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PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU S VÝKAZEM, SCHVALUJEME A PO
TVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU 
PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PĚITISKNOUT1 DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 23. ČERVENCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTI- 
STÉHO DVACÁTÉHO DEVÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCI:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 31. července 
1929 a že úmluva s výkazem nabude podle čl. III. Úmluvy mezinárodní působnosti za 14 dnů 
po výměně ratifikačních listin.

Dr. Beneš v. r.

146,
Úmluva

o nemocenské pokladně bývalé c. k. rakouské správy státních drah a o jejich vedlejších
fondech.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A

REPUBLIKY RAKOUSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA SE TŘEMI PŘÍLOHAMI:

Convention
relative á la caisse de secours en cas de maíadies 
de radministration des anciens chemins de fer 
ďEtat imp. roy. autrichiens et á ses fonds sé- 

parés.

La République Tchécoslovaque et la Répub- 
lique ďAutriche animées du désir de conclure 
selon 1’article 275 du Traité de Saint-Germain 
une convention au suj et de la caisse de secours 
en cas de maíadies de radministration des an
ciens chemins de fer ďEtat imp. roy. autri
chiens et de ses fonds séparés, ont nommé pour 
leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République 
Tchécoslovaque:

Monsieur le Docteur Jan Brablec, 
Conseiller au Ministěre de la Prévoyance Sociále, et

(Překlad.)
Úmluva

o nemocenské pokladně bývalé c. k. rakouské 
správy státních drah a o jejich vedlejších 

fondech.

československá republika a Rakouská re
publika přejíce si sjednati k provedení článku 
275 mírové smlouvy Saint-Germainské úmluvu 
o nemocenské pokladně bývalé c. k. rakouské 
správy státních drah a o jejich vedlejších 
fondech, jmenovaly svými zmocněnci:

President československé 
republiky:

pana JUDra Jana Brabiece,
ministerského radu v ministerstvu sociální péče a
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Le Président Fédéral de la 
R é p u b 1 i q u e d’A u t r i c h e:

Monsieur Guiílaume Thaa,
ancien Chef de Section au Ministere Fédéral pour 

PAdministration Sociále,

lesquels, aprěs avoir déposé leurs pleins-pou- 
voirs, trouvés en bonne et due formě, sont con- 
venus des articles suivants:

§ I-
On procédera á la liquidation des biens de la. 

caisse de secours en cas de maladies de Tadmi- 
nistration des anciens chemins de fer ďEtat 
imp. roy. autrichiens, des fonds extraordi- 
naires de secours et des fonds de secours pour 
les médicins de la caise susdite, puis des fonds 
de secours des anciens chemins de fer imp. 
roy. privilégiés de 1’ouest de la Bohéme (k. k. 
priv. Bohmische Westbahn) et des fonds de 
secours des chemins de fer du nord-ouest 
(Nordwestbahn) tels qu’ils existaient á la dáte 
du 7 juin 1924.

§ 2.
Les biens des fonds de secours des anciens 

chemins de fer imp. roy. privilégiés de 1’ouest 
de la Bohéme sont assignés en totalitě, tels 
qu’ils existaient á la dáte du 7 juin 1924,^ á la 
République Tchécoslovaque. Les titres á re- 
mettre sont énumérés dans 1’annexe I qui con- 
stitue une partie intégrante de la présente con- 
vention.

§ 3.
Les immeubles de la caisse de secours en cas 

de maladies de fadministration des anciens 
chemins des fer ďEtat imp. roy. autrichiens 
se composant de trois bátiments ďhabitation 
á Vienne XIII/4., HackingerstraBe 41—45, 
ayant actuellement une valeur portée sur les 
livres de 170.907 couronnes, qui sont loués á la 
„Gemeinnutzige Bau- und Wohnungsgenossen- 
schaft“ á Vienne, autrefois „Erster Spař- und 
Bauverein von Bediensteten der k. k. oster- 
reichischen Staatsbahnen“, ainsi que les cré- 
ances de préts des fonds extraordinaires de 
secours de la caisse de secours en cas de mala
dies susdite envers la méme société ďun mon- 
tant de 147.209 couronnes sont assignés á la 
République ďAutriche. Les immeubles susdits 
sont loués á la société susmentionnée contre 
payement anticipé de 41/3% ďintéréts et contre 
remboursement dans 72 ans ďaprěs le tableau 
ďamortissement des fonds placés et passeront

Spolkový president Rakouské 
republiky:

pana Wilhelma Thaa,
bývalého odborového přednostu ve spolkovém 

ministerstvu pro sociální správu,

kteří, vyměnivše si navzájem plné moci a 
shledavše, že jsou obsahem i formou správné, 
shodli se na těchto ustanoveních:

§ 1-
Rozdělení jmění nemocenské pokladny bý

valé c. k. rakouské správy státních drah, mi
mořádného podpůrného fondu a podpůrného 
fondu lékařů shora uvedené pokladny, dále 
podpůrného fondu bývalé c. k. privilegované 
české západní dráhy a podpůrného fondu se
verozápadní dráhy, provede se podle stavu 
ke dni 7. června 1924.

§ 2.
Jmění podpůrného fondu bývalé c. k. privi

legované české západní dráhy přiděluje se ve 
stavu ke dni 7. června 1924 v celku česko
slovenské republice. Cenné papíry, jež mají 
býti vydány, jsou uvedeny v příloze L, která 
jest nerozlučitelnou součástí této úmluvy.

