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katastru a jeho vedení (katastrál. zákona). — 228. Vyhláška o úpravě bulharského textu 
čl. 21. odst. 2., úmluvy mezi republikou československou a královstvím bulharským ze dne 
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a n., o organisaci politické správy.

227.
Vyhláška ministra spravedlnosti 

ze dne 20. prosince 192 8, 
kterou se uděluje měřickému úřadu hlavního 
města Prahy oprávnění podle § 51, odst. 2., 
zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. 
a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení 

(katastrál. zákona).

Podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. pro
since 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém 
katastru a jeho vedení (katastrálního zá
kona), udílím měřickému úřadu hlavního 
města Prahy, pokud bude zaměstnávati úřed
níky vyhovující podmínkám vytčeným v § 51, 
odst. 2., katastrálního zákona, oprávnění, aby 
geometrické (polohopisné) plány, jimi pro 
účely vlastního služebního oboru zhotovené, 
byly podkladem zápisů ve veřejných knihách 
a v pozemkovém katastru.

Dr. Mayr-Harting v. r.

228.
Vyhláška ministrů zahraničních věcí 

a spravedlnosti 
ze dne 15. prosince 1928 

o úpravě bulharského textu čl. 21, odst. 2., 
úmluvy mezi republikou československou a 
královstvím Bulharským ze dne 15. května 
1926 o vzájemné právní ochraně a právní po

moci ve věcech občanských a obchodních.

Bulharský text článku 21, odst. 2., úmluvy 
mezi republikou československou a králov

stvím Bulharským ze dne 15. května 1926 
o vzájemné právní ochraně a právní pomoci 
ve věcech občanských a obchodních, ^vyhlá
šené ve Sbírce zákonů a nařízení č. 58 z, r. 
1927, zní ve shodě s československým textem 
úmluvy správně takto:

„MsKJKOHBarb ce peiueiuiaTa, HSMaenH no 
npoHCCH othocho npasoTO sa codcTBenocTi> 
hjih sa Apyrn BeipHii npasa Bbpxy hc/ibu/Kumh 
HMymeciea, iiaxoftaipH ce bt. /fapíKaBaxa, bx 
kohto e noncKatio Hsnx.niieHiieTO."

Oprava bulharského textu byla provedena 
výměnou not mezi vládami československou 
a' bulharskou a za souhlasu bulharského 
Sob ran je.

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

229.

Vládní nařízení 
ze dne 29. prosince 1928, 

kterým se upravuje užívání jazyků pio zem
ská a okresní zastupitelstva a zemské a okresní 
výbory, zřízené podle zákona ze dne 14. čei 
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci po

litické správy.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 29. února 1920, c. 1— 
z. a n., kterým se stanoví zásady jazykového 
práva v republice československé:

Čl. 1.
Jednání v zemských a okresních zastupitel

ní


