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Sbírka zákonů a nařízení
stsktui českoslovensl&éiio.

Částka 10. Vydána dne 23. ledna 1924.

Obsah: (19. — 21.) 19. Nařízení, že vysvědčení na odehodnou dvouleté strojnické školy mistrovské 
při státní průmyslové škole v Bratislavě opravňují k nastoupení a samostatnému provozování 
živnosti zámečnické na základě průkazu jednoročního zaměstnání pomocnického (tovaryšského), 
pokud se týče dělnického zaměstnání v továrně. — 20. Nařízení, jimž se rozšiřuje platnost 

^ vládního nařízení ze dne 9. září 1921, č. 343 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lé
kařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování, i na hlavní očkování provedené v Če
chách v roce 1923.— 21. Nařízení o další ražbě dvacetníků a padesátníků měny československé.

19.
Vládni nařízení 

ze dne 17. ledna 1924, 
že vysvědčení na odehodnou dvouleté stroj
nické školy mistrovské při státní průmyslové 
škole v Bratislavě opravňují k nastoupení 
a samostatnému provozování živnosti zámeč
nické na základě průkazu jednoročního za
městnání pomocnického (tovaryšského), po
kud se týče dělnického zaměstnání v továrně.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 uh. zák. čl. ze dne 18. května 1884, 
č. XVII, o živnostenském zákoně:

§ I-
Vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě 

dvouleté mistrovské školy strojnické při 
státní průmyslové škole v Bratislavě oprav
ňuje, jsou-li splněny všeobecné zákonné pod
mínky a je-li prokázáno jednoroční zaměst
nání ve vlastnosti pomocníka (tovaryše), po
kud se týče továrního dělníka v oboru zámeč
nickém, k nastoupení a samostatnému pro
vozování živnosti zámečnické.

Vysvědčení buď opatřeno doložkou: „Toto 
vysvědčení opravňuje podle § 5 zák. čl. 
XVII/1884 uh. a podle vládních nařízení ze 
dne 13. září 1920, č. 528 ob. z. a n., a ze dne 
17. ledna 1924, čís. 19 Sb. z. a n., jsou-li 
splněny všeobecné zákonné podmínky a je-li 
prokázáno jednoroční zaměstnání pomocnické 
(tovaryšské), pokud se týče dělnické v to
várně v oboru zámečnickém, k nastoupení

a samostatnému provozování živnosti zámeč
nické."

Výhoda tato platí i pro absolventy této 
školy ročníku 1921—1922.

§ 2.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

Švehla v. v.
Novák v. r. 
Šrámek v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

20.

Vládní nařízení 
ze dne 17. ledna 1924,

jímž se rozšiřuje platnost vládního nařízení 
ze dne 9. září 1921, č. 343 Sb. z. a n., o ce
stovném, dietách a odměnách lékařům v Če
chách z pokladny státní za veřejné očkování, 
i na hlavní očkování provedené v Čechách 

v xoce 1923.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 17 zákona ze dne 15. července 1919,
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č. 412 Sb. z. a n., o povinném očkování proti 
neštovicím:

§ I-

Platnost vládního nařízení ze dne 9. září 
1921, č. 343 Sb. z. a n., o cestovném, dietách 
a odměnách lékařům v Čechách z pokladny 
státní za veřejné očkování, rozšiřuje S'' i na 
hlavní očkování v Čechách v roce 1923, pokud 
byly výkony očkovací provedeny lékaři obec
ními a obvodními dříve, než byla s nimi sjed
nána smlouva služební podle § 8 zákona ze 
dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., 
a pokud jim jinak náhrada poskytnuta ne
byla, po případě nebude.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy v dohodě s mi
nistrem financí.

švehla v. r.

21.
Vládní nařízení 

ze dne 17. ledna 1924
o další ražbě dvacetníků a padesátníků měny 

československé.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 1. března 1921, č. 94 Sb. 
z. a n., o ražbě drobných mincí:

Článek I.
§ 2 vládního nařízení ze dne 16. února 1922, 

č. 47 Sb. z. a n., o vydání prvních drobných 
mincí měny československé po 20 a 50 halé
řích, mění se takto:

Těchto drobných mincí (§ 1) bude dáno 
do oběhu celkem nejvíce za 60 milionů Kč.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provede je ministr financí ve shodě 
s ministrem spravedlnosti.

Šrámek v. r. 

Malypetr v. r. 
Novák v. r.

Srba v. r.

Udržal v. r.

Dr. Franke v. r.

Bečka v. r,

Dr. Dolanský v. r. 

Stříbrný v. r.

Dr. Hodža v. r. 

Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.

v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.


