Oesterreichische 
Kriegsanleihe, 1/3 
40jahrig 51/2 1923 

- -

VIII. OesŁerreichische 
Kriegsanleihe, 1/3 
StaaŁsschałzscheine 51

/ 2 1923 

Razem . · . 

Dr. Zbigniew Smolka 
m. p. 

Wartość Republika 
Austri acka 

imienna 13'40% 

12,000.000 1,608.000 
----

10,000.000 1,340.000 

28,000.000 3,752.000 

11 ,000.000 l f 1,876.000 

3,000.000 
- - --

10,500.000 1,407 .000 

5,000.000 670.000 

5,000.000 670.000 

84,500.000 11,323.000 

-
Król. Ser-Republika 

Czesko- Rzeczpospo- bów, Chor- Królestwo Królestwo 

słowacka 
lita Polska walów Włoskie Rumuń skie 

23'54% i Słow, 3'79% 1'30% 50'87°'0 7'10% 

5,104.400 2,824.800 852.000 454.800 156.000 

.. -

5,087.000 2,354.000 710000 379.000 130.000 
----- ---- _._-- ---- -----

14,243.600 6,591.200 1,988.000 1,061.200 364.000 
-------- ----,_. 

'. 

7,121.800 3,295.600 994.000 530.600 182.000 

5,341.400 2,471.700 745.000 397.900 136.500 
- - - -

2,543600 1,177.000 ~55 .000 189.400 65.000 ---- - ---

2,543.600 1,177.000 355,000 189.400 65.000 

42,985.200 19,891.300 5,999.500 3,202.500 1,098.500 

Wilhelm Thaa 
m. p. 
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Annexe I. 

Liste de la fepartitioD des rentes d'avant-gue.,re. 

- - - , - ' -- .. _ ... 

.... Republique Roy- Roy-
::l Republique Republiql!e Royaume o Valeur Tchecoslo- aume 
o. d'Alltriche de Pologne des S. C. S. aume de Rou-Denomination des titres "E '" 13'40 vaque 

2354 7'10 d'Italie 
manie '" I'l nominale 50 87 3'79 't o pour-cent pour-cent pour-cent 1'30 ... "" pour-cent p<Jur-cent ::l ::l pour-cent o o 

o... U 

Konvertierłe sŁeuerfreie 
einheitliche Kronen-

1.1 1. rente (Janner-J uli) 4 
1923 

2,800.000 

? 492.800 1,871.000 865.900 261.200 139.400 47.800 

KonvertierŁe steuerfreie I 
einheitliche Kronen-

1./7. 878.1001 rente (Janner-Juli) 4 
1923 

OsŁerr. steuerfreie amort. 
. 

StaaŁsschatzanwe isun- 1./1. gen 1914 . 41/ 2 
1923 323.000 l 

I 
} 60.600 230.400 . 106.600 32.200 17.200 6.000 

Osterr. steuerfreie amort. I 
Staatsschatzanweisun- I 
gen 1914 . . 41/ 2 1./7. 130.000 l 

1423 
Tires 

OsŁerr. sŁeuerfreie Kro-
nenrente (Marz-Sep-

1./3. tember) . 4 
In3 

17,850.000 2,392.000 8,280.300 4,202.000 2,067.300 676.400 232.000 

--

Osterr. KronenrenŁe (Ju-
1./6. ni-Dezember) . 4 
1923 

20.900 2.800 10.600 4.900 1.500 800 300 

--

OsŁerr. sŁeuerfreie In-
1./2. vestitions-Rente 31/ 2 
1923 

1,392.000 186.600 708.100 327.600 98.900 52.800 18.000 

TotaI . . . 23,394.000 3,134.800 11.100.400 5,507.000 2,461.100 886.600 304.100 
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Annexe II. 

Liste de la repartition des titres autrichiens. 

