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ÍIO.

§ 5.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 23. března 1921

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Černý v. r.
Ifanačík v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. řiotowetz v. r,
Dr. Patka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák
v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr.
Fajnor
v. r.
Dr. Burger v. r.

o vysvědčeních na odchodnou bývalé c. a k- ná
mořní strojnické školy v Pulji jako dokladech, jež
částečně nahrazují průkaz způsobilosti pro na
stoupení živností zámečníků a mechaniků.
Na základě ustanovení odstavce 5. §it 14 a)
živnostenského řádu se nařizuje:

§ 1.
Vysvědčení na odchodnou o úspěšně odbyté
návštěvě bývalé trojdílné C. a k. námořní stroj
nické školy v Pulji, opatřená doložkou v §u 2 pře
depsanou, nahrazují zcela průkaz řádného skon
čení poměru učebního (tovaryšský list, po př.
zkoušku tovaryšskou), a to vysvědčení oddělení
strojnického pro živnost zámečnickou a vysvěd
čení oddělení elektrotechnického pro živnost me
chanickou. Mimo to snižuje se pro uvedené absol
venty §em 14 živnostenského řádu pro nastou
pení těchto živností předepsaná doba zaměstnání
pomocnického, po případě jako továrního dělníka
na jeden rok,
§ 2.

Vysvědčení na odchodnou budou minister
stvem průmyslu, obchodu a živností opatřena dododatečně následující klausulí:
„Vysvědčení toto nahrazuje na základě
§u 14 a) živnostenského řádu a nařízení
vlády republiky Československé ze dne 23.
března 1921, č. 110 Sb. z. a n„ průkaz řád
ného skončení učebního poměru (tovaryšský
list, po případě zkoušku tovaryšskou) pro
živnost zámečnickou (mechanickou) a oprav
ňuje k samostatnému provozování této živ
nosti, uěiní-li žadatel zadost všeobecným
podmínkám a prokáže-li, žc byl po dobu jedr
noho roku zaměstnán jako pomocník nebo
tovární dělník v této živnosti.11
§ 3.
Aby klausule ve smyslu § 2 mohla býti při
pojena, buďtež vysvědčení prostřednictvím mini
sterstva národní obrany nejdéle do 1. června
1921 zaslána ministerstvu průmyslu, obchodu a
živností.
K vysvědčením po této Ihňtě došlým lze přihlížeti jen v případech zvláštního zřetele hodných.

§ 4.
Výkonem tohoto nařízení pověřuje se ministr
Průmyslu, obchodu a živností v dohodě s mini
strem školství a národní osvěty a ministrem ná
rodní obrany.

tlí.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. března 1921,
jímž se zrušuje Komise pro strojená hnojivá, zří
zená nařízením ze dne 23. listopadu 1918, č. 48
Sb. z. a n., a působnost její se přenáší na fonď
pro opatření strojených hnojiv.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
ě. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Komise pro strojená hnojivá, zřízená naříze
ním ze dne 23. listopadu 1918, č. '48 Sb. z. a n., se
zrušuje dnem 1. dubna 1921 a týmž dnem přechá
zejí veškerá její působnost i všecka její práva na
fond pro opatření strojených hnojiv, zřízený zá
konem ze dne 22. prosince 1921, č. 683 Sb. z. a n.
Týmž dnem přechází též všecko jmění řečené
Komise se všemi jejími právy a závazky na fond
pro opatření strojených* hnojiv.
§

2.

Jinak se ustanovení nařízení ze dne 23. listo
padu 1918, č. 48 Sb. z. a n., nemění.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. dubna
.1921. Provedením jeho se pověřují ministři země
dělství, průmyslu, obchodu a živností, financí, pro
obchod zahraniční a vnitra.
Černý v. r.
Dr, Šusta v. r,
Dr. Popelka v. r.
Dr.
Procházka v. r.
Dr. Kotowetz v. r.
Hanačik v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Patka v. r.