§ 3.
Nemovitosti nemocenské pokladny bývalé 

c. k. rakouské správy státních drah, t. j. tři 
obytné budovy ve Vídni XIII./4, Hackinger- 
strasse 41—45, v nynější knihovní ceně 
170.907 korun, pronajaté Obecně prospěš
nému stavebnímu a bytovému družstvu („Ge- 
meinnůtzige Bau- und Wohnungsgenossen- 
schaft“) ve Vídni, dříve První úsporný a 
stavební spolek zaměstnanců c. k. rakouských 
státních drah („Erster Spař- und Bauverein 
von Bediensteten der k. k. osterreichischen 
Staatsbahnen"), dále pohledávka ze zápůjčky 
mimořádného podpůrného fondu shora uve
dené nemocenské pokladny za týmž družstvem 
v částce 147.209 korun přidělují se Rakouské 
republice. Uvedené tři nemovitosti jsou pro
najaty jmenovanému družstvu za placení 
předem 4:1/3% úroku a s další podmínkou, že 
vložený kapitál splatí se v 72 letech podle 
umořovacího plánu; po úplném splacení vlo-



1078 Sbírka zákonů a nařízení, č. 146.

1’amortissement des fonds plaeés accompli con- 
formément au contrat á la' propriété de la 
société.

§4.
Les titres énumérés dans 1’annexe II, qui 

constitue une partie intégrante de la pr.ésente 
convention, avec les coupons pas remboursés 
á la dáte du 7 juin 1924 sont répartis ďaprěs 
la clef de répartition suivante fixée ďun com-
mun accord:

II revient
á la République ďAutriche .... 33.20%

au Royaume ďltalie........................2.—%
á la République de Pologne .... 20.—%' 
au Royaume de Roumanie ... . 2.05%
au Royaume des Serbes, Croates et

Slověnes...................................... .... 2.75%
á la République Tchécoslovaque . . . 40.—%

Les détails de la répartition des > titres ré- 
sultent de 1’annexe II; les titres de chaque es- 
pěce y désignés comme non lotis seront ré
partis eu égard á leur morcellement selon la 
suitě arithmétique de leurs numéros entre les 
Etats nationaux dans 1’ordre observé á 1’alinéa 
précédent.

Les différences mentionnées dans Pannexe 
II sur la base des valeurs estimatives du 15 oc- 
tobre 1923 différence résultant par suitě des 
restes indivisibles vis-á-vis des quotes-parts 
proportionnelles seront balancées en couronnes 
autriehiennes.

Les quotes-parts des titres ďemprunt de 
guerre revenant aux Etats nationaux á Pex- 
ception de PAutriche conformément aux an- 
nexes I et III seront remises á la République 
ďAutriche pour étre détruites. _

§ 5.
Le numéraire existant á la dáte du 7 juin 

1924 est assigné á la Répúblique ďAutriche.
La République ďAutriche s’engage á payer 

seule la dette envers la Caisse de préts de 
guerre contractées á Poccasion de la souscrip- 
tion de titres ďemprunt de guerre.

§ 6.
Toutes les créances et dettes existant entre 

lá caisse de secours en cas de maladies de Pad- 
ministration des anciens cheminš de fer ďEtat 
imp. roy. autrichiens et les fonds mentionnés

zeného kapitálu přejdou nemovitosti ty podle 
smlouvy do vlastnictví družstva.

§ 4.
Cenné papíry uvedené v příloze II., která 

jest nerozlučitelnou součástí této úmluvy, 
s kupony nevyplacenými dne 7. června 1924 
rozdělují se in natura podle tohoto klíče sta
noveného společnou dohodou:

Připadá:
Rakouské republice.......................... 33'20%
království Italskému............................ 2'-—%
Polské republice..................................20'—%
království Rumunskému........................2'05%
království Srbů, Chorvatů a Slovinců 2'75%

Československé republice .... 40'—%.

Podrobné rozdělení cenných papírů jest 
zřejmo z přílohy II.; cenné papíry každého 
druhu označené v ní jako neslosované, přidě
lují se dle arithmetiekého sledu jich čísel jed
notlivým národním státům v pořadí stano
veném v předchozím odstavci, při čemž se 
béře zřetel k rozdělení těchto cenných papírů 
na jednotlivé kusy.

Z přílohy II. patrné odchylky v přídělu 
cenných papírů, provedené proti poměrným 
podílům na podkladě odhadních cen ze dne
15. října 1923 a vzniklé z nedělitelnosti 
zbytků, vyrovnávají se hotově v rakouských 
korunách.

Titry válečných půjček, připadající podle 
příloh I. a III. poměrně národním státům 
vyjma Rakousko, ponechají se Rakouské re
publice, aby je zničila.

§ 5.
Hotovost, jež tu byla dne 7. června 1924, 

přiděluje se Rakouské republice.
Rakouská republika se zavazuje, že zaplatí 

sama zápůjčku na běžném účtu sjednanou při 
upisování válečných půjček u Pokladny vá
lečných zápůjček.

§ 6.
Všechny pohledávky a dluhy mezi nemo

censkou pokladnou bývalé c. k. rakouské 
správy státních drah a fondy uvedenými v § 1 
na jedné straně a mezi bývalým c. k. erárem
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sous § 1 ďune part et 1’ancien Trésor public 
imp. roy. de l’Autriche ďautre part sont consi- 
dérées comme compensées.

