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§ 13.
Učňům povinným návštěvou živnosten
ských škol pokračovacích budiž udílena do
volená zpravidla v době, kdy se na těchto ško
lách nevyučuje.

§ 3.
Pro účely vojenské vybudována bude
v Praze nová nemocnice s názvem „Masary
kova vojenská nemocnice v Praze“.

§ 14,
Méně výhodná ustanovení pracovních a slu
žebních smluv o placené dovolené jsou právně
neúčinná.

§4.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení;
provede jej ministr veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy, ministr školství a národní
osvěty a ministr národní obrany v dohodě se
súčastněnými ministry.

§ 15.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. května
1925 a provedením jeho pověřuje se ministr
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winíer v. r.

T. G. Masaryk v. r.
Šrámek v. r.

Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r.
Udržal v. r.

69.

68.
Zákon ze dne 26. března 1925,
kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze
připojuje vojenská nemocnice v Praze-II.
a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice
v Praze.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IKu všeobecné nemocnici v Praze připojuje
se dosavadní vojenská nemocnice v Praze-II.,
Karlovo náměstí, jako její nerozlučná součást.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 27. března 1925
o poskytování vzájemných nejvyšších výhod
mezi československou republikou a Ně
meckem.
Výměnou diplomatických not z 15. února
1924 bylo potvrzeno, že Německo bude vzhle
dem k čl. X, odst. 1., hospodářské dohody českosíovensko-německé z 29. června 1920 (čís.
359 Sb z. a n. z roku 1922) poskytovali Česko
slovensku vzájemně nej vyšší výhody, dokud
řečená dohoda zůstane v platnosti.
Příslušný zákon publikován byl v Německu
dne 10. března 1925 pod č. 13 II. dílu říšského
zákoníků německého.

§ 2,
Právní poměry podmíněné tímto připoje
ním budou upraveny zvláštním zákonem.

Státní tiskárna v Praze,

Dr. Beneš v. r.
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