.... Republiquc Royaume ::s Republiquc Repubtique Royaume RQyaume o Tchecoslo- de Rou-
Denominati<ilD des titres 

o- Va leur d'Autrich e de Pologne des S. C. S. d·Italie manie i: VI nominale 1340 vaque 23'54 7'10 3'79 co c 50'S7 1'30 u o pqur-cent PQur-cent pour-cenl pour -cent , o- pour- cent pour-ceIit ... 
::s ::s 
o o 

CI.. · u 

Eisenerz - Vordernber-
ger Loktilbahn-Pr. Obł. 4 1./1 . 244.400 32.800 124.200 57.60Q 17.400 9.200 3.200 

- - - ----- ---- - -------
Wiener Verkehrsanla~e n, 

Aniehen in Kr . W., 1. 
und II. Ero. 4 1./4. 1,360.000 182.200 691.800 320.200 96.600 51.600 17.600 

-

Aniehen der Stadt Wien 
v. J. 1908 4 1 /6. 1,.359.500 209.000 793.300 367.000 110.800 59.200 20.200 

-

Osterr. Boden - Kredit-
Anstalt, Pfdbr. inh. 
50 J. ver!. · 4 1./4 3 .690.000 494.400 1,877.200 868.600 262.000 139.800 48.000 

-

Osterr. Boden. Kredit-
AnsŁalt, Pfdbr. Ero. 
1910, 65 J. ver!. 4 1./5. 990.000 132.600 503.600 233.000 70.200 37.600 13.000 

-

OsŁerr. Kredit-Institut f. 
Verk. Unt. u. o. Arb ., 
St. Gar. ObI. in Kr. W. 4 1./2. 6,460.200 865.600 3,286.400 1,520.800 458.600 244.800 84.000 

-

Bregenzerwaldbahn Pr. 
Obł. in. Kr. W. · · 4 1./2. 150.000 20.200 76.400 35.400 10.600 5.600 1.800 

-
F iirstenfeld - Hartberg 

Lokalbahn Pr. Wech-
selbahn . · · 4 1./2. 6 ,136.000 822.200 3,121.400 1,444.400 435.600 232.600 79.800 

-

Fiirstenfeld - Hartberg 
Lokalbahn Pr. Hart-
berg - Friedberg · 4 1./2. 1,584.000 212.200 805.800 373.000 112.400 60.000 20.600 

.- --
Gopfritz - Gross-Sieg-

harts Lokalbahn Pr. 
in. Kr. W. . · · 4 1./4. 272.000 36.400 138.100 64.000 19.200 10.100 3:600 

- --------

K iihnsdorf-Eisenkappel 
Lokalbahn Pr. in Kr. 
W. . . . . · · · 4 1./2. 946.000 126.800 481.200 222.600 67.200 35.800 12.400 

- ------- -----
Lokalbahn Larobach -

Haag Pr. Ob!. in Kr. W. 4 1./2. 1,016.000 136.200 517.000 239.200 72.200 38.400 13.000 
--

TotaI · · · 24,4,08.100 3,270.600 12,416.700 5,745.800 1,732.800 925.000 317.200 
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Annexe III. 

Lisle de la repartition des titres tchecosl~vaques. 

... Roy- Roy-
=' Republique Republique Republique Royaume aume 
o aume 

Denomination des , o- Valeur d'Autriche Tcheco- de Pologne des S , C, S, d'Italie de Rou-

titres "E CI> 
nominale 

slovaque 379 manie 
'" c:: 13'40 50'87 23'54 7'10 1'30 Y o 
.... o- pour-cent pour-cent pour-cent pour-cent pour- pour-
=' :l cent 
o o cent 

o... U 

Mahr. Grenzbahn Pr. 
ObI. in Kr. W. 4 1./3. 334.800 45.000 170.200 78.800 23.800 12.600 40400 

Mahr. Schles. Zentral-
bahnPr. ObI. inKr. W. 4 1./ 1. 258.600 34.600 131.600 60.800 180400 9.800 30400 

Pilsen - Priesener Bahn 
Pr. ObI. i S. . 4 1./1. 117.900 15.800 60.000 27.800 80400 40400 1.500 

-

SiidnorddeuŁsche Ver-
bindungsbahn Pr. ObI. 
in S. 4 1./ 1. 1,278.400 171.200 6500400 301.000 90.800 48.400 16.600 

- --
Bćihm Landesbank Kom. 