§ 7.
Dans le cas oú des créances envers la caisse 

de secours en cas de maladies de l’administra- 
tion des anciens chemins de fer ďEtat imp. 
roy. autrichiens et les fonds mentionnés sous 
§ i á l’exception des fonds de secours des an
ciens chemins de fer imp. roy. privilégiés de 
l’ouest de la Bohéme seraient réelamées plus 
tard, 1’Etat, dont le ressortissant a joul du se
cours respectif, les prendra á sa charge dans 
la mesure des íňens lui assignés.

§ 8.
La République ďAutriche s’engage á con- 

server pendant un délai de 10 ans á partir de 
la mise en vigueur de la présente convention, 
les dossiers et les piěces auxiliaires concernant 
la caisse de secours en cas de maladies de l’ad- 
ministration des anciens chemins de fer ďEtat 
imp. roy. autrichiens et les fonds mentionnés 
sous § 1, á permettre aux organes autorisés 
par la République Tchécoslovaque ďen pren- 
dre connaissance ou copie.

La République ďAutriche accordera _ gra- 
tuitement 1’autorisation ďexportér les titres, 
qui reviennent á la République Tchécoslo
vaque, et pourvoira, le cas échéant, á ce que 
les marques autrichiennes soient annullées.

Dans le délai ďun mois á dater de la mise en 
vigueur de la présente convention,_ le Gou- 
vernement autrichien mettra á la disposition 
de la Légation de la République Tchécoslo
vaque á Vienne ou de 1’office á désigner par 
celle-ci á Vienne les titres qui reviennent á cet 
Etat selon les dispositions précédentes, aprěs 
que les différences mentionnées sous § 4, al. 3 
auront été balancées en argent comptant.

§ 9.
La caisse de secours en cas de maladies de 

Fadministration des anciens chemins de fer 
ďEtat imp. roy. autrichiens et les fonds men
tionnés sous § 1 sont considérés comme dis- 
souts á la dáte du 7 juin 1924.

Aprěs Fexécution de la présente convention 
par la République ďAutriche la République 
Tchécoslovaque ne lui réclamera plus rien en 
vertu du Traité de Saint Germain au sujet de 
la caisse de secours et des fonds mentionnés 
plus haut.

na druhé straně považují se vzájemně za vy
rovnané.

§ 7.
Vyskytly-li by se ještě nějaké pohledávky 

za nemocenskou pokladnou bývalé c. k. ra
kouské správy státních drah a fondy uvede
nými v § 1, vyjma podpůrný fond bývalé 
c. k. privilegované české západní dráhy, pře
vezme je v rozsahu jmění jemu přiděleného 
stát, jehož občan požíval příslušné nemo
censké péče.

§ 8.
Rakouská republika se zavazuje, že uschová 

po dobu 10 let ode dne, kdy tato úmluva na
bude účinnosti, spisy a pomůcky vztahující se 
na nemocenskou pokladnu bývalé c. k. ra
kouské správy státních drah a fondy uve
dené v § 1, a že dovolí oprávněným orgánům 
československé republiky do nich nahlížeti a 
pořizovati si opisy.

Rakouská republika udělí bezplatně povo
lení k vývozu cenných papírů, které připadají 
Československé republice a postará se, aby 
rakouské označení bylo zrušeno, bude-li toho 
třeba.

Do měsíce ode dne, kdy tato úmluva na
bude účinnosti, Rakouská vláda dá k dispo
sici vyslanectví československé republiky ve 
Vídni nebo úřadu ve Vídni jím označenému 
cenné papíry, které připadají tomuto státu 
podle předcházejících ustanovení po provedení 
vyrovnání hotovými po rozumu ustanoveni 
§ 4, odst. 3.

§ 9.
Nemocenská pokladna bývalé c. k. rakouské 

správy státních drah a fondy uvedené v § 1 
považují se za zrušené dne 7. června 1924.

Jakmile Rakouská republika splní tuto 
úmluvu, nevznese již československá repu
blika požadavků po rozumu ustanovení Saint- 
Germainské mírové smlouvy stran nemo
censké pokladny a fondů shora uvedených.
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§ 10.
La présente conventíon sera ratifiée dans le 

plus bref délai possible, elle entrera en vigueur 
quatorze jours aprěs la dáte á laquelle les in- 
struments de ratification auront été échangés 
á Vienne.

En foi de quoi, les plénipotentíaires sus- 
nommés ont apposé leurs signatures á la pré
sente conventíon.

Eait á Vienne, le quinze juin mil neuf cent 
vingt-quatre en double expédition dont une 
sera remise á chacune des Hautes Parties 
Contractantes.

Pour la République Tchécoslovaque:
Dr. JAN BRABLEC m. p.

Pour la République ďAutriche:

W. THAA m. p.

§ 10.
Tato úmluva bude ratifikována v nejkratší 

době. Nabude účinnosti za 14 dní po výměně 
ratifikačních listin ve Vídni.

Tomu na víru zmocněnci shora jmenovaní 
připojili své podpisy k této úmluvě.

Sepsáno ve Vídni, dne patnáctého června 
roku tisícíhodevítistéhodvacátéhočtvrtého ve 
dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 
každá z Vysokých smluvních stran.

Za československou republiku:
Dr. JAN BRABLEC v. r.

Za Rakouskou republiku:
W. THAA v. r.
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Annexe I.

LISTE
des valeurs et titres des fonds de secours des 
anciens chemins de fer imp. roy. privilégiés de 

l’ouest de la Bohéme.

a) Valeurs á l’e x c e p t i o n 
des titres ďemprunt de guerre.

