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(210. a 211.) 210. Vyhláška o vysvědčeních Zemské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské
v Opavě. — 211. Nařízení, kterým se mění § 44 akciového regulativu.

210.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 5. září 1924
o vysvědčeních Zemské dívčí odborné školy
rodinné a živnostenské v Opavě.

Zemská dívčí odborná škola rodinná a živ
nostenská v Opavě zařazuje se s platností od
školního roku 1923/24 podle § 14 d), odst. 3.,
zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z.,
o změně a doplnění živnostenského řádu, a
podle nařízení ministra obchodu ve shodě
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živ
nostenských učilišť, jejichž vysvědčení na
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy^ živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských a
dětských šatů.
Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

211.

Vládní nařízení
ze dne 16. října 1924,
kterým se mění § 44 akciového regulativu.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 28 spolkového zákona ze dne 26. listo
padu 1852, č. 253 ř. z.:

ČI. I.
§ 44 nařízení ministerstev vnitra, financí,
obchodu, práv a orby ze dne 20. září 1899,
č. 175 ř. z., jímž vyhlašuje se regulativ pro
zřizování a přeměňování akciových společnosti
v oboru průmyslu a obchodu, mění se takto:
§ 44.
Ve stanovách budiž výslovně určeno, že
akcionáři své hlasovací právo ve valné hro
madě mohou vykonávat! také zmocněnci;
pokud stanovy neurčují jinak, nemusí tito
zmocněnci býti akcionáři. Spolu buď ve sta
novách přesně určeno, kterak se mají tito
zmocněnci legitimovati.
Za osoby nešvéprávné a za právnické osoby
buďtež připuštěni zákonní, po případě statu
tární zástupci, kteří nemusí býti akcionáři,
a to i bez zvláštního zmocnění.
Č1. II.
Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem
vyhlášení, provedou ministři vnitra, financí,
průmyslu, obchodu a živností, spravedlnosti
a zemědělství.
švehla v. r.
Udržal v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Kállay v. r.
Novák v. r.
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dolanský v. r. Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.
Stříbrný v. r.
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