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142.
Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 1. října 1929

také na nutné práce knihařské a expediční,
spojené s uvedenými knihtiskařskými pracemi.
Dr. Šrámek v. r.

o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti
knihtiskařské.
Jelikož veřejný zájem vyžaduje včasné vy
hotovení kandidátních listin a jiných tiskopisů
pro nastávající volby do obou sněmoven Ná
rodního shromáždění republiky českosloven
ské a jelikož by nebylo lze tyto práce v ob
vyklé době pracovní zastati, prohlašuji ve sro
zumění s ministrem vnitra, že podle § 6, odst.
4., zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb.
z. a n., o Bhodinné době pracovní, může se
v knihtiskárnách při hotovení úředních voleb
ních tiskopisů pracovali přes čas bez ohledu
na omezení tamtéž uvedené a že je dovoleno
podle čl. III. zákona ze dne 16. ledna 1895,
č. 21 ř. z., jímž se upravuje nedělní a sváteční
klid v živnostech, a podle § 3 zák. čl. XIII/
1891 o nedělním klidu při pracích živnosten
ských, konati tyto práce i v neděli.
Z týchž důvodů povoluji podle ustanovení
§ 9, odst. 3., zák. č. 91/1918 Sb. z. a n. zaměstnávati ženy starší 18 let při těchto pracích
v živnosti knihtiskařské také v noci.
Tato výjimečná úprava, která platí na dobu
od 13. do 27. října 1929 včetně, vztahuje se

143.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 20. srpna 1929
o vysvědčeních soukromé odborné školy pro
ženská povolání s právem veřejnosti v Lito
měřicích.
Soukromá odborná škola pro ženská povo
lání s právem veřejnosti v Litoměřicích zařa
zuje se s platností od školního roku 1928/29
podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze dne 5. února
1907, č. 26 ř. z., o změně a doplnění živnosten
ského řádu, a podle 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 vysvěd
čení na odchodnou nahrazují průkaz řádného
dokončení učebního poměru (tovaryšský list
nebo tovaryšskou zkoušku), opovídají-li ženy
živnost oděvnickou, omezenou na šití ženských
a dětských šatů.
Dr. štefánek v. r.

Novák v. r.
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