Valeur nominale
4% einh. konv. steuerfreie Kro-

nenrente Mai—November . 52.800 cour.
4'2% einh. Notenrente Fe-

bruar—August .... 10.400 „
4% steuerfreie osterr. Kronen-

rente, Márz—September . 15.400 „
4% steuerfreie osterr. Kronen-

rente, Juli—Dezember . . 2.200 „
514% Franz Josefbahn in fl. . 800 „
4% Bohm. Westbahn Em. 1885

in Silber.............................  108.800 „
4% Ozernowitz — Novosielitza

(Bukow. Lokalbahn) . . 1.200 „
4% Franz Josefbahn, Em. 1884,

in Silber............................. 800 „
4% Galiz. Karl Ludwigbahn in

Silber................................ 6.400 „
31/2% Ungar.-galiz. Eisenbahn,

Em. 1878, konv.................... 2.000 „
31/2% Ungar.-galiz. Eisenbahn,

' “ Em. Í903   400 „
4% Bohmische Hypothek.-Bank 

42:l/4jáhr., o. W. (Februar—
August)........................... 7.600 „

4% Bohm. Landesbank, Kom-
munal-Schuldsch., 78jáhr. . 3.600 „

4% Galiz. Landesbank, 57]/^-
jáhr.................................... 1.000 „

4% Bregenzerwaldbahn . . . 2.000 „
4% Dux-Bodenbacher Eisen

bahn, Em. 1891, in Silber . 9.000 „
S'6% Lemberg-Czernowitz-Jassy 

Eisenbahn, Em. 1884, in 
Silber.................................  1-200 „
valeur nominale totale . . 225.600 cour.
valeur estimative (course 
de la bourse á Vienne) to
tale á la dáte du 15 octobre 
1923 ........................ 182,480.800 „

b) Titres ďemprunt de guerre.

IV. Kriegsanleihe (40jáhr.) . . 2.100 cour.
VI. Kriegsanleihe (40jáhr.) . . 2.000 „

nařízeni, 'c. 1081

VÝKAZ
cenných papírů podpůrného fondu bývalé 
c. k. privilegované české západní dráhy.
a) Cenné papíry mimo t i t r y 

válečné půjčky.
Jmenovitá hodnota

4% sjednocená konv. daně- 
prostá korunová renta, 
květen—listopad . . . 52.800 korun,

42% sjednocená papírová
renta, únor—srpen . . 10.400 „

4% daněprostá rakouská ko
runová renta, březen—
září..............................   . 15.400 „

4% daněprostá rakouská ko
runová renta, červen—
prosinec........... 2.200 „

514% dráha Frant. Josefa,
ve zlatých...... 800 „

4% česká západní ' dráha,
emisse 1885, ve stříbře 108.800 „

4% černovice — Novosielica 
(bukovinská místní drá
ha) .................................. 1.200 „

4% dráha Frant. Josefa,
emisse 1884, ve stříbře 800 „

4% haličská dráha Karla
Ludvíka, ve stříbře . . 6.400 „

31/2% uh.-haličská železnice,
emisse 1878, konv. . . 2.000 „

31/2% uh.-haličská železnice,
emisse 1903, konv. . . 400 „

4% česká Hypoteční banka,
42V2 roků, rak. měna
(únor—srpen) .... 7.600 „

4% česká Zemská banka, ko
munální dluhopisy, 78
roků............................. 3.600 „

4% haličská Zemská banka,
57V2 roků.................... 1.000 „

4% dráha Bregencského lesa 2.000 „
4% železnice Duchcov—Pod- 

mokly, emisse 1891, ve 
stříbře ....... 9.000 „

3 6%, železnice Lwów—černo- 
vice—Jassy, emisse 1884,
ve stříbře.................... 1.200 „
Úhrnná jmenovitá hod
nota .............................  225.600 korun.

z úhrnná odhadní cena ke 
dni 15. října 1923 (kurs 
vídeňské bursy) . . 182,480.800 korun.
b) Titry válečné půjčky.

IV. válečná půjčka (40 roků) 2.100 korun,
VI. válečná půjčka (40 roků) 2.000 „

Příloha I.

106
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TÁBLEAU DE LA RÉPARTÍTION BES EFFETS
[de la caisse de seeours en cas de maladies 

ďEtat imp. roy. autrichiens, des fonds extra- 
pour les médecins de la cáisse susdite, puis des fonds de

Valeur
nominale

en
couronnes

313.000 
747.900

35.200 
26.000

1,347.100
60.400

144.200 
1,574.800

50.000
172.400
143.600
80.000 

514 410
4.000

101.200
193.600 

26.000
548.000
138.800
976.400
282.600 

30.000
291.200

54.400
39.600
30.000
26.000
89.600
45.200
11.200 
16.800
12.400 
12.000
91.000
62.000

