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92.
Vládně nariadenie
zo dňa 28. apríia 1925,
ktorým sa označiljú remeselné živnosti obecne
ženami provodzované.
Vláda československé] republiky nariaďuje
podl’a § 19, odst. 2., zákona zo dňa 10. októbra
1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zá
kona pre územie Slovenska a Podkarpatské]'
Rusi):
§ i-

Za remeselné živnosti provodzované obecne
ženami v smysle § 19, odst. 2., zák. č.
259/1924 Sb. z. a n., vyhlašujú sa tieto živ
nosti :
1. vyšívanie zlatom, striebrom a perlami
(§1, pol. 37., spomenutého zákona) ;
2. živnosť odevnícka obmedzená na ženské
a dětské šatstvo (§ 1, pol. 41., a § 19, odst. 3.,
dotčeného zákona);
3. modistská živnosť (.§ 1, pol. 48., uvede
ného zákona);
4. výroba umělých květin a ozdobovanie
pier (§1, pol. 49., uvedeného zákona).
§ 2.
C1) Preukaz sposobilosti k nastúpeniu živ
ností v § 1 pod čísly 1., 3. a 4. spomenutých
može byť ženou, hlásiacou sa k samostatnému
provodzovaniu takej živnosti, podaný tiež
iným spósobom, nežli je predpísané v §§ 15
a 16 uvedeného zákona.
(2) Ako sa tento preukaz podá, ponechané
je volnému uváženiu živnostenského úřadu,
ktorý má predtým vypočuť příslušné spoločenstvo.
§ 3.
O tom, ako ženy majú podat’ preukaz spo
sobilosti k nastúpeniu živnosti odevníckej, obmedzenej na ženské a dětské šatstvo, platí
ustanovenie § 19, odst. 3.—5., uvedeného zá
kona.
§ 4.
t1) Nariadenie toto nabýva účinnosti súčasne so zákonom č. 259/1924 Sb. z. a n.
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(2) Převedením jeho poveruje sa minister
priemyslu, obchodu a živností.
Stříbrný v. r.
Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypeír v. r.
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke V. r.
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Vládně nariadenie
zo dňa 28. apríia 1925,
ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia,
ktorých vysvedčenia nahradzujú preukaz riadneho ukončenia učebného poměru, keď ženy
ohlašujú odevnícku živnosť obmedzenú na
ženské a dětské šaty.
Vláda československej republiky nariaďuje
podlá § 19, odst. 3., zákona zo dňa 10. októbra
1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zá
kona pre územie Slovenska a Podkarpatské]
Rusi) :
§ I-

(D Vysvedčenia na odchodnú tých živno
stenských učilišť, ktoré sú organizované primerane k zásadám toho času ministrem škol
stva a národněj osvěty vo shodě s ministrem
priemyslu, obchodu a živností vytýčeným a
v ktorých sa podává praktický návod a od
borný výcvik v živnosti odevníckej, na
hradzujú preukaz riadneho dokončenia učeb
ného poměru (tovarišský list, připadne zkúšku tovarišskú), keď ženy ohlašujú živnosť
odevnícku obmedzenú na ženské a dětské
šaty.
(2) živnostenské učilištia, ktoré týmto časom vyhovujú podmienkam v predchádzajúcom odstavci zmieneným, uvedené sú v prílohe tohoto nariadenia..
(3) Vysvedčenia na odchodnú týchto ústa
vov, ktoré požívajú řečené výhody, opatřené
buďte touto doložkou:
„Toto vysvedčenie nahradzuje na základe
§ 19, odst. 3., zákona zo dňa 10. októbra 1924,
č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre
územie Slovenska a "Podkarpatské]' Rusi) a
vládneho nariadenia zo dňa 28. apríia 1925,
č. 93 Sb. z. a n., preukaz. riadneho dokon
čenia učebného poměru (tovarišský list, po

