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5achu, Chrastavý, Bílého Kostela u Chrasta
vý, Chotyně a Hrádku nad Nisou mezi celním
úřadem ve Varnsdorfu a celními úřady v žitavě nebo v Liberci,
2. do stanic frýdlandských okresních drah:
Raspenavy, Mildenavy, Mildeneichen, HejniceLibverdy, Weissbachu, Frýdlandu v Čechách
místní dráhy, Kunersdorfu, Dittersbachu,
Hermsdorfu v Čechách, Frýdlandu v Čechách
předměstí, Schonwaldu bažantnice, Schonwaldu, Rúckersdorfu, Hegenwaldu, Nového Města
pod Smrkem, Bemsdorfu pod Smrkem a Heinersdorfu pod Smrkem a do stanic čsl. stát
ních drah: Starého Habendorfu, Einsiedelu,
Raspenavy, Frýdlandu, Weigsdorfu a čenohous mezi celním úřadem ve Varnsdorfu a
celním úřadem v Heřmanicích,
3. do stanic čsl. státních drah: Dolního Ein
siedelu, Horního Einsiedelu, Wolmsdorfu, Dol
ních Mikulášovic, Hanšpachu, Velkého šenova
v Čechách a šluknova mezi celními úřady
v Podmoklech-Děčíně a v Dolním Einsiedelu.
V. Pro místní zásilky ze stanic němec
kých říšských drah ležících na čsl. území vy
jmenovaných v bodu IV. 1. a dále ze stanic čsl.
státních drah a frýdlandských okresních drah
vyjmenovaných v bodu IV. 2. přes celní úřady
v žitavě, Heřmanicích a Seidenbergu do sta
nic čsl. státních drah: Varnsdorfu, Dolního
Grundu u Varnsdorfu, Grundu-Jiřetína, Chřibské-Teichstadtu, Krásné Lípy, Rumburku,
Georgswalde-Ebersbachu, Gárten, Herrnwalde, Dolního Ehrenbergu, Starého Ehrenbergu, Zeidlern, Horních Mikulášovic, Mikulášovic středu, Dolních Mikulášovic, šluknova,
Velkého šanova v Čechách, Hanšpachu, Wolms
dorfu, Horního Einsiedelu a Dolního Einsie
delu přes celní úřady ve Varnsdorfu a Georgs
walde-Ebersbachu a naopak.
VI. Pro místní zásilky ze stanic místní
dráhy Aš—Rossbach, a to: Aše připojovací
stanice, Aše města, Aše Plofská silnice, Tonbrunn-Friedersreuthu a Rossbachu do všech
vnitrozemských stanic v československém
území a naopak, avšakpouze mezíce 1ními úřady v Rossbachu a ve Voit e r s r e u t h u.
Místními z á s i 1 k a m i rozumějí se zá
silky, které byly do stanice podací přivezeny
povozem nebo po vlečce spojené s touto sta
nicí, nebo ze stanice určení týmž způsobem od
vezeny.
Z přepravy pod celním dozorem přes území
německé jsou tedy vyloučeny zásilky, které
do stanice podací došly po železnici a v t é t o

seznovapodají. Rovněž jest nepřípust
ným ve stanici určení nový podej těch zási
lek, které do ní byly přepraveny po železnici
pod celním dozorem přes Německo.
Přepravovat! možno jak zásilky celovozové,
tak i zboží kusové.
O této přepravě tuzemských zásilek pod cel
ním dozorem přes celní území německé platí
předpisy platné o přímé nákladní a uhelné
přepravě československo-německé s tím roz
dílem, že dodatečným příkazem odesilatelovým
může býti změněn pouze příjemce v původní
stanici určení a že předpis cesty je vázán na
cestu, po které je tato přeprava pod celním
dozorem dovolena.
Průvoz zboží přepravovaného pod celním
dozorem Německem v uvedených směrech není
vázán žádným dalším povolením. Výjimku
činí pouze živý dobytek, zvířecí produkty, zví
řecí suroviny a odpadky i balicí materiál pro
toto zboží, k jehož přepravě tímto způsobem
jest potřebí povolení příslušné německé sprá
vy z důvodů veterinárních, úplně vyloučeny
z této přepravy jsou monopolní předměty,
zbraně, střelivo, válečný materiál, vojenská
výzbroj a předměty, pro něž jest přeprava
z důvodů policejních vůbec zakázána.
Touto vyhláškou zrušují se všechny dřívější
předpisy vydané o přepravě tuzemských zá
silek zboží pod celním dozorem přes celní
území německé.
Bečka v. r.

156.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 30. června 1923
o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy
rodinné a živnostenské v Plzni.
Městská dívčí odborná škola rodinná a
živnostenská v Plzni zařazuje se s platností
od školního roku 1922/23 dle § 14 d, odst. 3.,
zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., a
dle nařízení ministra obchodu ve shodě s mi
nistrem kultu a vyučování ze dne 26. Července
1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živnosten
ských učilišť, jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují průkaz řádného dokončení
učebního poměru (tovaryšský list neb zkoušku
tovaryšskou), opovídají-li ženy živnost oděv-

600

Sbírka zákonů a nařízení, č. 157.

nickou, omezenou na šití ženských a dětských
šatů.
Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

157=
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 9. července 1923

ností od školního roku 1922/23 dle § 14 d, odst.
3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., a
dle nařízení ministra obchodu ve shodě s mi
nistrem kultu a vyučování ze dne 26. července
1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živnosten
ských 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.

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné
a živnostenské v Rychnově nad Kněžnou.

Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská
v Rychnově nad Kněžnou zařazuje se s plat

Státní tiskárna v Praze,