407.800 
28.000

6.000
119.000

45.000
15.000
16.000
17.600 

7.800
81.200
60.000

107.400
500.000 

15.200
1.000

16.000
3.200

9,737.200
6.360,745.000

Dénomination des titres

4% einh. konv. steuerfreie Kronenrente, Mai—November..........................
4% einh. konv. steuerfreie Kronenrente, Janner—Juli..........................
4.2% einh. Notenrente, Februar—August............................. ....
4% oesterr. steuerfrei GoMrente (GoM fl. 13.000) . . . .................. .... .
4% oesterr. steuerfreie Kronenrente, Marz—September..........................
4% oesterr. steuerfreie Kronenrente, Juni—Dezember.............................
3V2% Investitionsrente............................................................................
5%% Fra-i Josefbahn in Silber (Einsenb.—St.-Sch.-V.)......................... .
4% Galiz. Karl Ludwigbahn (Einsenb.-St,-Sch.-V.)..................................
4% Pilsen-Priesen-Bahn in fl. (Eisenb.-St.-Sch.-V.)..................................
4% Rudolfbahn, steuerfrei (Eisenb.-St.-Sch.-V.) . . . ..............................
4% Aíbrechtsbahn, in Silber (Eisenb.-Pr.-Obl.)
4% Bohm. Westbahn, Em. 1895 „
4% Czernowitz-Novosielitza (Bukow. Lokalb.) .,
4% Eisenerz-Vordemberger Lokalb. in fl.
4% dto., Em. 1892, in fl. „
4% Franz Josefb., Em. 1884 in Silber „
4% Galiz. Karl Ludwigb., in Silber „
4% Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenb. Ges., Em. 1894 „
4% Mahr. Grenzbahn „
4 % Mahr.-sehles. Zentralbahn „
3)4% Nordwestbahn, oester., lit. A, konv. „
314 % Nordwestbahn, oester., lit, B, konv. „
314% Nordwestbahn, oester., lit. B, Em. 1903 „
4% Nordwestbahn, oester., Em. 1885, in Silber 
4% Pilsen-Priesen-Bahn, in Silber „
4% Rudolfbahn, Em. 1884, in Silber „
4% Siidnorddeutsche Verbindungsbahn „
314% Ung.-galiz. Eisenb., Em. 1870, konv. „
314 % Ung.-galiz. Eisenb., Em. 1903 „
4% Ung.-galiz. Eisenb. Em. 1887, in Silber - „
4% Vorarlberger Bahn, Em. 1884, in Silber „
4% Ungar. Rente in Kronen, steuerfrei...................................................
4% Wiener Verkehrsanlagen-Anleihe, Em. I und II..................................
4% Triest und Handelskammer Triest.......................................................
4% Bodenkredit-Anstalt, allg. oesterr. 50jáhr., 6. W. u. K.......................
4% Bohm. Hypoth.-Bank, 4214jáhr., 6. W. (Februar-August)................
4% Bohm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78jáhr................................
4% Galiz, Landesbank, 5714jahr. ...............................................................
4% Galiz. Landesbank, Kommunal-Oblig., IV. Em. 45jáhr............................
4% Galiz. Landesbank, Eisenbahn-Oblig., 5714jahr......................................
4% Absdorí-Stoekerau, Eisenbahn-Prioritatsoblig. . .'..........................
4 % Bregenzerwaldbahn, Eisenbahn-Prioritatsoblig......................................
4% Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1891, in Silber..............................
4% Kasehau-Oderberger Eisenbahn, Em. 1889 (gem. Str.) č. K.................
3.6% Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenb. Em. 1884, in Silber.................
4% Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenb., Em. 1884, in Silber, strfr. . . .
4% Oesterr. Losanleihe, Vi Stiicke zu K 1000 ......................................
4% Oesterr. Losanleihe, Vs Stiicke zu K 200 ..........................................
1 Gewinstschein (ganze) Oesterr. Losanleihe ...........................................
314 % Nordwestbahn, lit. A, konv. (Eisenbahn-Prioritatsoblig.).................
4% Nordwestbahn, Em. 1885, in Silber (Eisenbahn-Prioritatsoblig.) . . .

Valeur nominale totale en couronnes 
Valeur estimative totale du 15 octobre 1923 1 en couronnes f

Différences J autrichiennes \
Les chiffres figurant entre parenthěse représentent les valeurs nominales des 
titres lotis. '

Valeur 
estimative 

(course de la 
bouvse a 

Viennej du 15 
octobre 1923

par

100
100
100

18.000
100
100
100

106.000
1.500

143.000 
3.300 
1.200

140.000
12.000

110
110

95.000
5.000

20.000
135.000
120.000

85.000
138.500
138.500

95.000
140.000

10.700
135.000

50.000
50.000
50.000 

110 
100 
110 
100 
150

175.000
175.000

1.000 
200 
500

85
100

138.000
125.000

18.000
20.000

piěce 2.000
„ 250
„ 1.000
113.000
113.000
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(A L’EXCEPTION DES TITRES D’EMPRUNT DE GUERRE). Annexe II.
de radministration des anciens chemins de fer
ordinaires de secours et des fonds de secours
secours des chemins de fer du nord-ouest (Nordwestbahn).]

Quote-part revenant (valeur nominale en courormes)
33-20% 2-00% 20-00% 2-05% 2-75°/o 40-00%

á la République au Royaume á la République au Royaume au Royaume á la République
ďAutriche ďltalie de Pologne de Roumanie Croates et Slověnes Tchécoslovaque

103.900 6.300 62.600 6.400 8.600 125.200
248.300 15.000 149.600 15.300 20.600 299.100

11.700 700 7.000 700 1.000 14.100
8.600 500 5.200 600 700 10.400

. 447.200 27.000 269.400 27.600 37.100 538.800
20.000 1.200 12.100 1.200 1.700 24.200
47.900 2.900 28.800 2.900 4.000 57.700

622.800 31.600 314.800 32.400 43.200 630.000
16.800 800 10.000 1.200 1.200 20.000

(4.000) 57.200 (200) 3.600 (2.200) 34.400 ■(200) 3.600 (200) 4.800 (4.400) 68.800
(6.000) 47.600 (400) 2.800 (3.600) 28.800 (400) 2.800 (400) 4.000 (7.200) 57.600
(2.400) 26.400 1.600 (1.200) 16.000 1.600 2.400 (2.400) 32.000

