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9.

Vládni nařízení
ze dne 15. ledna 1926

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu
a živností vo shodě s ministrom školstva
a národně] osvěty
zo dna 5. januára 1S26

o dalším poskytování drahotních příplatků
k úrazovým důchodům.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. III., odst. 2., zákona ze dne 21. pro
since 1921, č. 481 Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje působnost zákona o drahotních pří
platcích k úrazovým důchodům a mění se ně
která jeho ustanovení:
§ 1.
Platnost zák. č. 481/1921 Sb. z. a n., pro
dloužená vládním nařízením ze dne 13. pro
since 1924, č. 270 Sb. z. a n., o dalším posky
tování drahotních příplatků k úrazovým dů
chodům, prodlužuje se dále na dobu od 1. led
na 1926 do 31. prosince 1926.

§ 2.
t1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Ministru sociální péče se ukládá, aby
je provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.
Bechyně v. r.
Dr. Beneš v. r
Dr. Hodža v. r.
Dr. Nosek v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Tučný v. r.
Dr. Viškovský v. r. Dr. Dolanský v. r.
Dvořáček v. r.
Šrámek v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Kállay v. r.

o vysvedčeniach Dievčenskej odbornej školy
rodinnej a živnostenskej v Ružomberku.
Dievčenská odborná škola rodinná a živno
stenská v Ružomberku zaraďuje sa s platnosťou od školského roku 1924/25 podlá §u 19,
odst. 3., živnostenského zákona pre územie
Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10.
októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n., a podlá vládneho nariadeniá zo dňa 28. apríla 1925, č. 93
Sb. z. a n., do soznamu tých živnostenských
učilišť, ktorých vysvedčenia na odchodnú nahraďujú preukaz riadneho dokončenia učeb
ného poměru (tovarišský list alebo tovarišskú zkúšku), ohlašujú-li ženy živnost’ odevníeku, obmedzenú na šitie ženských a dět
ských šiat.
Dr. Srdínko v. r.

Dvořáček v. r.

10.
Vládní nařízení
ze dne 15. ledna 1926,
kterým se vydávají podrobné předpisy k člán
kům II, III, IV a VIII finančního zákona pro
rok 1926.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. XIII finančního zákona ze dne 15.
října 1925, č. 207 Sb. z. a n., kterým se sta
noví státní rozpočet pro rok 1926:

