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Předchozí prohlášení zahrnuje i uherské
válečné půjčky za hořejších předpokladů
upsané a získané.

Die vorstehende Erklárung umfaBt auch
ungarische, unter den obigen Voraussetzungen gezeichnete und erworbene Kriegsanleihestúcke.

II.

II.

Výplata kuponů.

Einlosung von Kupons.

Pokud se vyplácejí československým stát
ním příslušníkům kupony neb jiné platební
závazky z dluhopisů sestátněných dřívějších
drah soukromých, ležících výhradně na česko
slovenské půdě, nechť za stejných podmínek
vyplácejí se také německým věřitelům.

Soweit die Einlosung von Kupons oder anderen
Zahlungsverpflichtungen
aus
den
Schul dverschreibungen der ausschlieBlich auf
čechoslovakischem Boden gelegenen, verstaatlichten frůheren Privatbahnen an čechoslovakische Staatsangehorige erfolgt, sol!
auch unter den gleichen Bedingungen die Ein
losung gegenúber deutschen Gláubigern er~
folgen.

V Praze, dne 29. června 1920.

Prag, am 29. Juni 1920.

Dr. V. Schuster v. r.

Dr. V. Schuster m. p.

von Stockhammern v. r.

von S t o c k h a m m e r n m. p.

351.

Poznámka: Jednotlivé, zvlášť dovážené
součásti motorů v tomto sazebním čísle uve
dených, jež jsou zcela opracovány a jež lze
bez pochybnosti poznati jako součástky ta
kových motorů, vyclívají se sazbami platnými
pro jednotlivé druhy motorů, podá-li dovozce
průkaz, z něhož lze bezpečně seznati, že sou
části náležejí k motoru příslušného druhu
a váhy. Neprokáže-li dovozce této přísluš
nosti, vyclí se součásti podle položky a), po
kud se týče b) 1. Zvláště odbavované jiné
součástky k takovým motorům jest vyclívati,
jeví-li se součástkami strojů, jako zvlášť
dovážené součástky strojů, podle třídy XL.,
všechny ostatní součástky podle povahy
hmoty.

Zákon ze dne 12. srpna 1921
o úpravě cla na automobily a motory k auto
mobilům.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně :

§ 1.
Položka 553 a 554 všeobecné celní sazby
pro československé celní území ve znění pří
lohy k nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 12. května 1919, č. 379 Sb. z. a n.,
a zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 688
Sb. z. a n., mění se takto:
553. Automobily, chassis s motorem neb
bez něho, s karosserií nebo bez ní, a karosse. rie zvlášť dovážené, bez ohledu na váhu,
z ceny...................................................................... 65%.
554. Motory k automobilům a k aeroplánům, odděleně dopravované, za 100 kg:

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti pátého dne
po vyhlášení. Provedení jeho ukládá se mi
nistru financí v dohodě s- ministrem pověře
ným správou úřadu pro zahraniční obchod
a ministrem zemědělství v dohodě s mini
sterstvem obchodu.

a) Motory pro aeroplány.............15.000 K,
b) ostatní motory:
1.
2.
3.
4.

do 50 kg.........................................
.6.000K,
50—250 kg..........................................5.500 K,
250—500 kg....................................... 5.000 K,
přes 500 kg.......................................... 4.500 K.

T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Gruber v. r.,
2a

ministra Hanačíka.
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