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161-

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství

a národní osvěty 
ze dne 20. června 1924 

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 
a živnostenské v Praze-Karlíně.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská 
v Praze-Karlíně zařazuj e se podle § 14 d), 
odst. 3., zákona ze dne 5. února 1907, č.^ 26 
ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu, 
a podle nařízení ministra obchodu ve shodě 
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch 
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na 
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských a 
dětských šatů.

Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

162.

Vyhláška ministra spravedlnosti 
ze dne 6. července 1924 

o stíhání úvěrové lichvy na Podkarpatské 
Rusi.

Podle § 10 zákonného článku XXV z roku 
1883 o lichvě a škodlivých obchodech úvěro
vých nařizuje se, aby přečiny lichvy proti zák. 
čl. XXV z roku 1883 spáchané na území Pod
karpatské Rusi byly stíhány z povinnosti 
úřední.

Dr. Dolanský v. r.

163.

Zákon ze dne 2. července 1924,
kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne
4. července 1923, čís. 151 Sb. z. a n., o poplat
kových a dalších daňových úlevách při sply
nutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru 
podniků veřejně účtujících, společností s ru
čením obmezeným a společností komanditních, 
dále při přeměně pravovárečných měšťan

stev ve společnosti akciové.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Účinnost zákona ze dne 4. července^ 1923, 

č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších da
ňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při 
přeměně právního útvaru podniků veřejně 
účtujících, společností s ručením obmezeným 
a společností komanditních, dále při přeměně 
pravovárečných měšťanstev ve společnosti 
akciové — pokud končí dnem 23. července 
1924 — se prodlužuje do konce roku 1925 
s těmito změnami:

1. v §u 2 se vylučují slova „nebo společnost 
komanditní" a slova „neb společnost koman
ditní"; v § 11 se vylučuje slovo „koman
ditní" ;

2. v prvém odst. §u 6 se věta „pokud se 
vztahuje na jmění" doplní slovem „zpoplat
něné", které se vsune před slovo „jmění".

§ 2.
Tento zákon, jehož provedení se ukládá mi

nistru financí, působí ode dne 24. července 
1924.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Novák v. r.

za ministra Bečku.
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