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79.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 31. května 1927 

o vysvědčeních Odborné školy pro ženská po
volání v Humpolci.

Odborná škola pro ženská povolání v Hum
polci zařazuje se dle § 14 d), odst. 3. zákona 
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a do
plnění živnostenského řádu, a dle nařízení mi
nistra obchodu ve shodě s ministrem kultu 
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180 
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť, 
jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou), 
opovídají-li ženy živnost odévnickou omezenou 
na šití ženských a dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Dr. Peroutka v. r.

80.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 31. května 1927 

o vysvědčeních Městské odborné školy pro 
ženská povolání v Kladně.

Městská odborná škola pro ženská povolání 
v Kladně zařazuje se dle § 14 d), odst. 3. zá

kona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně 
a doplnění živnostenského řádu, a dle nařízení 
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu 
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180 
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť, 
jejichž vysvědčení na .odchodnou nahrazují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou), 
opovídají-li ženy živnost odévnickou, omeze
nou na šití ženských a dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Dr. Peroutka v. r.

81.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1927
o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné 
školy pro zpracování dřeva a kovů (oddělení 
pro strojníky a zámečníky a oddělení pro truh

láře) v Litomyšli.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 14 a) odstavce 5. zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a do
plňuje řád živnostenský:

§ I-
Zemská odborná škola pro zpracování dřeva 

a kovů (oddělení pro strojníky a zámečníky 
a oddělení pro truhláře) v Litomyšli zařazuje 
se s platností od školního roku 1925/1926 do 
oddílu II. § 1 nařízení ministra obchodu ve
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