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©patrovanci podle potvrzení soudu nebo poru- 
čenského (sirotčího) úřadu jinak nemajetní.

§ 7.
(1) Jako vedlejší poplatky budiž počítáno:

Za předložení deposita na žádost strany 
k nahlédnutí....................................... 5 Kč.

(2) Přepis celého deposita na jiného depo- 
nenta koná se bezplatně.

§ 8.

(1) Základem pro výpočet poplatků je hod
nota určená podle § 3, odst. 2.

(2) Jinak jest říditi se obdobně, pokud neni 
stanovena odchylka v tomto vládním naří
zení, předpisem §u 15 vl. nař. č. 108/24 Sb. 
z. a n.

§ 9.
t1) Toto vládní nařízení nabude účinnosti 

dnem 1. října 1926.
(2) Provedou je ministři spravedlnosti, fi

nancí, pošt a telegrafů.

cerny v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Peroutka v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Haussmann v. r. 
Dr. Říha v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Kállay v. r.

165.

Vládní nařízení 
ze dne 26. srpna 1926, 

kterým se zřizuje exekuční soud v Praze 
a zrušuje se okresní soud pro Malou Stranu 

v Praze.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 213 Sb. 
z. a n., kterým se upravuje soudnictví v hlav
ním městě Praze:

§ 1.
Pro exekuční věci, které náležejí do přísluš

nosti < kresních soudů zřízených v hlavním

městě Praze, zřizuje se samostatný okresní 
soud s názvem „Exekuční soud v Praze".

§ 2.
Současně zrušuje se okresní soud pro Malou 

Stranu v Praze a jeho obvod se slučuje s ob
vodem okresního soudu na Smíchově.

§ 3.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem 1. li

stopadu 1926. Provede je ministr spravedl
nosti.

černý v. r.

Dr. Eeneš v. r. Dr. Engliš v. r.

Dr. Krčmář v. r. Dr. Haussmann v. r. 
Dr. Peroutka v. r. Dr. Říha v. r. 

Roubík v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.

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

a národní osvěty 
ze dne 29. července 1926 

o vysvědčeních soukromé odborné školy pro 
ženská povolání školských sester d. N. D. 

v Kladně.

Soukromá odborná škola pro ženská po
volání školských sester d. N. D. v Kladně 
zařazuje se s platností od školního roku 
1925/26 podle § 14 d), odst. 3., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., a podle nařízení mi
nistra obchodu ve shodě s ministrem kultu a 
vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180 
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť, 
jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou), 
opovídají-li ženy živnost oděvnickou, omeze
nou na šití ženských a dětských šatů.

Dr. Krčmář v. r. Dr. Peroutka v. r.
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