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Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. 
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá 
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.

článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile 

tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile 
řádná valná hromada schválí výroční účty za 
rok 1927.

Likvidaci společnosti provede na základě 
jejího usnesení státní správa.

Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat

nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. 
místní dráhy se týkající a že provede sama 
knihovní pořádek.

článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy 

bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny 
nemovitosti společnosti náležející.

Společnost jest povinna řádně podepsati 
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát, jakmile jí budou 
státní správou k podpisu předloženy.

článek VII. ,
Obě smluvní strany vzdávají se práva odpo

rovat! této úmluvě pro zkrácení nad polovici 
obecné ceny.

článek III.

Pro jakékoliv právní rozepře, které by 
snad z této úmluvy vznikly, budou příslušný 
v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle 
české finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.

Tato úmluva váže společnost schválením 
valnou hromadou akcionářů a nabude právní 
platnosti ústavním schválením.

úmluva tato byla sepsána v jednom prvo- 
pise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 23. listopadu 1927.

Ministr železnic: Místní dráha Votice-Sedlcany:
J. Najman v. r. Josef Poustka v. r.

Ministr financí: Emanuel Francán v. r.
Dr. Engliš v. r.

Článek VIII.

130.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 18. července 1928 
o výpovědi „Zvláštní telegrafní dohody česko- 
sIovensko-italské“, podepsané v Terstu dne 

21, prosince 1922.

Itálie vypověděla dnem 1. října 1927 „Ujed
nání o službě telegrafní, telefonní a radio- 
telegrafní“, podepsané v Terstu dne 21. pro
since 1922, které tvoří součást dohod s Italik 
uveřejněných číslem 14/1924 Sb. z. a n., s vý
hradou bodů 3 a 4 článku 1. tohoto ujednání, 
které zůstávají v platnosti.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


