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Obsah: (43. a 44.) 43. Nařízení, kterým se pro obvody politických okresů plzeňského, moravsko- 
ostravského a prostějovského živnosti, uvedené v § 1, odstavci 3., položce 53, živnostenského 
řádu, rozdělují co do průkazu způsobilosti ve více skupin — 44. Nařízení o vysvědčeních 

__ . -égšké státní průmyslové školy ve Vítkovicích.

43.
Vládní nařízení 

ze dne 20. března 1925,
kterým se pro obvody politických okresů 
plzeňského, moravsko-ostravského a prostě
jovského živnosti, uvedené v § 1, odstavci 3., 
položce 53, živnostenského řádu, rozdělují co

do průkazu způsobilosti ve více skupin.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odstavce 4., živnostenského řádu:

§ I-

Řemeslné živnosti: natěrači a lakýrníci, ma
líři štítů a písma, živnostenští malíři průmy
slových výrobků, pozlačovači a okrašlovací, 
malíři pokojů prohlašují se co do průkazu způ
sobilosti pro obvody politických okresů plzeň
ského, moravsko-ostravského a prostějov
ského za vytčené v těchto zvláštních polož
kách: a) natěrači a lakýrníci, b) malíři štítů 
a písma, c) živnostenští malíři průmyslových 
výrobků, pozlačovači a okrašlovací, d) malíři 
pokojů.

§ 2-
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr průmyslu, obchodu a živností ve shodě 
s ministry vnitra a školství a národní osvěty.

Stříbrný v. r.
Novák v. r. Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Bečka v. r. Srba v. r.
Udržal v. r. Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. Dr. Kállay v.

Dr. Markovič v. r.

44.
Vládní nařízení 

ze dne 20. března 1925
o vysvědčeních české státní průmyslové školy 

ve Vítkovicích.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 23 zákona ze dne 5. února 1907, č. 2(1 
ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský 
řád:

§ 1.
(') česká státní průmyslová škola ve Vít

kovicích zařazuje se do seznamu škol uvede- 
néno v článku L, odst. 8. a 9., ministerského 
nařízení ze dne 6. srpna 1907, č. 196 ř. z., 
o průkazu zvláštní způsobilosti potřebné k na
stoupení koncesovaných živností, jež bylo čá
stečně pozměněno ministerským nařízením ze 
dne 4. ledna 1918, č. 14 ř. z.

(-) Výhody tam stanovené platí i pro ab
solventy této školy ročníku 1923/24.

§ 2.

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

Stříbrný v. r.

Novák v. r. Malypetr v. r.
Dr. třolanský v. r. Udržal v. r.
Srba v. r. Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r. Bečka v. r.
Habrman v. r. Dr. Franke v. r

Dr. Markovič v. r.
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