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sařů, jimiž se zajišťuje řádný výkon jejich spojené se sčítáním vyjma náklady vzešlé ob-
funkce revisní. cím ze spolupůsobení podle § 4.

§26.

(i) Revisor prozkoumá celý sčítací mate
riál, je-li úplný a je-li řádně i správně vypl
něn ; za tím účelem může též kdykoli vyslech- 
nouti sčítané osoby. Případné závady formální 
odstraní sám nebo s pomocí komisařů.

(-) Shledá-li závažné závady, oznámí to 
okresnímu úřadu, který rozhodne, má-li se 
celá práce dotčeného komisaře provésti znovu.

§ 27.

Podle přezkoušených přehledů sčítacích ob
vodů sestaví revisor — v obcích pak, v nichž 
jest několik revisorů, ten z nich, kterého 
k tomu určí okresní úřad — dvojmo obecní 
přehled a odešle jej zároveň se vším sčítacím 
materiálem okresnímu úřadu. Tam, kde se 
sčítací obvod shoduje s obvodem obce, slouží 
přehled sčítacího obvodu zároveň za přehled 
obecní.

VI. Závěrečné práce.

§ 28.
Podle přezkoušených obecních přehledů se

staví okresní úřad bezodkladně přehled okres
ní, a to v zemi české a Moravskoslezské pro 
každý okres soudní, v zemi Slovenské a Pod- 
karpatoruské pro okres politický. Přehled 
tento zhotoví trojmo, jeden exemplář odešle 
spolu s jedním exemplářem obecních přehledů 
ihned Státnímu úřadu statistickému, druhý 
předloží ministerstvu vnitra, třetí exemplář 
přehledu okresního a druhý exemplář pře
hledu obecního ponechá u sčítacího materiálu. 
Státní úřad statistický určí, kdy mu materiál 
má býti odeslán.

§ 29. ✓

(L) Výsledky sčítání lidu zpracuje Státní 
úřad statistický a uveřejní je ve svých úřed
ních publikacích.

(2) Má-li Státní úřad statistický při zpra
cování těchto výsledků pochybnosti o správ
nosti nebo úplnosti některých zjištěných sku
tečností, požádá příslušný zemský úřad o vy
šetření a případnou nápravu.

VIL Náklady sčítání.

§ 31.

(J) Zemský úřad může komisařům a revi- 
sorům, pokud nejsou vzati ze zaměstnanců 
obecních, přiznati přiměřenou odměnu z pro
středků státních, kterou jim vyplatí okresní 
úřady.

(2) Obcím se zůstavuje, aby taktéž přimě
řeně odměnily z vlastních prostředků své za
městnance za mimořádné práce spojené se 
sčítáním lidu.

VIII. Závěrečné ustanovení.

§ 32.
Nařízení toto provede ministr vnitra v do

hodě se zúčastněnými ministry.

Udržal v. r.

Dr. Slávik v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr, Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

87.
Vládní nařízení 

ze dne 26. června 1930
o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet 

stran úlev požívajících.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 7 a posledního odstavce § 31 zákona 
ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z r. 1907, 
kterým bylo upraveno lékárnictví, a §§ 135, 
136 a 137 zák. čl. XIV/1876, kterým bylo 
upraveno zdravotnictví.

§ 1.
Vládní nařízení ze dne 17. března 1927, č. 

28 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě neoficinelních 
léčiv na účet stran úlev požívajících, se zru
šuje. Od další úpravy této sazby vládním naří
zením se upouští.

§ 30.
Náklad na potřebné tiskopisy hradí mini

sterstvo vnitra. Taktéž platí ostatní náklady

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. čer
vence 1930. Jeho provedením pověřuje se mi-
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nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy.

Udržal v. r.

p) pekařů,
q) natěračů a lakýrníků, malířů štítů a pís

ma, malířů pokojů.

Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r,

88.

Vládní nařízení 
ze dne 26. června 1930 

o učňovském a pomocnickém zaměstnání cho
vanců „Komenského ústavu v Košicích^ a 

o vydávání příslušných vysvědčení.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 17, odst. 2., živnostenského zákona 
pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze 
dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n.:

§ 1.

Zaměstnání chovanců „Komenského ústa
vu v Košicích*1 jako učňů nebo pomocníků 
v dílnách ústavu při řemeslných výkonech vy
počtených v § 2 rovná se za podmínek níže 
uvedených řádnému zaměstnání učňovskému, 
případně, pomocnickému v příslušné živnosti.

§ 2.
Řemeslnými výkony podle § 1 jest rozuměti 

výkony:
a) kovářů,
b) strojních zámečníků,
c) klempířů,
d) kolářů,
e) košíkářů,
f) štolařů,
g) řezbářů,
h) soustružníků,
i) brašnářů, řemenářů,
k) čalouníků,
l) krejčí,

m) obuvníků,
n) holičů,
o) knihařů á výrobců galanterního zboží, 

pouzder a krabic,

§ 8.

Zaměstnání podle §§ 1 a 2 rovná se řádné
mu zaměstnání učňovskému, případně pomoc
nickému v příslušné živnosti jen tehdy, dě- 
je-li se za návodu osob, které mají průkaz 
způsobilosti pro příslušnou živnost anebo ji
nak mají dostatečné odborné vzdělání.

§ 4.
(1) Trvalo-li zaměstnání jako učňů nebo 

pomocníků v dílnách ústavu po dobu, která 
platí podle zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. pro 
učební poměr, případně pro zaměstnání po- 
mocnické v řemeslné živnosti, odpovída
jící tomu kterému řemeslnému výkonu 
podle § 2, může vrchní ředitel, pověřený 
správou „Komenského ústavu v Košicích** 
podle § 7 nařízení vlády republiky Čes
koslovenské ze dne 14. listopadu 1919, 
č. 609 Sb. z. a n., jímž se zrušuje naří
zení ministra s plnou mocí pro správu Sloven
ska ze dne 22. února 1919, č. 136 Sb. z. a n„ 
o přeměně státní polepšovny v Košicích, vy
dali o něm vysvědčení, v němž nutno pozna- 
menati, že zaměstnání se dělo za návodu osn- 
by, která měla průkaz způsobilosti pro pří
slušnou živnost anebo jinak dostatečné odbor
né vzdělání.

(2) K vysvědčením o zaměstnání učňov
ském budiž mimo to připojena tato doložka:

„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 17, 
odst. 2., živnostenského zákona pro území Slo
venska á Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 
1924, č. 259 Sb. z. a n„ a podle vládního naří
zení ze dne 26. června 1930, č. 88 Sb. z. a 
n., jsou-li tu zákonné předpoklady, průkaz 
řádně ukončeného poměru učebního pro ře
meslnou živnost.......... .....“

(3) K vysvědčením o zaměstnání pomoc
nickém budiž připojena.tato doložka:

„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 17, 
odst. 2., živnostenského zákona pro území Slo
venska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 
1924, č. 259 Sb. z. a n„ a podle vládního naří
zení ze dne 26. června 1930 č. 88 Sb. z. a n„ 
jsou-li tu zákonné předpoklady, průkaz řádně 
ukončeného zaměstnání pomocnického v ře
meslné živnosti............ ..........“

§ 5.
Do doby potřebné podle § 4 k dosažení vy

svědčení o zaměstnání učňovském, případně


