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myslu, obchodu a živností v dohodě se zúčast
něnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Novák v. r.

54.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu 
a živností vo shodě s ministrem školstva 

a národnej osvěty 
zo dňa 2. marca 1929 

o vysvedčeniach odbornej školy pře ženské 
povolania v Turč. Sv. Martine.

Odborná škola pře ženské povolania v Tur- 
ěian. Sv. Martine zaraďuje sa s platnosťou od 
školského roku 1928—1929 podl’a § 19, odst.
8., živnostenského zákona pre územie Sloven
ska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 
1924, č. 259 Sb. z. a n., a podFa vládneho na- 
riadenia zo dňa 28. apríla 1925, ě. 93 Sb. z. a 
n., do soznamu tých živnostenských učilišť, 
kterých vysvedčenia na odchodnú nahradzujú 
preukaz riadného dokončenia učebného po
měru (tovarišský list alebo tovarišskú zkú- 
šku) , ak ohlašuj ú ženy živnost’ odevnícku, ob- 
medzenú na šitie ženských a dětských šiat.

Dr. štefánek v. r. Novák v. r.

55.

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

a národní osvěty 
ze dne 6. dubna 1929

o vysvědčeních odborné školy pro ženská 
■ povolám y Písku.

Odborná škola pro ženská povolání v Písku 
zařazuje se s platností od počátku školního 
roku 1927/28 podle §u 14 d), odst. 3. zák. ze 
dne 5. února 1S07, č. 26. ř. z., o změně a do
plnění živnostenského řádu, a podle 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 oděvnickou omezenou 
na šití šatů ženských a dětských.

Dr. štefánek v. r. Novák v. r.

56.

Vyhláška ministrů zahraničních věcí 
a spravedlnosti 

ze dne 2. dubna 1929
o rozšíření působnosti smlouvy mezi republi
kou československou a Spojeným Královstvím 
Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 
1924 o vzájemném vydávání zločinců a proto
kolu ze dne 4. června 1926, jímž byl doplněn 

čl. 12 uvedené smlouvy, na Kanadu.

Vláda Jeho Britského Veličenstva oznámila, 
že si přeje rozšířit! na Kanadu působnost 
smlouvy mezi republikou československou a 
Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska 
ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydá
vání zločinců a doplňujícího protokolu ze dne
4. června 1926.

Rozšíření působnosti smlouvy o vydávání 
zločinců a doplňujícího protokolu nabylo účin
nosti podle čl. 17 smlouvy dnem 15. srpna 
1928.

žádosti za vydání zločinců z Kanady jest 
říditi podle čl. 18 shora citované smlouvy 
o vydávání zločinců na kanadského státního 
sekretáře pro zahraniční věci v Ottawě, Ka
nada (The ,Canadian Secretary of State for 
External Affairs, Ottawa', Canada).

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

57.

Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 6. dubna 1S29 

o šetření pioeti osevu po obcích a o čtvrtletní 
statistice výroby a odbytu strojených hnojiv.

Podle § 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
č. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické služby, 
vyhlašuji:

Výbor Statistické rady státní pro statistiku 
zemědělskou, jenž byl podle §u 6, odst. 2., 
vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1919, 
č. 634 Sb. z. a n., zmocněn, aby se usnášel 
s konečnou platností, usnesl se, aby na jaře 
r. 1929 se provedlo šetření o plochách osevu 
po obcích prostřednictvím obecních úřadů, 
jakož i aby se prostřednictvím továren na 
strojená hnojivá a sdružení výrobců a ob
chodníků strojenými hnojivý vyšetřovaly, po
čínajíc rokem 1929, čtvrtletně výroba a odbyt 
strojených hnojiv.
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Šetření ploch osevu provede se zvláštními 
dotazníky, které podle návodu vyplní obecní 
starostové (v zemi Slovenské a Podkarpato- 
ruské obecní, resp. obvodní notáři) sami nebo 
podle dobrého zdání zvláštní komise.

Provedením tohoto usnesení byl podle §u 11 
vlád. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen 
Státní úřad statistický, jenž rozešle příslušné 
dotazníky.

