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103.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 14. března 1921,

207
104.

Vyhláška
generálního finančního ředitelství
v Bratislavě
ze dne 28. února 1921

iímž doplňuje se nařízení vlády ze dne 4. března
1920, č. 154 Sb. z. a n., obsabujicí prováděcí před o zřízeni odhadních komisí pro daň důchodkovou,
pisy k některým ustanovením zákona ze dne majetkovou a z válečných zisků ve finančním
okrese Bratislava.
7. října 1919, 5. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dne
18. prosince 1919, ě. 25 Sb. z. a n. z r. 1920
Na základě zmocnění ze dne 10. července
(novele).
1920, č. 10.945 ai 1920 pres. adm., uděleného mi
nistrem s plnou mocí pro správu Slovenska, zři
zuji
se odhadní komise pro daň důchodkovou, ma
Na základě ěl. XIV; zákona ze dne 7. října
jetkovou a z váleáíiých zisků pro berní okres Pe1919, č. 541 Sb. z. a n., a čl. IV. zákona ze dne zinek, který v sobě zahrnuje i město Pezinek,
18..prosince 1919, č. 25 Sb. z. a n. z r. 1920, na Modrou a Sv. Jur, se sídlem v Pezinku, dále pro
řizuje se:
berní okres Šamorýn se sídlem v Šamorýně a pro
berní okres Malacky se sídlem v Malackách (ve
směs finanční okres Bratislava) od roku 1920 po
Článek I.
čínaje.
Prováděcí předpis vládního nařízení ze dne
Od téže doby vylučují se tyto nové odhadní
4. břczna-1920, č. 154 Sb. z. a n., k čl. I., § 1, zák. komise okresu Pezinek a Malacky z obvodu od
ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., doplňuje se hadní komise Bratlslava-venkov a nová odhadní
korriise okresu Šamorýn z obvodu odhadní komise
takto:
Jedině při přeřadění dle čl. IV., § 1, zákona v Dunajské Středě.
ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n„ ve znění
novely ze dne 18. prosince 1919, č. 25 Sb. z. a n.
z r. 1920 ku dni 1. záři 1919, nepřihlíží se ku věku
a služebnímu stáří ve smyslu čl.' I., § 1, odst. 4.,
zákona z 19. února 1907, č. 34 ř. z., jakož i §n 51,
odst. 5., zákona z 25. ledna 1914, £.-'15 ř. z.
(služební pragmatika).
Článek II.
Provedením tohoto nařízení, 5ež nabývá účin
nosti dnem 1. září 1919, povčřují se všichni mi
nistři.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Patka v. r.
Husák v. r.

Dr. Procházka v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Dr. Burger v. r.

Dr. Gruber v. r.,
jako ministr sociální pé£e a v zastoupení nepřítomného
ministra financí.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdiík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Fajnor v. r.,
Jako ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace
správy a v zastoupení nepřítomného ministra s plnou
mocí pro správu Slovenska.

President generálního finančního ředitelství:

V zastoupení:
Čapek v. r.

105.
Vyhláška předsedy vlády
ze dne 17. března 1921
o vydání Statistického seznamu zboží pro za
hraniční obchod.
Na základě § 1, odšt. 3., zákona ze dne 18. září
1919, čís. 518 Sb. z. a n.. o statistice zahraničního
obchodu, se' vyhlašuje, že Státní úřad statistický
vydal Statistický seznam zboží pro zahraniční
obchod, platný obdobně s platností celního tarifu
ode dne 1. prosince 1919.
Tento seznam nastupuje na místo Statistické
ho seznamu zboží vydaného nařízením minister
stva obchodu a financí ze dne 24. června 1906,
č. j. 47.482, a vyhlášeného v říšském zákonníku
z roku 1906, pod čís. 121 (Věstník ministerstva
financí, čís. 118 z roku 1906).
Úplné vydání stojí Kč 55'—. Vydání pro po
štovní úřady, obsahující statistický seznam zboží
pro vývoz a abecední seznam zboží, stojí Kč 35*—.
Objednávky vyřizuje hospodářský úřad Státního
úřadu statistického. Smíchov, Karlova 13.
Černý v. r.

