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79.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 31. května 1927 

o vysvědčeních Odborné školy pro ženská po
volání v Humpolci.

Odborná škola pro ženská povolání v Hum
polci zařazuje se dle § 14 d), odst. 3. zákona 
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a do
plnění živnostenského řádu, a dle 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 odévnickou omezenou 
na šití ženských a dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Dr. Peroutka v. r.

80.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 31. května 1927 

o vysvědčeních Městské odborné školy pro 
ženská povolání v Kladně.

Městská odborná škola pro ženská povolání 
v Kladně zařazuje se dle § 14 d), odst. 3. zá

kona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně 
a doplnění živnostenského řádu, a dle 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 vysvědčení na .odchodnou nahrazují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou), 
opovídají-li ženy živnost odévnickou, omeze
nou na šití ženských a dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Dr. Peroutka v. r.

81.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1927
o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné 
školy pro zpracování dřeva a kovů (oddělení 
pro strojníky a zámečníky a oddělení pro truh

láře) v Litomyšli.

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

§ I-
Zemská odborná škola pro zpracování dřeva 

a kovů (oddělení pro strojníky a zámečníky 
a oddělení pro truhláře) v Litomyšli zařazuje 
se s platností od školního roku 1925/1926 do 
oddílu II. § 1 nařízení ministra obchodu ve
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shodě s ministrem věcí duchovních a vyučo
vání ze dne 27. července 1807, 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 živnosti.

§ 2.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr průmyslu, obchodu a živností v dohodě 
s ministrem školství a národní osvěty.

Švehla v. r.

černý v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.

Dr. Peroutka v. r. Dr. Nosek v. r. 

Najman v. r. Dr. Gazík v. r.

82.

Vyhláška ministerstva železnic 

ze dne 10. června 1927

o udělení koncese pro úzkorozchodné elektrické 

drobné dráhy v Karlových Varech od Divadel
ního náměstí k hotelu Imperiál a od ulice Ma

riánských Lázní k hotelu Imperiál.

Vláda republiky československé usnesením 
ze dne 10. června 1927 udělila podle § 5 zá
kona ze dne 27. června 1919, č. 373 Sb. z. a n., 
o doplnění sítě železniční stavbou drah míst
ních, akciové společnosti „Helenhr dvůr hotel 
Imperiál" koncesi pro provoz úzkorozchod- 
ných drobných drah s elektrickým pohonem 
v Karlových Varech, a to:

a) od Divadelního náměstí k hotelu Impe
riál a

b) od ulice Mariánských Lázní k hotelu 
Imperiál

za podmínek a modalit stanovených minister
stvem železnic v koncesní listině a v konces- 
ních podmínkách k této vyhlášce připojených.

Vláda současně zrušila koncesi udělenou pro 
tyto dráhy vyhláškou ministerstva železnic ze

dme 16. listopadu 1906, uveřejněnou pod čís. 
227 ř. z. z roku 1906.

Najman v. r.

Koncesní listina
ze dne 10. června 1927 pro úzkorozchodné 

elektrické drobné dráhy v Karlových Varech 

od Divadelního náměstí k hotelu Imperiál a 

od ulice Mariánských Lázní k hotelu Imperiál,

Podle usnesení vlády republiky českoslo
venské ze dne 10. června 1927, kterým vláda 
udělila akciové společnosti „Helenin dvůr ho
tel Imperiál" koncesi pro provoz úzkorozchocl- 
ných elektrických drobných drah v Karlo
vých Varech od Divadelního náměstí k hotelu 
Imperiál a od ulice Mariánských Lázní k ho
telu Imperiál, stanoví se pro provoz těchto 
drobných drah podle ustanovení zákona o udí
lení koncesí ke stavbě soukromých železnic 
ze dne 14. září 1854, č. 238 ř. z. a zákona ze 
dne 8. srpna 1910, č. 149 ř. z. tyto podmínky 
a modality:

§ 1.
Koncesionář jest povinen odevzdati obě že

leznice veřejné dopravě a provozováti je po 
celou dobu koncesní alespoň v době od 1. 
května do 30. září.

§2.

Koncesionář jest povinen nésti výlohy za
řízení potřebných k zajištění nerušeného pro
vozu v nynějších státních telegrafních a tele
fonních vedeních, jichž bylo třeba vzhledem 
na zřízení a provoz jmenovaných tratí, ze
jména též výlohy spojené s případným pře
ložením těchto vedení.

§ 3.
(') Koncesionář musí se při provozu kon

cesovaných drah zachovati podle obsahu této 
koncesní listiny, podle koncesních podmínek 
stanovených ministerstvem železnic, jakož 
i podle platných zákonů a nařízení Zejména 
podle železničního koncesního zákona ze dne
14. září 1854, č. 238 ř. z., podle železničního 
provozního řádu ze dne 16. listopadu 1851, č. 
1 ř. z. z roku 1852, podle ustanovení obsaže
ných v oddílu B zákona ze dne 8. srpna 1910, 
ě. 149 ř. z., jakož i podle zákonů a nařízení, jež 
v budoucnosti budou vydány a konečně podle


