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XXXII. úprava potoka Jaktarky
v obci Jaktaři, okres opavský.
Schválený stavební náklad
úpravy ............................. 377.755'88 Kč,
(na úpravu potoka v horní
trati nad km 0'53 220.358'91
Kč, na úpravu potoka v dol
ní trati 157.39697 Kč).
Udržovací fond..................... 11.000'— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka v horní
trati ................................. 77.125'62 Kč,
40% na úpravu potoka v dolní
trati ................................. 62.958'79 Kč,
35% k udržovacímu fondu .. 3.850'— Kč.'
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoka v horní
trati ................................ 66.107'67 Kč,
30% na úpravu potoka v dolní
trati ................... ............. 47.219 09 Kč,
30% k udržovacímu fondu . . 3.300'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Jaktař.
Úmluva dojednána dne 20. srpna 1928.
Dr. Srdínko v. r.

6.

Vyhláška ministra vnitra
ze dne 11. ledna 1929
o zrušení visové povinnosti ve styku s králov
stvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.
Podle ustanovení § 16, odst. 3., a § 11,
odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, č. 55
Sb. z. a n. o cestovních pasech, zrušuji v do
hodě s ministerstvem zahraničních věcí, mini

sterstvem národní obrany a ministerstvem so
ciální péče visovou povinnost pro majetniky
národních pasů, vydaných úřady království
Srbů, Chorvatů a Slovinců.
Ke společnému překročení hranic skupinami
příslušníků československých nebo království
Srbů, Chorvatů a Slovinců stačí, aby vůdce
skupiny byl opatřen řádným pasem a aby
ostatní členové skupiny byli zapsáni v zájezdní
soupisce, nahrazující cestovní pas. Tato sou
piska bude vydána příslušným úřadem, musí
však býti vidována zastupitelským úřadem
státu určení. Visum toto bude bezplatné.
černý v. r.

7.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodé s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 15. prosince 1928
o vysvědčeních odborné školy pro ženská
povolání s českým vyučovacím jazykem
v žamberku.
Odborná škola pro ženská povolání s českým
vyučovacím jazykem v žamberku zařazuje se
s platností od počátku školního roku 1928—
1929 podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a doplnění
živnostenského řádu, a podle nařízení ministra
obchodu ve shodě s ministrem kultu a vyučo
vání ze dne 26. července 1907, č. 180 ř. z., do
seznamu oněch živnostenských učilišť, jejichž
vysvědčení na odchodnou nahrazují průkaz
řádného dokončení učebního poměru (tova
ryšský list neb zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou na
šití ženských a dětských šatů.
Dr. Hodža v. r.

Statni tiskárna v Praze.

Novák v. r.