Sch. V. inh. 78 J. verl. 
in. Kr. ' W. . 4 1./5. 2,34D.000 313.600 1,190.400 550.800 166.200 88.600 300400 

, -

- .Mahr. Hyp.Bank Pfdbr. 
, 

inh. 541/2 J .. verI. 4 1./2. 144.000 l 
~ 28.600 108,800 50.400 15.200 8.200 2.800 

Mahr. Hyp. Bank Pfdbr. , 

inh. 541/2 J. verI. 4 1./5. 70.000 J 

Erste Mahr. Spark. Pfdhr. l ' 

lnh. 55 J. verl. 4 1./1. 18.000 

32.200 122.400 56.700 17.000 9.200 3.100 
Erste Mahr.Spark.Pfdbr. 

inh. 55 J. verI.*) . 4 1./1. 222.600 J , 

Total . . . 4,784,300 641.000 2,433.800 1,126.300 339.800 181.200 62.200 

" . . 

') 200 cour. 
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Annexe IV. 

Liste de la n!partition des titres tchecoslovaques-aułrichiens. 

- -

Lo Roy- Roy-

=' Republique Republique Republique Royaume aume 
o Tcheco- aume de Rou-Po Valeur d'Autrichc de Pologne des S. C. S. d'Italie 

Denomination des titres 'E Ol nominale 
slovaque 3'79 manie 

Ol I:: 13'40 50'S7 23'54 7'10 1'30 '1 o 
Po pour-cent pour-cent pour-cent pour-cent pour-... 

cent pour-
=' =' o o cent 

p.. U 

Franz Josefs - Bahn - St. 
Sch.V. · · . · 51/2 1./ 1. 40.000 5.400 20.400 9.400 2.800 1.400 600 

--

Osterr. Nordwestbahn 
und Siidnorddeutsche 
Verbindungsbahn SL 
Sch. V. · · · 4 1./1. 5,700.000 763.800 2,899.600 1,341.800 404.800 216.000 74.000

1 Franz Josefs Bahn Pr. 
ObI. Em. 1884 4 1./4. 217.600 29.200 110.600 51.200 15.400 8.400 2.800 

- - -

Konv. Osterr. Nord· 
westbahn Pr. Obl. 
lit. A. .. · · 31/2 1./3. 6,223.200 833.800 3,165.800 1,465.000 441.800 235.800 81.000 

Osterr. Nordwestbahn 
Pr. ObI. Em. 1885. 4 1./4. 660.000 88.400 335.800 155.400 46.800 25.000 8.600 

TotaI , , , 12,840.800 1,720.600 6,532.200 3,022.800 911.600 486.600 167.000 

Annexe V. 

Liste de la repartition tchecoslovaques-polonais. 

-\ Lo Roy- Roy-
::l Republiquc Republique Republique Royaume aume 
o Tcheco- aume de Rou-Po Valeur d'Autriche de Pologne des S. C. S. d' Italie Denomination des titres 'E '" nominale 

slovaque 3'79 manie 
'" I:: 13'40 50'S7 23'54 7'10 1-30 Y o polir-... Po pOur-cent pour-cent pour-cent pour-cent pour-
::l cent 
o (5 cent 

CI.. U 

Konv. Ungar-,galiz Eisen-
I 

bahn Pr. ObI. Em. 
1870. , , , . · 31 /" / - 1./3. 430.400 57.600 219.000 101.200 30.600 16.400 5.600 
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Annexe VI. 

Liste de la repartition des titres polonais. 

-
1i Republiqut! Republique Republique Royaum e Rovaume Royaume 

'" Tcheco- de Rou· ., c:: Valeur d 'Autrich e de Pologne des S. C. S. d'ha lie Denomination des titres tJ o s!ovaq ue manie , 
0. ... 13'40 2354 7'10 3'79 ... nominale 5087 1'30 '" '" :J o o o pour-cenl pour-cenl p :lUr-cent pour-cenŁ pour-cen! pour-cent a... Uo. 

