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Sbírka zákonů a nařízení
stóíia česlcosioveiislcél*®.

Částka 39. Vydána dne 8. května 1925.

Obsah: (88.—95.) 88. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých státních učebných dílen 
v Jasině, Užhorodě a Velkém Sevljuši, jež nahrazují průkaz řádného dokončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou). — 89. Nariadenie, ktorým sa označujú tle živno
stenské učilíštia, ktorých vysvedčenia na odchodnú zcela alebo čiastočne nahradzujú preukaz 
o riadnom ukončení učebného poměru, po případe preukaz o predpísanej době zamestnania 
pomocuíckeho v remeselnej živnosii. — 90. Nariadenie o vydávaní certifikátov pracovným 
vysvedčeniam na roveň kladených, ktoré dosvedčujú, že osob k brannej moci patriacich tiolo 
užívané k úkonom, ktoré sú predmetom remeselných živností. — 91. Nariadenie o pomocnickom 
zaměstnaní v pomocných závodoch železničných a o vydávaní příslušných vysvědčeni. —
92. Nariadenie, ktorým sa označujú remeselné živnosti obecne ženami provodzované. —
93, Nariadenie, ktorým sa označujú tle živnostenské učilištia, ktorých vysvedčenia nahradzujú 
preukaz riadreho ukončenia učebného poměru, keď ženy ohiašujú odevnícku živnost obmedzenú 
na ženské a dětské šaty. — 94. Nariadenie o koncesovanej živnosti podniku pre pochovávanie 
mrtvol. — 95. Nariadenie o vedení knih a policajnom dohlade v živnosti vetošnícke.i.

83.

Vládní nařízení 
ze dne 28. dubna 1925 

o vysvědčeních na odchodnou tříletých stát
ních učebných dílen v Jasině, Užhorodě a Vel
kém Sevljuši, jež nahrazují průkaz řádného 
dokončení učebního poměru (tovaryšský list 

neb zkoušku tovaryšskou).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zák. čl. XVII/1884 (živnostenského 
zákona):

§ I-
(!) Vysvědčení na odchodnou státní učebné 

dílny truhlářské a řezbářské v Jasině, státní 
učebné dílny truhlářské v Užhorodě a státní 
učebné dílny pro zpracování kovů ve Velkém 
Sevljuši nahrazuje průkaz řádného dokončení 
učebního poměru (list tovaryšský neb zkou
šku tovaryšskou) v příslušné živnosti.

(2) Vysvědčení buď opatřeno doložkou:
„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 5 zák. 

čl. XVII/1884 (živnostenského zákona) a po
dle vládních nařízení ze dne 13. září 1920, 
č. 528 Sb. z. a n., a ze dne 28. dubna 1925, 
č. 88 Sb. z. a n., průkaz řádně dokončeného 
poměru učebního pro živnost. ... ...........“

(3) Výhoda tato platí jen pro absolventy 
těchto dílen 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. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. Malypetr v. r.
Bečka v. r. Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r. Dr. Kállay v. r.

33.

Viádné nariadenie
zo dňa 28. apríla 1925, 

ktorým sa označujú íie živnostenské učilištia, 
ktorých vysvedčenia na odchodnú zcela alebo 
čiastočne nahradzujú preukaz o riadnom 
ukončení učebného poměru, po případe pre
ukaz o predpísanej době zamestnania pomoc- 

níckeho v remeselnej živnosti.

Vláda československej republiky nariaďuje 
podlá § 16, odst. 5., zákona zo dňa 10. októbra
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