(18.000) 170.800 (1.000) 10.400 (10.800) 102.800 (1.000) 10.400 (1.800) 14.000 (21.400) 206.000
1.600 — 800 __ — 1.600

33.600 2.000 20.400 2.000 2.800 40.400
64.400 4.000 38.800 4.000 5.200 77.200

(800) 8.800 400 (400) 5.200 400 800 (800) 10.400
(22.000) 182.000 (1.400) 11.000 (13.600) 109.600 (1.400) 11.200 (2.000) 15.000 (27.200) 219.200

46.000 2.800 27.600 2.800 4.000 55.600
(13.600) 324.400 (800) 19.600 (8.200) 195.200 (800) 20.000 (1.000) 26.800 (16.400) 390.400
(6.000) 93.600 (400) 6.000 (3.600) 56.400- (40-0) 6.000 (400) 7.800 (7.200) 112.800

(600) 10.000 400 (200) 6.000 800 800 (400) 12.000
(6.600) 96.800 (400) 5.600 (3.800) 58.400 (400 ) 6.000 (400) 8.000 (7.600) 116.400

(200) 18.000 1.200 10.800 1.200 1.600 (200) 21.600
(3.400) 13.200 (200) 800 (2.000) 8.000 (200) 800 (200) 1.200 (4.000) 15.600

(600) 9.900 600 (200) 6.000 600 900 (400) 12.000
(800) 8.800 400 (400) 5.200 400 800 (800) 10.400
(400) 29.600 1.600 18.000 2.000 2.400 (400) 36.000

(1.000) 15.200 800 (400) 9.200 800 1.200 (1.000) 18.000
3.600 — 2.400 400 400 4.400
5.600 400 • 3.200 400 400 6.800
4.000 400 2.400 400 400 4.800
4.000 200 2.400 300 300 4.800

30.200 1.800 18.200 1.900 2.500 36.400
(600) 20.600 (200) 2.000 (400) 12.400 1.300 900 (800) 24.800

135.500 8.100 81.600 8.300 11.200 163.100
9.300 500 5.600 600 800 11.200
2.000 100 1.200 100 200 2.400

39.500 2.400 23.800 2.400 3.300 47.600
14.900 900 9.000 900 1.300 18.000

5.000 300 3.000 300 400 6.000
5.200 400 3.200 400 400 6.400
5.600 400 3.600 400 400 7.200
2.400 — 1.800 i--- 600 3.000

27.000 1.600 16.200 1.700 2.200 32.500
19.800 1.200 12.000 1.200 1.800 24.000
35.400 1.800 21.600 2.400 3.000 43.200

166.000 10.000 100.000 10.000 14.000 200.000
5.000 400 3.000 400 400 6.000
1.000 — __ __ — ----

5.200 400 3.200 400 400 6.400
1.200 — 800 — — 1.200

3,233.100 194.900 1,947.700 199.900 267.900 ,3,§93.700
1.779,647.000 106,931.000 1.072,333.000 110,408.000 147,986.000 2.143,440.000

— 120.000 — 284.000 + 184.000 + 513.000 + 566.000 — ’ 859.000

106*
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VÝKAZ ROZDĚLENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
nemocenské pokladny bývalé c. k. rakouské 

fondu a podpůrného fondu lékařů této
severozápadní

Jmenovitá
hodnota

313.000
747.900
35.200
26.000

1,347.100
60.400

144.200 
1,574.800

50.000
172.400
143.600
80.000

514.400
4.000

101.200
193.600 
26.000

548.000
138.800
976.400
282.600 

30.000
291.200

54.400
39.600
30.000
26.000
89.600
45.200
11.200 
16.800
12.400 
12.000
91.000
62.000

407.800 
. 28.000

6.000
119.000
45.000
15.000
16.000
17.600 

7.800
81.200
60.000

107.400
500.000 

15.200
1.000

16.000
3.200

9,737.200
5.360,745.000

Označení
Odhadní 

cena ke dni 
15. října 1923. 
(kurs vídeň
ské bursy)

4% sjednocená konv. daněprostá korunová renta, květen—listopad 
4% sjednocená konv. daněprostá korunová renta, leden—červenec
4.2% sjednocená papírová renta, únor—srpen......................... '
4% rakouská daněprostá zlatá renta (zl. ve zlatě 13.000) ....
4% rakouská daněprostá korunová* renta, březen—září . ’
4% rakouská daněprostá korunová renta, červen—prosinec.................
3 % % investiční renta...................................................'
514% dráha Frant. Josefa, ve stříbře (železn. st. dl. úpisy) '.
4% haličská dráha Karla Ludvíka (železn. st. dl. úpisy) ......................
4% dráha Plzeň-Březno, ve zlatých (železn. st. dl. úpisy) ...... [
4% Rudolfova dráha, daněprosté (železn. st. dl. úpisy) .......

