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67.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 27. dubna 1926 
o nabytí platnosti úmluvy mezi vládami repu
bliky československé a království Maďar
ského, týkající se úpravy provozu českoslo
venských vlaků maďarským úsekem železniční 
trati čata—Lučenec, sjednané v Budapešti 

dne 8. března 1923.

Vzájemné oznámení ratifikací Úmluvy, tý
kající se úpravy provozu československých 
vlaků maďarským úsekem železniční trati 
Čata—Lučenec, sjednané mezi vládami repu
bliky Československé a království Maďar
ského dne 8. března 1923 v Budapešti a vyhlá
šené pod čís. 45 ve Sbírce zákonů a nařízení 
z roku 1926, stalo se v Praze dne 19. února 
1926. úmluva tato nabyla tudíž mezinárodní 
platnosti ve smyslu čl. 17. dnem 27. února 
1926.

Dr. Beneš v. r.

@8.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 23. března 1926 

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

Podle §u 3, předposledního odstavce, zá
kona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. 
z r. 1920, jímž se mění ustanovení zákona ze 
dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení země
dělství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi

ministerstvem zemědělství, příslušným zem
ským (správním) výborem (komisí) a zá- 
jemníky dojednány byly úmluvy o úhradě 
nákladu provádění a udržování pro tyto pod
niky:

I. úprava p o t o k a R i e s e n- (L u s ch- 
rn ú h 1) b a c h u v Z a b r u š a n e c h, p o 1.

okres duchcovský.

Rozpočtený stavební náklad 250.000-— Kč. 
Udržovací fond .................... 6.000-—-Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 100.000-— Kč,
40% k udržovacímu fondu v

částce ............................... 2.400-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 75.000-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.800— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Zabrušany.

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v J a s e n n é, p o 1. okres

Dvůr Králové n./L.

Schválený celkový náklad
podniku ........................... 495.297 63 Kč
(na úpravu odpadů 
127.581-51 Kč, na drenáž 
v I. sekci 116.340 70 Kč, na
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