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zení vlády republiky Československé ze dne
17. července 1919, čís. 402 Sb. z a n., a nařízení
ze dne 26. srpna 1919, čís. 493 Sb. z. a n., kterým
se opravuje nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 17. července 1919, čís, 402 Sb. z.
a n., o obchodu osivem obilí.
§ 20.
Předpisy tohoto nařízení provede ministr ze.
mědělství v dohodě s ministrem pro zásobování
lidu, železnic a vnitra.
Švehla v. r.,
'
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engíiš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Johanis v. r.
Sonntág v. r.,
Jako ministr obchodu a správce ministerstva
zemědělství.
Dr. Winter v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič y. r. Dr. Dérer v. r.

Čís. 461.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července ItJSO,
kterým se mění příloha k § 3 nařízení ze dne 17.
října 1912, č. 204 ř. z., o výpočtu srážkové polož
ky při vyměřování daně činžovní.

Na záhadě zákona ze dne 26. března 1919,
čís. 170 Sb. z. a n„ nařizuje se:
§ 1.
Příloha k §u 3 nařízení ze dne 17. října 1912,
čís. 204 ř. z., se zrušuje a nahrazuje se tak-o:
Výpočet
srážky přípustné dle zákona ze dne 23. července
1912, čís. 164 ř. z., při vyměřování daně činžovní
je-li základem pro výpočet přirážek

Čís. 460.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července 1920
o zrušení okresního soudu v Tuniě a přičlenění
obcí z jeho obvodu do obvodu okresního soudu
v Moldavě.

Dle § 1 zákona ze dne 15, dubna 1920, čís. 270
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Okresní soud v Turné se zrušuje.
§ 2.
Obvod bývalého okresního soudu v Turné
přičleňuje se, pokud leží v hranicích Českoslo
venské republiky, k obvodu okresního soudu
v Moldavě.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 15. srpna
1920.
Provést! je přísluší ministru spravedlnosti.
Švehla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engíiš v. rStaněk v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Johanis v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra spravedlnosti.
Stříbrný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.

t.j. po odečtení
tedy proaen‘o
procento ryzího procenta ke krytí
hrubého
činžov
nákladů spoje
činžovního
ných s udržová ního výnosu
v.ínosu
ním budov
(§ 2 zákona) a amortisací
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*) V důsledku zákona ze dne 26. března 1919.
čís. 170 Sb. z. a n.
**) Pro případy, kdv základem přirážek jest daň
5%ní dle § 7 zákona ze dne 9. února 1882, čís. 17 ř- z~
nebo dle § 24 zákona ze dne 28. prosince 1911. čís. 242
ř. z., daň snížená (dle SS 4 a 28 téhož zákona) na 5%
1 ryzího činžovního výnosu.