Albrechtova dráha, ve stříbře (železn. pr. obligace)
4% česka zapadni dráha, emisse 1895
4% Černovice-Novosielica (bukov. míst. dráha) ”
4% místní dráha Eisenerz-Vordenberg, ve zlatých ”
4% místní dráha Eisenerz-Vordenberg, emisse 1892, ve zlatých ’’
4% dráha Frant. Josefa, emisse 1884, ve stříbře
4% haličská dráha Karla Ludvíka, ve stříbře ”
4% železniční společnost (Lwów-černovice-Jassy, emisse 1894 ”
4% moravská pohraniční dráha 
4% moravsko-slezská ústřední dráha
3%% severozápadní dráha, rak., lit. A, konv. ”

'3%% severozápadní dráha, rak. lit. B, konv. ’’
3%% Severozápadní dráha, rak., lit. B. emisse 1903 ”
4% severozápadní dráha, rak., emisse 1885, ve stříbře „
4% dráha Plzeň—Březno, ve stříbře
4% Rudolfova dráha, emisse 1884, ve stříbře
4% jihoseveroněmecká spojovací dráha ’’
3%% uh. haličská železnice, emisse 1870, konv.
3 %> % uh. haličská železnice, emisse 1903 ”
4% uh. haličská železnice, emisse 1887, ve stříbře ’’
4% vorarlbergská dráha, emisse 1884, ve stříbře ”
4% uherská renta v korunách, daněprostá..............................” . . . .
4% zápůjčka vídeňských dopravních podniků, emisse I. a II....................
4% Terst a obchodní komora v Terstu................................. ....
4% pozemkový úvěrní ústav, všeob. rak., 50 roků, rak. měna "a koř. .’ ’
4% česká Hypoteční banka, 42% roku, rak. měna (únor—srpen) ....
4% česká Zemská banka, komunální dlužní úpisy 78 roků.........................
4% haličská Zemská banka, 57% roku...................................................
4% haličská Zemská banka, komunální obligace, IV. emisse, 45 roků . . .
4% haličská Zemská banka, železniční obligace, 57% roku.....................
4 % Absdorf-štokrava, železniční prioritní obligace.........................
4% dráha Bregencského lesa ..............................................
4% železnice Duchcov-Pcdmokly, emisse 1891, ve stříbře..........................
4%^ železnice Košice-Bohumín, emisse 1889 (spol. trať) Kč . .... i 
3.6% železnice Lwów-černovice- Jassy, emisse 1884, ve stříbře .. . !
4% železnice Lwów-černovice-Jassy, emisse 1884, ve stříbře.................
4% rak. losová půjčka, Vi kusy po K 1.000 ...............................................
4% rak. losová půjčka, Vs kusy po.K 200 .......................................... i
1 výherní list (celý los), rak. losová půjčka.................................. ." .
3%% severozápadní dráha, lit. A, konv. (železn. pr. obligace).................
4% severozápadní dráha, emisse 1885, ve stříbře (železn. pr. obligace) . .

Úhrnná jmenovitá hodnota v korunách 
Úhrnná odhadní cena ke dni 15. října 1923 1 v korunách

Rozdíly / rakouských
číslice uvedené v závorkách označují jmenovité hodnoty slosovaných titrů

100 
100 
100 

18.000 
100 
100 
100

106.000 
1.500

143.000 
3.300 
1.200

140.000 
12.000

110 
110

95.000
5.000

20.000
135.000
120.000
85.000 

138.500 
138.500

95.000
140.000 

10.700
135.000

50.000 
50.000
50.000 

110 
100 
110 
100 
150

175.000
175.000

1.000 
200 
500

85
100

138.000
125.000

18.000 
20.000

zal kus 2.000 

„ 250
„ 1.000

113.000 
113.000
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správy státních drah, mimořádného podpůrného 
pokladny, jakož i podpůrného fondu 
dráhy.

(MIMO TITRY VÁLEČNÉ PŮJČKY) Příloha II.

Poměrný podíl (jmenovitá hodnota)
33'20% 2-00°/o 20'00°/o 2'05°/o 2'75°/o 40'00°/o