Galiz. Karl Luclwig-
.Bahn Sto Sch. V. 4 1./ 1. 3,407.600 456.600 1,733.400 802.200 242.000 129.200 44.200 

Galiz. Karl Ludwig-
Bahn Pr. Obi. 4 1./1. 1,061.200 142,200 539.800 249.800 75.400 40.200 13,800 

--

Albrechtsbahn Pr. Obi. 
i. S. . . · 4 1./5. 481.200 64.080 244.800 113.200 34.200 18.200 6.200 

Galiz. Boden-Kredit-
verein Pfclbr. inh. 
78 J. veri. 4 30./ 12. 990.000 132.600 503.600 233,000 70.200 37.600 13.000 

. 

Galiz. Lanclesbank-
Pfdbr. inh. 571

/ 2 J. 
veri.in Kr. W .. 4 30./ 12. 1,040,00(' 139.400 529.000 244.800 73.800 39.400 13.600 

TotaI . • · . 6,980,OOC 935.100 3,550.600 1,643,000 495.600 264.600 90.800 

Annexe VII, 

Liste de la repartiticn des titres polonais-roumains. 

I i:: Republique Republique Republique Royaume Royaume Royaume 
'" Valeur Tcheco- de Rou-Ol c:: d'Autriche de Pologne des S C. S. d'Italie 

Denomination des titres Y o slovaque manie ... 0. ... nominale 13'40 50'87 
23·54 7'10 3'79 1'30 '" '" '" o o o pour-cent pour-cent pour-cent. pour-cent pour-cent 

pour-cent O- Uo. 

Lemberg-Czernow.-
Jassy-E. G. Pr. ObI. 
in Kr. W. 1894. 4 1./ 1. 154.800 20.800 78.800 36.400 11.000 5.800 2.000 

---- - - --- --- - - ,. 
Lemberg-Czernow.-

Jassy-E. G. Pr. ObI. 
1./5. 200 I. Em. . · . · . 3.6 20.100 2.800 10.400 4.800 1.400 800 

--

Lemberg-Czernow.-
Jassy-E. G. Pr. ObI. 
II. Em. . · · 4 1./5. 47.400 6.400 24.000 11.200 3.100 1.800 600 

Total . · 222.600 30.000 113,200 52.100 15.800 8.400 2.BO~ 
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Annexe VIII. 

Lisle de la repartition des titres autrichiens-italiens-serbes-croates-slovenes. 

.. .' Rćpublique Rćpublique 
l~ćpublique Royaurne Royaurne Royaume 

c Ul 
Valeur Tcheco- de Rou-Ol Q d'Autri che .de Pologne des S. C. S. d'ltalie 

Dćnomination des titres u o slovaque manie 
l- e. ... nominale 13'40 

50'87 2354 7'10 379 1'30 ::; ::; ::; 
o · o o pour-cent pour-cent pOUl-cent pour-cent pour-cent pour-cent a.. Ue. 

'-_. 

Rudolfsbahn St. Sch. 
I 

V. in. Kr. W. · 4 1./1. 1,946.000 260.800 990.000 458.000 138.200 73.800 25.200 

RudoHsbahn Pr. Obł. 
i. S. Em. 1884 4 1.14. 137.200 18.400 69.800 32.400 9.600 5.200 1.800 

I 
ToŁal • · · 2,083.200 279.200 1,059.800 I 490.400 147.800 79.000 27.000 

Annexe IX. 

Liste de la, repartition des titres d'emprunt de guerre. 

-
15 Rćpublique 

Repu blique Republiqu e Royaume Royaume Royaume 
Ul 

Valeur Tc neco- de Rou-Ol c d 'Autriche de Pologne des S. C. S, d·Italie 
Denomination des titres u o slovaque manie , 

e. ... nominale 13'40 23'54 7'10 379 ... 50'87 1'30 ::; ::; ::; 
pour-cent pour-cent pour-cent pour-cent o o o pour-cent pour-cent a.. Uo. 

