Sbírka zákonů a nařízení, č. 314 a 315.
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zařazují se dle § 14 d, odstavce 3., zákona
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., a dle nařízeni
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť,
jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují
průkaz řádného dokončení učebního poměru
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou),
opovídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou
na šití ženských a dětských šatů.
Novák v. r.
Bechyně v. r.

314.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 31. října 1922
o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné
a živnostenské v Klatovech.
Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská
v Klatovech zařazuje se dle § 14 d, odstavce
3., zákona ze dne 5. února 1907, čís. 26 ř. z.,
a dle nařízení ministra obchodu ve shodě s mi
nistrem kultu a vyučování ze dne 26. července
1907, čís. 180 ř. z., do seznamu oněch živno
stenských učilišť, jejichž vysvědčení na^odchodnou nahrazují průkaz řádného dokončení
učebního poměru (tovaryšský list neb zkou
šku tovaryšskou), opovídají-li ženy živnost

oděvnickou omezenou na šití ženských a dět
ských šatů.
Novák v. r.
Bechyně v. r.

315.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 2. listopadu 1922
o nejvyšším pachtovném u drobných zeměděl
ských pachtů dle zákona ze dne 13. července
1922, č. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce
1922/23.
Podle čl. IV. zákona ze dne 13. července
1922, čís. 213 Sb. z. a n., kterým se doplňuje
a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921,
čís. 313 Sb. z. a n., vyhlašuje ministerstvo
zemědělství, že průměr cen žita, v měsících
srpnu, září a říjnu 1922 na pražské plodinové
burse znamenaných, činí za 100 kg 127-45 Kč.
Podle toho činí, pokud nepřijde v úvahu
ustanovení posledního odstavce zmíněného
čl. IV., při pachtech, na které se vztahují usta
novení zákona ze dne 13. července 1922, čís.
213 Sb. z. a n., nejvyšší pachtovné z 1 ha
zemědělské půdy v pachtovním roce 1922/23:
a) v oblasti pastvinářské .... 19117 Kč
b) v oblasti bramborářské.... 229 41 „
c) v oblasti obilnářské II........ 25490 „
d) v oblasti obilnářské 1......... 318-62
„
e) v oblasti řepařské .......... 382-35 „
Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v Praze.

