Sbírka zákonů a nařízení, č. I2S a 121.

810

126.

127.

Zákon ze dne 30. května 1924

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 20. května 1924

o účinku žádostí za souhlas sněmoven ku trest
nímu stíhání členů Národního shromáždění
na běh promlčecí lhůty.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IJe-li k zavedení trestního řízení proti členu
Národního shromáždění nebo k pokračování
v takovém řízení potřebí souhlasu příslušné
sněmovny, staví se promlčení trestního stíhání
ode dne, kdy bylo žádáno za souhlas ku stíhání,
až do dne, kdy došla soudu neb úřadu, jenž za
souhlas žádal, úřední zpráva o tom, že sně
movna o žádosti rozhodla, nebo do dne, kdy
jejího souhlasu ku stíhání nebylo více zapo
třebí.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti 14 dnů po vy
hlášení. Provedou jej všichni členové vlády.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. Malypetr v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Stříbrný v. r.
Habrmann v. r.,

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a
živnostenské v Karlových Varech.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská
s vyučovací řečí německou v Karlových Va
rech zařazuje se podle § 14 d), odstavce 3., zá
kona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně
a doplnění živnostenského řádu, a podle naří
zení 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 na
hrazují průkaz řádného dokončení učebního
poměru (tovaryšský list neb zkoušku tovaryš-skou), opovídají-li ženy živnost oděvnickou,
omezenou na šití ženských a dětských šatů.

též za ministra Srbu.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministry Bechyně a Dra Kállaye.

Bečka v. r.,
též za ministra Nováka.

Státní tlsltárna v Praze.

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

