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Zaznajomiwszy się z powyższą umową i protokółem końcowym, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne 
żarówno w całości, jak i k ażde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane 
i potwierdzone, i przyrzekamy, że bęcią nie zmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 31 stycznia 1933 r. 

(-) l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) A. Prystor 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Beck 

705. , 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 listopada 1933 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republikę 
Austriacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz 
o pomocy prawne; w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protohółem końcowym dnia 

. 22 kwietnia 1932 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 14 umowy między Rzecząpospo1itl\ 
Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeuiu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezp~ 
średnicp oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym 
dnia 2~ kwietnia \1)32 r. nastąpiła w Warszawie w dniu 7 listopada 1933 r. wymiana dokumentów raty
fikacyjnych powyższej umowy. 

706. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 4 listopada 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo
ści w sprawie zmian w statucie (ustawie) Lubelskie

go Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. 

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. w spra
wie statutów towarzystw kredytowych ziemskkh 
i mie1'Skich oraz zmia:ny statutów instytucyj kredy
towych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej 
przez b. władze zaborcze (Dz. U. R. P. Nr. 35, 
poz. 326), zarządza się co na,stępuje: 

§ 1. Zezwala się LubeLskiemu Towarzystwu 
Kre,dytowemu Miejskiemu w Lublinie na następują
ce zmiany w jego statucie (ustawie): 

1) § 16 otrzymuje obecnie brzmienie na'stę
pujące: 

,,§ 16. Należne Towarzystwu corocznie sumy 
będą wnoszone w dwóch półrocznych tenninach 
rówuemi ratami zgóry, gotowi!zną, lub ubiegłemiku
ponami i wylosowanemi listami zastawnemi~ przy-

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

czem ozęść raty, przeznaczona na umorzenie, może 
być w ciągu 6 tygodni od dnia platnośd raty 
wnoszona w listach zastawnych niewylosowanych 
T owarzystwa o tem samem oprocentowaniu i tej sa
mej serji, w jakich udz.iclona została pożycZlka, po
dług wartości nominalnej tych listów."j 

2) § 41 uzupełnia się następującemi ustępami . 
Ikońcowemi: 

"Ogólne Zebranie na wn'iolse'k Dyrekcji i Komi
tetu Nadzorczego Towarzystwa może uchwalić 
w drodze wyjątku, na przeciąg czasu ni'e dłuższy niż 
roik je·den, zawieszeni1e losowania listów zastawnych 
tego T o'wa:rzystwa i wycofanie z obiegu tych listów 
w drodze wykupu w terminach określonych w niniej
szym statucie (ustawi,e). Uchwała taka winna być za
twierdz'ona przez Mini.stelrstwo Skarbu. 

Surma ogólna Hstów zastawnych, wycofanych 
z obiegu bądź w drodze I05O'wani'a, bądź w drodze 
wykupu, powinna wynosić co najmniej sumę. która 
ma być umorzona, zgodnie z przepi:sami niniejszego 
statutu". 

§ 2. Rozporządzenie niiuiej:sze wchodzi w ży
cie w dniu ogłoszenia. 

Mini,ster Skar,bu: WI. Zawadzki 


