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Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedou je všichni členové vlády.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r. Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r„ híajman v. r.
Dr. Gažík v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Hodža v. r.,
též za minittra Dr. Srdínko*.

Udržal v. r., 
též za ministra Černého.

ČI. II.

Vládné nariadenie 

zo dňa 12. júla 1927,
ktorým sa zavádzajú zkúšky tovaryšské 
v živnostiach remeselných na území Sloven

ska a Podkarpatskej Rusi.

Vláda československé] republiky nariaďuje 
na základe § 15, odstavca 4., a. § 151, odstavca
2., zákona zo dňa 10. októbra 1924 č. 259 Sb. 
z. a n. (živnostenského zákona pre územie 
Slovenska a Podkarpatskej Rusi):

§ 1.

102.

101.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem zemědělství 
ze dne 11. června 1927

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 288 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem zemědělství:

f1) Ustanovení vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne 
15. července 1925, č. 175 Sb. z. a n., o pauša
lování daně z obratu u drobných zemědělců 
na Slovensku za rok 1924, a vyhlášky mini
stra financí v dohodě s ministrem zeměděl
ství ze dne 6. listopadu 1925, č. 231 Sb. z. a n., 
o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Podkarpatské Rusi za rok 1924, platí 
obdobně i pro rok 1926.

(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění.

Dr. Engliš v. r.

1- Předpisy § 15, odstavca 2., a §§ 148 až 
151 zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. nabývajú plat
nosti dňom 1. septembrom 1927.

2. Tým istým dňom pozbývajú platnosti 
ustanovenia § 15, odstavca 3., zák. č. 259/1924 
Sb. z. a n., leda že by išlo o pomocníkov uve
dených v § 151 tohože zákona.

§ 2.

1. Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom 
vyhlásenia.

2. Jeho převedením pověřuj e sa minister 
priemyslu, obchodu a živností.

Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Švehla v. r.

Najman v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r. 

Dr. Peroutka v. r. Dr. Nosek v. r. 

Dr. Gažík v. r.

Státní tiskárna v Praze.


