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316.

318.

Zákon ze dne 12. srpna 1921

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. srpna 1921,

o dani ze zapalovadel.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:,
§ IZákon z 9. října 1919, č. 550 Sb. z. a n., jímž
byla platnost a působnost císařského nařízení
z 29. srpna 1916, č. 278 ř. z., o dani ze zapalo
vadel, rozšířena na Slovensko, prohlašuje se
v plné míře účinným též pro Podkarpatskou
Pais.
§ 2.
Provésti tento zákon ukládá se ministru
financí.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

kterým se pověřuje sedrie v Báňské Bystřici
pravomocí ve věcech horních obvodu komárenského.
Ve smyslu § 1 zákona ze dne 15. dubna
1920, č. 270 Sb. z. a n., a § 2 zák. čl. XXXII.
z roku 1871, se nařizuje:
§ 1.
Pravomocí ve věcech horních pro obvod
sborového soudu komárenského pověřuje se
sedrie v Báňské Bystřici.
§ 2.
Nařízení to nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Provésti je ukládá se ministru spravedl
nosti.

317.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 28. srpna 1921,
kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna
1921, č. 316 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel.
Na základě §u 2 zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 316 Sb. z. a n., nařizuje se:

\
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

černý v. r.
Popelka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Gruber v. r.
Dr. Fajnor v. r.
šusta v. r.
Dr. Fatka v. r.
Procházka v. r. Dr. Beneš v. r.
Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.

§ INařízení vlády republiky československé
ze dne 17. října 1919, č. 551 Sb. z. a n,, jímž
byla platnost a působnost ministerského na
319.
řízení z 1. září 1916, č. 279 ř. z., o dani ze
zapalovadel, rozšířena na Slovensko, prohla- ,
Vyhláška
šuje se v plné míře účinným též pro Pod-/
ministra školství a národní osvěty
karpatskou Pais.
ze dne 31. července 1921
§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se o právu Evangelické církve bratrské (Ochra
ministr financí.
novské církve bratrské) na užívání dalšího
názvu „Jednota bratrská*'.
Černý v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Popelka v. r.
Vyznání, uznanému nařízením bývalého
Dr. Fatka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r.
rakouského ministra kultu a vyučování ze dne
Dr. Mičura v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r.
30. března 1880, čís. 40 ř. z., pro obvod plat
Dr. Hotowetz v. r. Husák v. r.
nosti zákona ze dne 20. května 1874, čís. 68
Hanačík v. r.
ř. z., pode jménem „Evangelická církev bra
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Gruber v. r.
trská" nebo „Ochranovská církev bratrská"
Dr. Fajnor v. r.
a tudíž po rozumu čl. 2. zákona ze dne 28. říj

