
Sbírka zákonů a nařízení, č. —15. 25

Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 7. ledna 1921
o úředním titulu odborných soudců laiků.

Dle § 20, zákona ze dne 27, listopadu 1896, 
č. 217 ř. z., se nařizuje:

£3. 2. pro obvod finančního ředitelství v Hustoji 
odhadm komise se sídlem v Hustoji;

3. pro obvod finančního ředitelství v Rahově 
odhadní komise se sídlem v Rahově.

Ministr financí:

Dr. Engliš v. r.

I 1.
Odborným soudcům laikům přísluší po dobu 

Jich úřední činnosti titul „komerční rada“, k němuž 
připojiti jest označení sborového soudu, u kte
rého jsou ustanoveni.

15.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 8. ledna 1921

§2.

Tím mění se předpis § 11 nařízení ministra 
spravedlnosti a obchodu ze dne 1. června 1897, 
č. 129 ř. z., a nařízení ministra spravedlnosti ze 
dne 24. června 1904, č. 62 ř. z.

§ 3.

Nařízení toto, ]ež provede ministr spravedl
nosti, jest účinným svým vyhlášením.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mlčura v. r.
Dr. Fájnor v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Brdlik v. r.

14. j

Vyhláška ministerstva financi 
ze dne 4. ledna 1921

o změně nejvyšších cen piva.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

Nejvyšší ceny. piva stanovené vládním na
řízením ze dne 3. prosince 1920, č. 631 Sb. z. 
a n., zvyšuji se takto:

I, Ceny piva z pivovarů za 1 h 1:

a) u všeho piva nejméně 5° o K 8'—,

b) u všeho piva nejméně 8° o K-12'—.

II. Ceny piva v proděli drobném ve 
sklenicích nebo lahvích za 1 litr:

a. u všeho piva nejméně 5° o 8 h, 

b) u všeho piva nejméně 8° o 12 h.

§ 2.
Nařízení toto nabývá právní účinnosti dnem 

vyhlášení.
§3.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby 
nařízení toto provedl v dohodě s ministrem spra
vedlnosti.

Xt zřízeni odhadních komisi pro daň z příjmu Černý v. r.
(dóchočjkovou), majetkovou a z válečných zisků 

se sídlem v Munkaěevě, Hustoji a Rahově.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Engliš v. r.

Průša v. r.
Dr. Gruber v. r.

Na základě § 11, čís. 4., odst. 4., zák. Dr. Burger v. r. 
21. XXVI: 1916 zřizuje se pro daň z přijmu (dó- j-,r v r>
chodkovou), majetkovou a z válečných zisků: Dr' povaf;k v r

Dr. FaJnor v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.

t 1. pro obvod odbočky beregszászkého finanč- 
níno ředitelství .v Munkačevě odhadní komise se

Dr. Brdlik v. r.

sídlem v Munkačevě;

e

v
Ze Státní tiskárny v Praze.


