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pojistník o jejich výměře pojišťovnou vyrozuměn; 
v případech uvážení hodných pojistník může 
žádati o povolení nejvýše tří lhůt platebních.

Provedení tohoto nařízení se ukládá ministru 
obchodu v dohodě s ministrem školství' a ná
rodní osvěty.

§ 6. Tusar v. r..
Nařízení toto platí pro Cechy, Moravu 

a Slezsko a stává se účinným dnem vyhlášení. 
Provedení jeho se ukládá ministru vnitra, sprave
dlnosti, obchodu a financí.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako 

ministr vnitra,
Dr. EngHš v. r. Dr. Hotowetz v. r. 
Stříbrný v. r. Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r. Johanis v. r.
Dr. Markoviě v. r. Sonntág v. r.

Dr. Winter v. r.
jako mrnistr sociální péče a v zastoupení nepří

tomného ministra spravedlnosti.

Cis. 525.

Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Meissner v. r. 
.Ioh?nis v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.

Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Markoviě v. r.

Čís. 526.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 13. září 1920

o započtení absolvování jednotlivých ročníků bý
valé maďarské kovorobné školy v Bratislavě do 

doby učební pro živnost zámečnickou.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 13. září 1920

o vysvědčeních Městské dívčí průmyslové školy 
oddělení vyšívačského v Brně.

Na základě § 14 a, odst. 5., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., se nařizuje:

§ 1. ,

Městská dívči průmyslová škola, oddělení 
vyšívačské v Brně zařazuje se do seznamu oněch 
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na od- 
chodnou nahražují průkaz řádného dokončení 
učebního poměru (tovaryšský list neb zkoušku 
tovaryšskou) k nastoupení živnosti vyšívání 
zlatém, stříbrem a perlami, a to se zpětnou plat
ností pro školní rok 1919—1920.

Vysvědčení na odchodnou zmíněné školy 
oddělení vyšívačského buďtež opatřena touto 
doložkou:

„Toto vysvědčení nahražuje dle § 14 a zá
kona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z.,' a dle na
řízení vlády republiky Československé ze dne
13. září 1920, č. 525 Sb. z. a n., průkaz řádného 
dokončení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou) k nastoupení živnosti 
vyšívání zlatém, stříbrem a perlami.'1

§ 1.
Dle '§ 14 a zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 

ř. z., a dle § 5 zák. čl. XVII. z roku 1884 nařizuje 
se takto:

Žákům, kteří v letech 1914/15 až 1918/19 ab
solvovali jednu neb více tříd bývalé maďarské 
kovorobné školy v Bratislavě a kteří ve školním 
roce 1919/20 se k pokračování v návštěvě této 
školy hlásili, nebyli však z neznalosti vyučovacího 
jazyka neb z nedostatku místa přijati, započítává 
se každý s úspěchem absolvovaný ročník jako 
čtvrtina učební doby v živnosti zámečnické.

Na vysvědčeních, vydaných o • úspěšném ab
solvování jednoho neb více ročníků budiž připsaná 
tato doložka:

„Toto vysvědčení nahražuje dle §14 a zákona 
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z„ a dle § 5 zák. čt1 
XVII. z roku 1884 a dle'nařízeni vlády republiky 
CeskOisWenské ze dine 13. září 1920, č. 526 Sb. z. 
a n., průkaz . : . . čtvrtin(y)’řádné doby učební 
v živnosti zámečnické a opravňuje, je-li tu průkaz 
dalšího řádného ukončení zbývající doby učebw 
a průkaz'předepsaného zaměstnání pomocnickeM 
(tovaryšského), pokud se týče zaměstnání de - 
nického v továrně, a jsou-li splněny všeobecné 
zákonné náležitosti k nastoupení a samostatnému 
provozování živnosti zámečnické".

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 2. '

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
šení. Výkonem nařízení pověřuje se mmis
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obchodu v dohodě s ministrem školstvu a národní 
osvěty.

Tušar v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Melssner v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.

Staněk v. r.
Dr. Engíiš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Vrbemský v. r. 
Ďr. Markovič v. r.

Cis. 528.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 13. září 1920

o postavení československých státních živno
stenských učilišf, nacházejících se na území 
dříve uherském, na roven ostatním státním živ
nostenským učilištím ohledně náhrady přede
psané doby učební, po případě předepsaného 

1 zaměstnání pomocuického.

x Čís. 527.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 13. září 1920

o vysvědčeních na odchodnou bývalé maďarské 
kovorobné školy v Bratislavě, jež nahražují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru pro 

živnost zámečnickou.

§ 1.

Dle § 5 zákonného článku XVII. z r. 1884 na- 
řfžfílcše takto:

Vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě 
státní kovorobné školy v Bratislavě nahražují 
průkaz řádúého dokončení učebního poměru Olst 
tovaryšský neb zkoušku tovaryšskou) k účelu 
pozdějšího nastoupení živnosti zámečnické.

Aby dotčené vysvědčení státní kovorobné 
školy v Bratislavě mělo průkaznou platnost 
v odst. 1. uvedenou, opatřeno musí býti doložkou:

„Toto vysvědčení nahrazuje dle Š1 5 zák. 51. 
XVII. z r. 1884 a dle nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 13. září 1920, čís. 527 Sb. 
z. a n„ průkaz řádně ukončeného učebního po- 
míjru pro živnost zámečnickou11.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Výkonem nařízení pověřuje se ministr ob
chodí* v dohodě s ministrem školství a národtii
osvěty.

Tusar
Habrman v. r.
Dr. Melssner v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

r. r.
Dr. Hotowetz v.! r. 
Johanis v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Dle s 14 a zákona ze dne 5. února 1907, 5. 26 
ř. z., nařizuje se takto:

Státní učiliště živnostenská, která- nacházejí 
se na onom státním území republiky Čéskošlor 
venskč, jež bylo dříve státním územím uherským, 
a jež vyhovují podmínkám í; 14 a zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., staví se, pokud jde 
o obvod platnosti tolipto zákona, na roven stát
ním učilištím živnostenským, uvedeným v § 1 
nařízení ministra obchodu ve shodě s ministrem 
kultu a vyučování že dne 27. července. 1907, 
č. 193 ř. z.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Výkonem nařízení pověřuje se ministr ob
chodu v dohodě š ministrem školství a národní
osvěty.

Tusar
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v, r. 
Dr. Meissner v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

v. r.
Sonntág v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Čís. 529.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 13. záři 1920,

kterým se rozpouští představenstvo Všeobec
ného pensijního ústavu v Praze a správa ústavu 
svěřuje přechodně vládnimu\komisan a správní 

komisi.
Podle zákona ze djic 15. dubna 1920, čís. 337 

Sb. z. a n„ nařizuje se toto:
§ 1.

Představenstvo Všeobecného pensijního 
ústavu v Praze se rozpouští. Mandát členů roz-

-: ■ v