III. OsŁerreichische 1./1. 
Kriegsanleihe 51

/ 2 1923 12,000.000 1,608.000 5,104.400 2,824.800 852.000 454.800 156.000 
--

IV. Osterreichische 
Kriegsanleihe, 1./6. 
40jahrig 51

/ 2 1923 10,000.000 1,340.000 5,087.000 2,354.000 710.000 379.000 130.000 

V. OsŁerreichische 
Kriegsanleihe, 1./6. 
40jahrig · · · 51

/ 2 1923 28,000.000 3,752.000 14,243.600 6,591.200 1,988.000 1,061.200 364.000 

VI. OsŁerreichische 
Kriegsanleihe, 1./4. 
40jahrig 51

/ 2 1923 11,000.000 l VI. OsŁerreichische 7,121.800 3295.600 994.000 530.600 182.000 11,876.000 
Kriegsanleihe, 1./4. 
40jahrig · · · 51

/ 2 1923 3,000.000 

VII. OsŁerreichische 
Kriegsanleihe, 1./2. 
40jahrig 51

/ 2 1923 10,500.000 1,407.000 5,341.400 2,471.700 745.000 397.900 136.500 -_._--
VIII. OsŁerreichische 

Kriegsanleihe, 1./3. 
40jahrig · · 51

/ 2 1923 5,000.000 670.000 2,543.600 1,177.000 355.000 189.400 65.000 
- -----

VIII. OsŁerreichische 
Kriegsanleihe, 1./3. 
Staatsschatzscheine 51

/ 2 1923 5,000.000 670.000 2,543.600 1,177.000 355.000 189.400 65.000 

Total · • · 84,500.000 11,323.000 42,985.200 19,891.300 5,999.500 3,202.500 1,098.500 

Dr. Zbigniew Smołka Wilhelm Thaa 
m. p. m. p. 
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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją , pro
tokółem i załącznikami, uznaliśmy je i uznajemy je za 
słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych 
w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, 
ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że bę
dą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

Sil Warszawie, dnia 10 listopada 1931 r. 

(-) Z. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) A. Prysior 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski 

Apres avoir vu et examine le,sdits Convention, 
Protocole et annexes, NOUS les avons approuves et 
approuvons en toutes et chacune des dispositions qui 
y sont contenues; declarons qu'ils sont ,acceptes, ra
tifies et confirmes et promettons qu'ils seront invio
lablement observes. 

En: Foi de: QuO'i, Nous avons donne les Pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 10 Novembre, 1931. 

(-) Z. Mościcki 

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

(-) A. Prystor 

Le Ministre des .AUaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 

52!. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 17 lutego 1932 r' 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Repu
bliką Austrjacką, dotyczącej Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei że
laznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załączniltami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. III konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków austrjackich 
kolei żelaznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 
1924 r., nastąpiła w Wiedniu · w dniu 26 stycznia 1932 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej 
konwencji wraz z protokółem dodatkowym. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

522. 
KONWENCJA 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Instytutu Pensyjnego Związku 
austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia la marca 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 310). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

M Y, I G N A C Y M O ś C I C K I, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

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

Dnia osiemnastego czerwca tysiąc dziewięćset 
dwudziestego czwartego roku podpisana została w 
Wiedniu konwencja, dotycząca Instytutu Pensyjnego 
Związku austrjackich kolei lokalnych i kolejek, o na
stępującem brzmieniu dosłownem: 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOG NE, 

N O U S, I G N A C Y M O ś C I C K I, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces presentes LetŁres verront, 
Salut: 

Une Convention relative a l'etablissement d'as
surance sur les pensions de la Societe des chemins de 
fer locaux et i voie etroite ayant ete signee a Vien
ne, le dix-huit juin mil neuf cent vingt-quatre, Coo
vention dont la teneur suit: 


