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zdravotnictva a telesnej výchovy v dohodě
so zúčastněnými ministrami.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý
Beneš v. r.
Engliš v. r.
Krčmář v. r.
Haussmann v. r.
Peroutka v. r.
Říha v. r.

v. r.
Roubík v. r.
Dr. Slávik v. r.
Syrový v. r.
Dr. Schiesz! v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.

©5.
Vládní nařízení
ze dne 25. června 1926
o vysvědčeních na odchodnou Zemské průmy
slové školy v Kolíně a v Mladé Boleslavi.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 14 a), odstavce 5., zákona ze dne 5.
února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a dopl
ňuje řád živnostenský:
§ 1Zemské průmyslové školy v Kolíně a
v Mladé Boleslavi zařaďují se do oddílu ozna
čeného II. § 1 nařízení ministra obchodu ve
shodě s ministrem věcí duchovních a vyučo
vání ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z.,
jímž se označují ona živnostenská učiliště,
jejichž vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě
takového ústavu zcela nebo částečně nahra
zují průkaz o řádném ukončení učebního po
měru, po případě průkaz o předepsané době
zaměstnání pomocnického v řemeslné živ
nosti.
§ 2.
X1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provedením jeho pověřuje se ministr
průmyslu, obchodu a živností v dohodě s mi
nistrem školství a národní osvěty.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý
Beneš v. r.
Engliš v. r.
Krčmář v. r.
Haussmann v. r.
Peroutka v. r.
Říha v. r.

v. r.
Roubík v. r.
Dr. Slávik v. r.
Syrový v. r.
Dr. Schiesz! v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.
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96.
Vládní nařízení
ze dne 25. června 1926,
kterým se státní odborné škole keramické
v Bechyni uděluje právo konati zkoušky
mistrovské.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §114 a), odstavce 4. a 5., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a do
plňuje živnostenský řád:
§ 1Státní odborné škole keramické v Bechyni
uděluje se právo konati zkoušky mistrovské
pro odbor keramické malby.
§ 2.

Pro konání této zkoušky platí zkušební řád
předepsaný v příloze B nařízení ministra ob
chodu v dohodě s ministrem veřejných prací
ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř. z., jímž se ně
kterým ústavům uděluje právo konati zkoušky
mistrovské.
§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě
s ministrem školství a národní osvěty.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý v. r.
Beneš v. r.
Roubík v. r.
Engliš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Krčmář v. r.
Syrový v. r.
Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Říha v. r.
Dr. Kállay v. r.

©7.
Nařízení úřadujícího vicepresidenta
zemské správy politické v Praze
ze dne 25. června 1926,
kterým se zrušují nařízení presidenta zemské
správy politické v Praze ze dne 11. července
1925, č. 165 Sb. z. a n., ze dne 2. září 1925,
ě. 186 Sb. z. a n., a ze dne 27. října 1925,
č. 223 Sb. z. a n., jimiž byla zavedena dopravní
osvědčení pro zásilky vajec do pohraničních
politických okresů v Čechách a do politického
okresu v Lanškrouně.
Na základě zmocnění ministerstva pro zá70
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sobování lidu, vydaného podle ustanovení § 9
vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516
Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Nařízení presidenta zemské správy politické
v Praze ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z.
a n., ze dne 2. září 1925, č. 186 Sb. z.
a n., a ze dne 27. října 1925, č. 223 Sb. z. a n.,
jimiž byla zavedena dopravní osvědčení pro
zásilky vajec do pohraničních politických okre-

sů v Čechách a do politického okresu v Lan
škrouně, se zrušují.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Úřadující vicepresident zemské správy politické
v Praze:

Státnf tfsfcSrna v Praze.

Průša v. r.

