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Sv. Lucia (St. Lucia)
Registrár královského soudu (The Registrar 
pf the Royal Court) St. Lucia.

Sv. Vincent (St. Vincent)
Předseda soudu (The Chief Justice) St. Vin
cent, Windward Islands.

39. Zanzibar (Zanzibar)
Registrár britského soudu (The Registrar, 
His Britannic Majesty’s Court) Zanzibar.

40. Palestina (Palestině)
President okresního soudu, v jehož obvodu má 
býti výkon proveden (President of the District 
Court in the district in which action is to be 
taken).

Smluvní ustanovení o jazykové úpravě do
žádání zůstávají nezměněně v platnosti i při 
dožádáních určených pro výše uvedené britské 
kolonie, protektoráty a mandátní území s vý
jimkou protektorátu Nyasaland, pro nějž jest 
dožádání opatřiti překladem v řeči francouz
ské a anglické, a Seychelles, pro něž jest při
poj iti překlad v řeči anglické nebo fran
couzské.

Rozšíření působnosti citované úmluvy stalo 
se účinným dnem 17. února 1927.

Di'. Mayr-Harting v. r. Dr. Beneš v. r.

61.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 12. května 1927 
o prozatímní úpravě obchodních styků mezi 

republikou československou a Albánií.

President republiky ratifikoval dne 14. čer
vence 1926 po schválení Národním shromáž
děním prozatímní úpravu obchodních styků 
mezi republikou československou a Albánií, 
sjednanou výměnou not v Tiraně dne 19. ledna 
1926 a uvedenou v prozatímní platnost vládní 
vyhláškou ze dne 4. února 1926, čís 18 Sb. z. 
a n. z r. 1926, což bylo albánské vládě sdě
leno dne 24. března 1927. Tímto dnem nabyla 
tato prozatímní úprava mezinárodní platnosti

Tím stává se bezpředmětnou vládní vy
hláška ze dne 4. února 1926, čís. 18 Sb. z. 
a n., kterou zmíněná úprava byla uvedena 
v prozatímní platnost.

62.
Vládní- nařízení 

ze dne 19. května 1927, 
kterým se mění ustanovení § 6 vládního na
řízení ze dne 25. října 1920, č. 612 Sb. z. a n., 
jímž se provádí zákon ze dne 22. července 
1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při 

zahájení soustavné elektrisace.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 16 a 17 zákona ze dne 22. července 
1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při 
zahájení soustavné; elektrisace, a podle § 8 
zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. 
a n., o zřízení župních a okresních úřadů 
v republice československé:

ČI. I.

Odstavec 1. § 6 vl. nař. č. 612/1920 Sb. z. 
a n. zní takto:

žádost za schválení díla všeužitečného elek
trického podniku předloží se přímo schvalova
címu úřadu uvedenému v §§ 16 a 17 zákona, 
v obvodu Podkarpatské Rusi civilní správě 
Podkarpatské Rusi. Schvalovacím úřadem na 
Slovensku označeným v §§ 16 a 17 zákona 
slovy „nejvyšší politický úřad“ jest župni 
úřad v Bratislavě.

čl. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr veřejných prací 
v dohodě s ministrem vnitra.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

63.
Vládní nařízení 

ze dne 19. května 1927 
o vysvědčeních na odchodnou odborné školy 
truhlářské při zemské průmyslové škole ve 

Volyni.

Dr. Beneš v. r. Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 14 a), odstavce 5., zákona ze dne
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5-února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a do
plňuje živnostenský řád:

§ I-

Odborná škola truhlářská při zemské prů
myslové škole ve Volyni zařaďuje se do od
dílu II. § 1 nařízení ministra obchodu ve 
shodě s ministrem věcí duchovních a vyučo
vání ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z., 
jímž se označují ona živnostenská učiliště, 
jejichž vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě 
takového ústavu zcela nebo částečně nahra
zují průkaz o řádném ukončení učebního po
měru, po případě průkaz o předepsané době 
zaměstnání pomocnického v řemeslné živ
nosti.

§ 2.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

švehla v. r.

Dr. Engliš v. r. 
Dr. Beneš v. r.
I >r. Peroutka v. r 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Nosek v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. 
Šrámek v. r.
Najman v. r.

Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.

Dr. Gažík v. r.

Statní Mskáma v Praze


