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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-
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