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Sbírka zákonů a nařízení, č. 442 a 448.
§3.
Hrací karty opatřené kolkovou známkou na
hrací karty republiky československé v záko
nité výši jsou řádně kolkované a prodejné.
Posavadních úředních závěrných známek na
hrací karty, které odporují popisu v § 2 to
hoto nařízení, nesmí býti výrobci hracích karet
užíváno. Takovéto známky musí býti nejdéle
do 14 dní odvedeny kolkovnímu úřadu v Praze
nebo bernímu úřadu v Teplicích.
§4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr
financí.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
černý v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Habr...an v. r.
A. Novák v. r.
Staněk v. r.

Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

shromáždění nejméně dvakrát do roka, mimo
to pokaždé, když o to požádá aspoň čtvrtina
členů."
V § 10 citovaného vládního nařízení škrtne
se třetí věta tohoto znění:
„Volby konají se hlasovacími lístky", a na
hradí se větou tohoto znění:
„Volby konají se zpravidla pozdvižením
ruky; hlasovacími lístky jen tehdy, když se
pro to rozhodné nadpoloviční většina přítom
ných."
Článek III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je náleží ministru průmyslu,
obchodu a živností.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Udržal v. r.
Staněk v. r.
Šrámek v. r.
Tučný
v. r.
L. Novák v. r.
Dr.
Mičura
v. r.
Habrman v. r.
A.
Novák
v.
r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr.
Vrbenský
v. r.
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dérer v. r.

442.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. prosince 1921,

443.

jímž se mění vládní nařízení ze dne 27. ledna
1920, č. 59 Sb. z. a n., o zřízení živnostenské
rady československé.

Vyhláška
generálního finančního ředitelství
v Bratislavě
ze dne 14. listopadu 1921

Na základě § 90 zákona ze dne 29. února
1920, č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny), se
nařizuje:

o zřízení odhadní komise pro daň důchodkovou,
majetkovou a z válečných zisků pro berní
okres Kapušany.

Článek I.
Dosavadní název poradního sboru „živno
stenská rada československá", obsažený v ti
tulu a v §§ 1, 2, 6, 7, 11, 13, 14 a 15 vlád
ního nařízení ze dne 27. ledna 1920, č. 59 Sb.
z. a n., přeměňuje se v název „Státní rada
živnostenská".
článek II.
V § 7 citovaného vládního nařízení nahradí
se slovo „třetina" slovem „čtvrtina", takže
bude § 7 nyní zníti.:
„Státní radu živnostenskou svolává ministr
průmyslu, obchodu a živností ke schůzi plného

Na základě zmocnění ze dne 10. července
1920, č. 10.945 ai 1920 pres. adm., uděleného
ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska,
zřizuje se odhadní komise pro daň důchod
kovou, majetkovou a z válečných zisků pro
berní okres Kapušany se sídlem v Kapušanech.
Tímto přestává zmíněný berní okres příslušeti k odhadní komisi v Úžhorodě.
President generálního finančního ředitelství:

Kvěch v. r.