Kdo nevyhoví zpravodajské povinnosti, 
bude stíhán podle ustanovení zákona č. 49/1919 
Sb. z. a n. Vyplněné dotazníky dlužno zasílati 
přímo Státnímu úřadu statistickému.

Udržal v. r.

58.

Vládní nařízení 
ze dne 22. listopadu 1928

o zákazu soudně vymáhali pohledávky a dluhy 
ve starých korunách rakousko-uherských 
v poměru ke království Srbů, Chorvatů a 

Slovinců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922, č. 207 
Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek a 
závazků vzniklých v korunách rakousko- 
uherských mezi věřiteli nebo dlužníky česko
slovenskými a cizími:

§ 1.

_ Po dobu účinnosti tohoto vládního na
řízení nemůže býti soudně vymáháno splnění 
pohledávek a dluhů ve starých korunách ra
kousko-uherských, vzniklých z jakéhokoliv 
důvodu před 26. únorem 1919 anebo založe
ných na smlouvách nebo jiných právních jed- 

■ náních z doby před tímto dnem mezi osobami 
fysickými nebo právnickými soukromého 
nebo veřejného práva, z nichž jedna měla 
dne 26. února 1919 své bydliště (sídlo) na 
území republiky československé a druhá na 
území království Srbů, Chorvatů a Slovinců, 
pokud jest sporná měna, ve které jest tyto 
pohledávky a dluhy splniti.

ního nařízení zahájené budou z moci úřední 
odloženy.

§ 3.
Ustanovení § 1 neplatí o sporech, v nichž 

jde o určení, že pohledávka nebo dluh vznikly 
(nevznikly) ve starých korunách rakousko- 
uherských a že v této měně po právu trvají 
(netrvají) a v jaké výši.

§ 4.
Doba, po kterou pohledávky a dluhy podle 

tohoto vládního nařízení nemohou býti soud- 
ně vymáhány nebo exekucí dobývány, ne
započítává se do lhůty promlčecí ani do lhůty 
pro podání žalob ani do jiných lhůt, jejichž 
zmeškání má po zákonu v zápětí právní újmu.

§ 5.

U) Pokud jde o pohledávky a dluhy fi
liálek úvěrních ústavů nebo pojišťoven, roz- 
hoduje jejich sídlo a nikoliv sídlo hlavního 
ústavu.

(2) Za závazky filiálek ústavů pojišťova
cích mohou býti pokládány závazky z listin 
pojišťovacích (pojistek) nebo jinakých li
stin, které byly vydány hlavními ústavy po
jišťoven, jen potud, pokud to z obsahu tako
vých pojistek nebo listin nebo z jinakých pí
semných ujednání zúčastněných stran jde ne
pochybné na jevo.

(3) T°t0 nařízení se nedotýká právních 
poměrů mezi filiálkami s jedné a hlavním zá
vodem s druhé strany.

§ 6.

í1) Toto nařízení nabude účinnosti dnem 
vyhlášení a platí až do té doby, kdy nabude 
účinnosti právní předpis o způsobu vyrov
nání vzájemných pohledávek a závazků vy
jádřených korunami rakousko-uherskými 
mezi věřiteli nebo dlužníky československými 
a srbochorvatskoslovinskými, nej později však 
do 30. června 1929.

(2) Provésti toto vládní nařízení náleží mi
nistru spravedlnosti v dohodě se zúčastně
nými ministry.

(2) Soudní řízení, kterým se vymáhají ná- 
roky uvedené v odstavci 1., bude z moci 
úřední přerušeno; nové žaloby budou z moci 
úřední odmítnuty.

§ 2.
0) Exekuce a prozatímní (zajišťovací) 

opatření pro pohledávky uvedené v § 1 jsou 
nepřípustný.

(2) Exekuce v den účinnosti tohoto vlád

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Nosek v. r.
Černý v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Gažík v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Tiso v. r.
Najman v. r. Udržal v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. 
Novák v. r.,

též za ministra Dra Englišé.
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