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193.
Vyhláška ministra školství a národní
osvěty
ze dne 22. září 1925
o uznání církve československé na území Slo
venska a Podkarpatské Rusi.
Československá církev, státem uznaná na
území Čech, Moravy a Slezska (vyhláška mi
nistra školství a národní osvěty ze dne 15. září
1920, č. 542 Sb. z. a n.), prohlašuje se ve
smyslu zák. čl. XLIII/1895 za zákonně uzna
nou i na území Slovenska a Podkarpatské
Rusi.
Dr. Markovič v. r.

194.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 5. září 1925
o vysvědčeních Městské .dívčí odborné školy
rodinné a živnostenské v Praze-XII. (Král.
Vinohradech).
Městská dívčí odborná škola rodinná a živ
nostenská v Praze-XII. (Král. Vinohradech)
zařazuje se s platností od školního roku
1924/25 podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a doplnění
živnostenského řádu, a podle nařízení mini
stra obchodu ve shodě s ministrem kultu a vy
učování ze dne 26. července 1907, č. 180 ř. z.,
do seznamu oněch živnostenských učilišť, je
jichž vysvědčení na odchodnou nahrazují prů
kaz řádného dokončení učebního poměru (to
varyšský list neb zkoušku tovaryšskou), opo-

vídají-li ženy živnost oděvnickou, omezenou
na šití ženských a dětských šatů.
Novák v. r.

Dr. Markovič v. r.

195.
Vládní nařízení
ze dne 2. října 1925
o nejvyššíeh cenách piva.
/

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:
§ IVládní nařízení ze dne 27. října 1924, č. 222
Sb. z. a n., a ze dne 28. listopadu 1924, č. 264
Sb. z. a n., o nejvyššíeh cenách piva, jakož
i všechny předpisy na jich podkladě vydané
se zrušují.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 3.
Ministru pro zásobování lidu se ukládá,
aby nařízení toto provedl v dohodě s ministry
vnitra, obchodu, financí a spravedlnosti.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bečka v. r.
Srba v. r.
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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