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Cis. 593.
Vynláška
generálního fmanšuího ředitelství
v Bratislavě
ze dne 12. října 1 25, čís. 113.249,

o zřízení odhadní komise pro daň dochodkovou,
majetkovou a z válečných zisků pro politický
okres Parkány.
Na základě zmocnění ze dne 10. července
1920, č. 10 945 r. 1920 pres. adm., uděleného
ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska,
zřizuje se odhadní komise pro daň důchodkovou,
majetkovou a z válečných zisků pro politický
okres Parkány se sídlem v Parkány (fin. okres
Komárno), od roku 1920 počínaje, pro kterouž
dobu se agenda ukládání daně dóehodkové, ma
jetkové a z válečných zisků pro politický okres
Parkány vylučuje z pravomoci ukládaoí komise
„Komárno okres" a přiděluje se nově zřízené
komisi ukládací.
President generálního finančního ředitelství:
Kvěch v. r.

Cis. 594.
Nařízení vlády republiky československé
ze dae 30. října 1920,
kterým, se prodlužuje lhůta k podání žádosti za j
poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna
1920, č. 230 Sb. z. a n.
Na základě § 21 zákona ze dne 7. dubha 1920,
č. 230 Sb. z. a n., jímž se vydávají zvláštní usta
novení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou

byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní
služby státní, nařizuje se toto:
§ 1.
Lhůta stanovená v § 1, odst. 1. a 3.. nařízení
vlády republiky Československé ze dne 4. června
1920, č. 382 Sb. z. a n., prodlužuje se do konce
roku 1920 pro ty, kteří jsou ve státní službě usta
noveni nebo do ní budou přijati aspoň 60 duí
před koncem tohoto roku.
§2.
Nemůže-li žadatel opatřiti si v předepsané'
lhůtě potřebné doklady žádosti, bud žádost v přede
psané lhůtě podána bez dokladů a k ní připojeno
prohlášení, že potřebné doklady nebylo žadateli
možno si včas opatřiti a že budou předloženy
dodatečně.
Důvody, pro něž žadatel nemohl si doklady
opatřiti, budtež v prohlášení uvedeny.
§ 3.
Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provésti jest všem ministrům.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupnu ne
přítomného ministra pro sjednocení zákonodárství
a organisace správy.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Gruber v. -r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Průša v. r.
Dr. Mlčura v. r.
Dr. Brdlík v. r.
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