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čl. II.

Dnem účinnosti tohoto nařízení pozbývají
dosavadní statistické známky platnosti; tyto
z oběhu vyloučené statistické známky lze vyměniti ve stejné úhrnné hodnotě za statistické
známky podle tohoto nařízení nejdéle do 31.
ledna 1925.
ČI. III.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem
1. ledna 1925 a provede je předseda vlády
v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností, financí, železnic, pošt a telegrafů a ve
řejných prací.
švehla
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
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Vládní nařízení (II)
ze dne 29. srpna 1924
o ochraně oběhu zákonných platidel, kterým

1. zadržovati nebo uschovávati bez hospo
dářské potřeby nebo nad její míru peníze
měny československé pro drobný obchod ne
zbytné, jmenovitě mince kovové;
2. poškozovati zákonná platidla;
3. odmítati bez zákonného důvodu zákonná
platidla vůbec nebo vázati přijetí jejich na
určité podmínky;
4. jakýmkoliv způsobem rozšiřovali neza
ručené zprávy, jež mohou rušiti oběh zákon
ných platidel.
§3.
Vykonávání tohoto nařízení ukládá se
ministrům financí, spravedlnosti, národní
obrany a vnitra.
švehla
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. i
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
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Vládní nařízení
ze dne 29. srpna 1924,

provádí se §§ 4 a 6 zákona ze dne 14. prosince
1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně če

kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne
3. května 1924, č. 93 Sb. z. a n., o labských

skoslovenské měny a oběhu zákonných

plavebních soudech.

platidel.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 25. dubna 1924, č. 92 Sb.
z. a n., o labských plavebních soudech:

Vláda republiky Československé nařizuje
podle §§ 4 a 6 zákona ze dne 14. prosince 1923,
č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně českoslo
venské měny a oběhu zákonných platidel:
§ 1.
Náhražkami zákonných platidel podle § 4
zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a
n. z r. 1924, o ochraně československé měny
a oběhu zákonných platidel, jsou jakékoliv
známky, které mají místo československých
peněz převzíti trvale nebo dočasně některý
jejich hospodářský nebo právní úkon.
§ 2.
Podle § 6 zákona č. 7/1924 Sb. z. a n. za
kazuje se:

§ 1.
Ustanovení § 1, odst. 2., vládního nařízení
ze dne 3. května 1924, č. 93 Sb. z. a n., o lab
ských plavebních soudech, se doplňuje a zni
takto:
(2) Působnost okresního soudu v Karlíne
jako labského soudu plavebního vztahuje se
též na obvod okresního soudu na Smíchove,
působnost okresního soudu v Kralupech n.
Vit. jako labského soudu plavebního téz na
obvod okresního soudu ve Velvarech a působ
nost okresního soudu v Roudnici jako lab'
ského soudu plavebního též na obvod okres
ního soudu ve štětí.
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§ 2.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení,
(2) Provedením jeho pověřují se ministři
spravedlnosti a vnitra v dohodě se zúčastně
nými ministry.
Švehla
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.

v. r
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
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Vládne nariadenia
zo dňa 29, augusta 1924
o vysvedčeniach Dievčenskej odbornej školy
rodinnej a živnostenskej v Trenčíne, ktoré
oprávňujú k nastúpeniu a samostatnému pro
vodzovaniu živnosti krajčírskej obmedzenej
na šitie šiat ženských a dětských.

Vláda československej republiky nariaďuje
Podlá §u 5 zák. čl. XVII/1884 uh. (živnosten
ského zákona);

.1087

nej a živnostenskej v Trenčíne opravňuje, ak
sú splněné všeobecné zákonné podmienky,
k nastúpeniu a samostatnému provodzovaniu
živnosti krajčírskej obmedzenej na šitie šiat
ženských a dětských.
(2) Vysvedčenie buď opatřené doložkou:
„Toto vysvedčenie opravňuje dl’a §u 5 zák.
čl. XVII/1884 uh. a dl’a vládneho nariadenia
zo dňa 29. augusta 1924, č. 191 Sb. z. a n.,
k nastúpeniu a samostatnému provodzovaniu
živnosti krajčírskej obmedzenej na šitie šiat
ženských a dětských, ak sú splněné všeobecné
zákonné podmienky pre nastupovanie živ
nosti."
(s) Výhoda táto platí aj pre absolventky
tejto školy ročníka 1923/24.
§ 2.
Toto nariadenie platí na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Jeho převedením pověřuje
sa minister priemyslu, obchodu a živností
v dohodě s ministrem školstva a národnej
osvěty.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.

§ 1.
P) Vysvedčenie o úspěšně odbytej návštěvě
10Ji'očnej Dievčenskej odbornej školy rodin-

Státní tiskárna v Praze

Dr. Markovič v. r.
Bečka v. r.,
tiež za ministra Nováka.

