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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925.

XXV. M e 1 i o r a c n í podnik II. vod
ního družstva v P r ž n ě, p o 1.

okres f r ý d e c k ý.

Rozpočtený celkový náklad . 434.000-— Kč.
Udržovací fond............... 8.500-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky  ...............  130.200-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 2.550-— Kč.
Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 130.200-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce..................... *— •. 2.550-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 7. ledna 1926.

XXVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Horním V r a ž n é m, p o 1.

okres opavský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............... ..........  483.000-— Kč.

Udržovací fond.................... 9.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 144.900-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 2.700 — Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
20% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 96.600-— Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.800-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925. 

Dr. Slávik v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 7. května 1926

o vysvědčeních odborné školy pro ženská 
povolání spolku „Dobromily“ v Moravské 

Ostravě.

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

§ I-
(1) Odborná škola pro ženská povolání 

spolku „Dobromily" v Moravské Ostravě, vy- 
šívačské oddělení, zařazuje se do seznamu 
oněch živnostenských učilišť, jichž vysvěd
čení na odchodnou nahrazují průkaz řádně 
ukončeného učebního poměru (tovaryšský 
list nebo zkoušku tovaryšskou) k nastoupení 
živnosti vyšívání zlatém, stříbrem a perlami.

(2) Vysvědčení na odchodnou vyšívačského 
oddělení této školy buďte opatřena touto do
ložkou :

„Toto vysvědčení nahrazuje dle § 14 a) zá
kona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se 
mění a doplňuje řád živnostenský a dle vlád
ního nařízení ze dne 7. května 1926, č. 69 Sb. 
z. a n., průkaz řádně ukončeného učebního po
měru (tovaryšský list neb zkoušku tovaryš
skou) k nastoupení živnosti vyšívání zlatém, 
stříbrem a perlami."

(3) Výhoda tato platí též pro absolventky, 
této školy ročníku 1924/25.

§ 2.

(!) Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. -

(2) Provedením jeho pověřuje se ministr 
průmyslu, obchodu a živností v dohodě s mi
nistrem školství a národní osvěty.

černý v. r.

Dr. Peroutka v. r. Roubík v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Beneš v. r. Syrový v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.
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