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Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 11.220'— Kč,

20% na meliorace až do částky 53.560'— Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce  .......... 2.100'— Kč,

20% na udržování meliorací
v částce  ....................... 1.100'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 13. června 1927.

XXXIII. M e 1 i o r a č n í podnik II. 
vodního družstva v B r u z o v i- 
cích, pol. okres frýdecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................1,085.000'—Kč.

Udržovací fond....................... 18.000'-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky....................... 325.500'—Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 5.400'—Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:

25% k stavebnímu nákladu
až do částky....................... 271.250'—Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 4.500'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 15. března 1927.

XXXIV. Meliorační podnik I. vod
ního družstva ve Vyšních Lho

tách, pol. okres frýdecký.

Rozpočtený celkový náklad -
podniku ........................... 190.000'—Kč.

Udržovací fond ...................... 3.500'-—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 57.000'— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ....................... .. 1.050'—Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:

25% k stavebnímu nákladu
až do částky ....................... 47.500'—Kč,

25% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 875'—Kč.

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

Úmluva dojednána dne 15. března 1927. 

Dr. Srdínko v. r.
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Vládni nařízení 
ze dne 25. srpna 1S27 

o vysvědčeních na odchodnou mistrovské 
školy strojnické při Zemské průmyslové škole 

v Kutné Hoře.

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

§ I-
Dvouletá mistrovská škola strojnická při 

zemské průmyslové škole v Kutné Hoře za
řazuje se do oddílu II., § 1 nařízení ministra 
obchodu ve shodě s ministrem věcí duchov
ních a vyučování ze dne 27. července 1907, 
č. 193 ř. z., jímž se označují ona živnostenská 
učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté úspěšné 
návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně 
nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního 
poměru, po případě průkaz o předepsané době 
zaměstnání pomocnického v řemeslné živnosti.

§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. Udržal v. r.
Černý v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r. 
Najman v. r. Dr. Tiso v. r.

Dr. Gazík v. r.
Dr. Engliš v. r., 

též za ministra Dr. Peroutku.
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