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nemocných. Zvláště je míti na zřeteli, aby kan
didát podal souvislý výklad na jednu otázku, 
danou mu bezprostředně před zkouškou, aby 
graficky znázornil nějakou věc z oboru podko- 
vářského a blíže vysvětlil, aby provedl podko
vání samostatně zhotovenou podkovou a pod
kování posoudil. Každý člen zkušební komise 
jest oprávněn klásti otázky.

(8) O způsobilosti rozhodují členové zku
šební komise většinou hlasů.

(9) Kdo při zkoušce nevyhoví, může ji opa- 
kovati nejvýš jednou před komisí téhož místa 
po uplynutí lhůty nejméně jednoho roku. Zku
šební taxu dlužno opětně zapraviti.

(10) ^ Za zkoušku zaplatí kandidát taxu 
150 Kč a kolek na vysvědčení. Z této taxy je 
určeno 5 Kč za vysvědčení, které opatří před
seda, 45 Kč ve prospěch státní pokladny a zby
tek se rozdělí stejným dílem mezi členy zku
šební komise. Výše taxy může se změniti 
vyhláškou ministerstva zemědělství, minister
stva průmyslu, obchodu a živností a mini
sterstva financí.

(ís) o zkoušce sepíše komise protokol, ob
sahující seznam kandidátů, jich osobní data 
a způsobilost a zašle jej přímo ministerstvu 
zemědělství k uschování.

Ustanovení závěrečná.

§ 11.

Nařízení ministra vnitra ze dne 27. srpna 
1873, č. 140 ř. z., o zkouškách podkovářských 
bez návštěvy kursu, nařízení ministrů obchodu 
a vnitra ze dne 21. června 1874, ě. 100 ř. z., 
o zařazení živnosti podkovářské mezi živnosti 
koncesované, bod 10. článku I. nařízení mini
stra obchodu ve shodě s ministrem vnitra a 
ministrem věcí duchovních á vyučování ze dne
6. srpna 1907, č. 196 ř. z., o průkazu zvláštní 
způsobilosti podle § 23, odstavce 1. ž. ř., po
třebné k nastoupení koncesovaných živností, 
uvedených v §§ 15, č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
14,17,18, 20,21, 22 a 23, ž. ř. a vládní nařízení 
ze dne 22. listopadu 1919, č. 616 Sb. z. a n., se 
zrušují.

(L1) Mimo to mají členové zkušební komise 
nárok na náhradu cestovních výloh ze státní 
pokladny, a to státní úředníci podle svých pla
tových stupnic a ostatní nejvýše podle II. třídy 
vlaku osobního, v případě nutnosti rychlo
vlaku.

(i2) Vysvědčení, které třeba opatřiti přede
psaným kolkem, má toto znění:

číslo prot............

Vysvědčení

.............................. , narozený v....................
pol. okres.......................... země................. ’
dne................... , příslušný do...................... >
podrobil se před podepsanou zkušební komisí 
zkoušce předepsané pro učitele podkovářské 
prakse na občanských podkovářských kursech 
a byl uznán způsobilým.

V.......................... ,dne...................... 19..

L. S.
Zkušební komise pro 
učitele podkovářské 

prakse.

předseda zkušební 
komise.

náměstek 
zkušební 

člen zkušební 
komise.

předsedy
komise.

člen zkušební 
komise.

člen zkušební 
komise.

§ 12.

(i) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

(-) Provedením jeho pověřuje se ministr 
průmyslu, obchodu a živností v dohodě s mi
nistry zemědělství, národní obrany a financí.

Novák v. r. 
černý v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Najman v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Gažík v. r.

73.

Vyhláška ministrů zahraničních věcí 
a spravedlnosti 

ze dne 10. dubna 1928 
o vyžadování zločinců z území Západní Samoi.

Vláda Jeho Britského Veličenstva oznámila, 
že Správce Západní Samoi (Administrátor of 
Western Samoa) jest oprávněn přijímati žá
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dosti za vydání zločinců z území Západní 
Samoi.

Tím se mění vyhláška ministrů zahranič
ních věcí a spravedlnosti ze dne 19. ledna 
1928, č. 22 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti 
smlouvy mezi republikou československou a 
Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska 
ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydá
vání zločinců, a protokolu ze dne 4. června 
1926, jímž byl doplněn čl. 12 uvedené smlouvy,

na další britská Dominia, kolonie, protekto
ráty a mandátní území, podle které byl gene
rální guvernér Nového Zélandu (The Gover- 
n?.r."5’en®ra^ New Zealand) dosud oprávněn 
přijímati žádosti za vydání osob ze Západní 
Samoi.

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