Rakouská republika Království
Italské Polská republika Království

Rumunské
Království 

Srbů, Chorvatů 
a Slovinců

československá
republika

103.900
248.300

11.700
8.600

447.200
20.000
47.900 

522.800
16.800

(4.000) 57.200
(6.000) 47.600
(2.400) 26.400

(18.000) 170.800
1.600

33.600
64.400

(800) 8.800
(22.000) 182.000

46.000 
(13.600) 324.400
(6.000) 93.600 

(600) 10.000
(6.600) 96.800

(200) 18.000
(3.400) 13.200

(600) 9.900
(800) 8.800 
(400) 29.600

(1.000) 15.200
■3.600
5.600
4.000
4.000

30.200
(600) 20.600 

135.500 
9.300
2.000 

39.500
14.900 
5.000 
5.200 
5.600 
2.400

27.000 
19.800
35.400 

166.000
5.000
1.000
5.200
1.200

6.300
15.000 

700 
500

27.000 
1.200 
2.900

31.600
800

(200) 3.600
(400) 2.800

1.600 
(1.000) 10.400

2.000
4.000

400
(1.400) 11.000 

2.800 
(800) 19.600
(400) 6.000

400
(400) 5.600

1.200
(200) 800 

600 
400 

1.600 
800

400
400
200

1.800
(200) 2.000 

8.100 
500 
100 

2.400 
900 
300 
400 
400

1.600
1.200
1.800

10.000 
■ 400

400

62.600
149.600

7.000
5.200 

269.400
12.100
28.800

314.800
10.000

(2.200) 34.400
(3.600) 28.800
(1.200) 16.000
(10.800) 102.800

800
20.400
38.800 

(400). 5.200
(13.600) 109.600

27.600 
(8.200) 195.200
(3.600) 56.400
(200) 6.000
(3.800) 58.400

10.800
(2.000) 8.000
(200) 6.000
(400) 5.200

18.000 
(400) 9.200

2.400
3.200 
2.400 
2.400

18.200 
(400) 12.400

81.600
5.600
1.200 

23.800
9.000
3.000 
3.200
3.600 
1.800

16.200
12.000
21.600

100.000
3.000

3.200
800

6.400 
15.300

700
600

27.600
1.200
2.900 

32.400
1.200 

(200) 3.600
(400) 2.800

1.600 
(1.000) 10.400

2.000
4.000 

400
(1.400) 11.200 

2.800
(800) 20.000 
(400) 6.000

800
(400) 6.000

1.200
(200) 800 

600 
400

2.000 
800 
400 
400 
400 
300

1.900
1.300
8.300 

600 
100

2.400 
900 
300 
400 
400

1.700
1.200
2.400

10.000
400

400

8.600
20.600

1.000
700

37.100
1.700
4.000

43.200 
1.200

(200) 4.800
(400) 4.000

2.400 
(1.800) 14.000

2.800
5.200 

800
(2.000) 15.000

4.000
(1.000) 26.800

(400) 7.800
800

(400) 8.000
1.600

(200) 1.200 
900 
800 

2.400
1.200 

400 
400 
400 
300

2.500
900

11.200 
800 
200

3.300
1.300 

400 
400 
400 
600

2.200
1.800
3.000 

14.000
400

400

125.200
299.100 

14.100
10.400 

538.800
24.200 
57.700

630.000 
20.000

(4.400) 68.800
(7.200) 57.600
(2.400) 32.000

(21.400) 206.000
1.600

40.400
77.200 

(800) 10.400
(27.200) 219.200

55.600
(16.400) 390.400 

(7.200) 112.800
(400) 12.000

(7.600) 116.400 
(200) 21.600

(4.000) 15.600
(400) 12.000
(800) 10.400
(400)- 36.000

(1.000) 18.000
4.400 

6.800. 
4.800 
4.800

36.400 
(800) 24.800

163.100
11.200

2.400
47.600 
18.000

6.000
6.400
7.200
3.000 

32.500 
24.000 
43.200

200.000
6.000

6.400
1.200

3,233.100 
1.779,647.000 

— 120.000

194.900 
106,931.000 

— 284.000

1,947.700 
1.072,333.000 

+ 184.000

199.900 
110,408.000 

+ 513.000

267.900 
147,986.000 

+ 566.000

3,893.700
2.143,440.000

859.000



1086 Sbírka zákonů a nařízení, č. (46.

Annexe III.
TABLEAU DE LA RÉPARTITION DES TITRES D’EMPRUNT DE GUERRE

[de la caisse de secours en ca^ de maladies de radministration des anciens chemins de fer 
ďEtat imp. roy. autrichiens, des fonds extraordinaires de secours et des fonds de secours 
pour les médecins de la caisse susdite, puis des fonds de secours des chemins de fer du

nord-ouest (Nordwestbahn)].

Valem-
nominale
en eou-
ronnes

Dénomination des titres

Q u o t e - p a r t r e v e n a n t

33'20°/o 2-00% 20-00% 2-05% 2-76% 40-00%

k la 
Répu- 
bliriue 
d’Au- 
triche

au
Royaumí
ďltalie

k la
Républi- 
que de 
Pologne

au Roy- 
aume de 
Rouma- 

nie

au Royau 
me des 
Serbes, 

Croates e 
Slověnes

a la
Républi-

que
Tchéco-
slovaque

1,621.500 IH. Kíiegsanleihe . . 538.300 32.400 324.300 33.300 44.600 648.600
1,007.600 IV. Kriégsanleihe (40jahrig)............. 334.500 20.200 201.600 20.700 27.700 403.000
1,340.300 V. Kriegsanleihe (40jahrig)............. 445.000 26.800 268.100 27.500 36.800 536.100

14.800 VI. Kriegsanleihe (40jáhrig)............. 4.900 300 3.000 300 400 5.900
3.000 VII. Kriegsanleihe (40jáhrig) .... 900 100 600 100 100 1.200
6.600 VIII. Kriegsanleihe (áOjáhrig) .... 2.200 100 1.300 200 200 2.600

3,993.800 1,325.800 79.900 798.800 - 82.100 109.800 1,597.400



Sbírka zákonů a nařízení, č. 146. 108?

VÝKAZ ROZDĚLENÍ TITRŮ VÁLEČNÉ PŮJČKY

nemocenské pokladny bývalé c. k. rakouské správy státních drah, mimořádného podpůrného 
fondu a podpůrného fondu lékařů této pokladny, jakož i podpůrného fondu

severozápadní dráhy.

Příloha III.

P 0 m ě r n ý p o cl í 1

Jméno-
Označení

33'20°/o 2'00°/o 20'00°/o 2'05°/o 2'75°/o 40'00°/o

vitá
hodnota.

Rakouská
republika

Králov
ství

Italské

Polská
republika

Králov
ství
Ru

munské

Králov
ství Srbů, 
Chorvatů 

a
Slovinců

Českoslo
venská

republika

1,621.500 III. válečná půjčka..................... 538.300 32.400 . 324.300 33.300 44.600 648.600

1,007.600 IV, válečná půjčka (40 roků) . . . 334.500 20.200 201.500 20.700 27.700 403.000

1,340.300 V. válečná půjčka (40 roků) . . . 445.000 26.800 268.100 27.500 36.800 536.100

14.800 VI. válečná půjčka (40 roků) . . . 4.900 800 3.000 300 400 5.900

3.000 VII. válečná půjčka (40 roků) . . 900 100 600 100 100 1.200

6.600 VIII. válečná půjčka (40 roků) . . 2.200 100 1.300 200 200 2.600

3,993.800

\

1,325.800 79.900 798.800 82.100 109.800 1,597.400


