
Sbírka zákonů a nařízeni č. US. a JI9. H79

§2.

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem 
1. září 1930.

§3.
Provedením tohoto vládního nařízení pově

řuje se ministr financí.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Matoušek v. r.

Dr. Slavik v. r.

Dr. Engliš v. r. 

Dr. Meissner v. r.

Dostálek v. r. 

Bradáč v. r. 

Bechyně v. r.

Dr. Franke v. r.

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

a národní osvěty 
ze dne 30. července 1930 

o vysvědčeních městské odborné školy pro 
ženská povolání s německým jazykem vyučo

vacím v Novém Jičíně.

Městská odborná škola pro ženská povolání 
s německým jazykem vyučovacím v Novém 
Jičíně zařazuje se s platností od školního 
roku 1930/31 podle § 14d), 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. července 1907, č. 180 
ř. z., do seznamu učilišť, jichž vysvědčení na 
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon

čení učebního poměru (tovaryšský list, neb 
tovaryšskou zkoušku), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských 
a dětských šatů.

Dr. Meissner v. r. Dr.^Matoušek v. r.
za ministra Dra Dérera.

119.

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

a národní osvěty 
ze dne 30. července 1930

o vysvědčeních veřejné odborné školy pro 
ženská povolání v Děčíně s německým jazykem 

vyučovacím.

Veřejná odborná škola pro ženská povolání 
v Děčíně s německým jazykem vyučovacím 
zařazuje se s platností od školního roku 
1930/31 podle §u 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. července 1907, č. 180 
ř. z., do seznamu učilišť, jichž vysvědčení na 
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
tovaryšskou zkoušku), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských 
a dětských šatů.

Dr. Meissner v. r. Dr. Matoušek v. r.
za ministra Dra Dérera.

Státní tiskárna v Praze.
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