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(187. 189.) 187. Zákon, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné
živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi). —
188. Zákon, kterým se ruší zemědělsko-technická kancelář zemědělské rady pro Čechy. —
139. Nařízení o poradním sboru podle ustanovení druhého odstavce Ji 7'celního zákona.

187.
Zákon ze dne 12. listopadu 1928,

188.
Zákon ze dne 20. listopadu 1928,

kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za
součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn.
řádu a § 1 živn. zák. pro území Slovenska a
Podkarpatské Rusi).

kterým se ruší zemědělsko-technická kancelář
zemědělské rady pro Čechy.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně :

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
C1) Z působnosti zemědělské rady pro
Čechy vylučuje se řízení a správa zeměděl§ Isko-technické kanceláře a kancelář ta se
živnost dekoratérská prohlašuje se za ře zrušuje.
meslnou, jakožto součást řemeslné živnosti
(2) Opatření, jichž bude třeba po stránce
čalounické s obmezeními obsaženými v § 1.
odst. 5. živn. řádu a $ 1. odst. 5. živn. zákona osobní a věcné, provede včas před účinností
zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb.
pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
z. a n., o organisaci politické správy, zemský
správní výbor pro Čechy po dohodě se země
§ 2,
dělskou radou pro Čechy a se schválením
Od průkazu způsobilosti jsou osvobozeni ti, vlády, jinak provede opatření ta vláda.
kteří do doby účinnosti tohoto zákona byli za
(3) Pro zaměstnance, kteři opatřením uči
městnáni v živnosti čalounické nebo dekora- něným podle odst. 2 nebudou přikázáni služ
térské po pět roků. Do tohoto pětiletí se čítá bou k zemědělské radě pro Čechy, platí usta
i doba ztrávená v tomto zaměstnání po účin novení druhé věty odst. 1. § 10 zákona
nosti tohoto zákona.
č. 125/27 Sb. z. a n.
§ 3.
v Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlásem. Provedení jeho náleží ministru obchodu,
průmyslů a živností.

§ 2.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení;
provede jej ministr vnitra v dohodě s mi
nistrem zemědělství.

!• G. Masaryk v. r.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.

Novák v. r.
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