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(86. a 87.) 85. Nařízení o úpravě cla
87. Vyhláška o vysvědčeních Odborné

na síran amonný saz. pol. 599 g 2. celního sazebníku. —
školy pro ženská povolání Matice Jihlavské v Jihlavě
a Odborné školy pro ženská povolání Slezské Matice osvěty lidové v českém Těšíně.

36.

87.

Vládní nařízení
ze dne 23. června 1927

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 21. června 1927

o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g) 2.
celního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla a
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje,
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou :
§ ISoučinitel 20 k základní celní sazbě 3-60 Kč
na síran amonný saz. pol. 599 g) 2. celního
sazebníku snižuje se na součinitel 6 na dobu
od 1. července 1927 do 31. prosince 1927.
§

2.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1927 a provede je ministr financí po
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a ministrem zemědělství.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Udržal v. r.

o vysvědčeních Odborné školy pro ženská po
volání Matice Jihlavské v Jihlavě a Odborné
školy pro ženská povolání Slezské Matice

osvěty lidové v českém Těšíně.
Odborná škola pro ženská povolání Matice
Jihlavské v Jihlavě a Odborná škola pro žen
ská povolání Slezské Matice osvěty lidové
v českém Těšíně zařaďuje se podle § 14 d),
odst. 3. zákona ze dne 5. února 1907, č.^ 26
ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu,
a podle nařízení ministra obchodu ve shodě
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živ
nostenských učilišť, jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují průkaz řádného dokončení
učebního poměru (tovaryšský list neb zkoušku
tovaryšskou), opovídají-li ženy živnost oděvnickou omezeno" na šití ženských a dětských
šatů.
Dr. Hodža v. r.

Dr. Peroutka v. r.
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