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Sbírka zákonů a nařízení, č. 113-

80% na drenáž až do částky 185.900'— Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce.............. 1.600 Kc,

30% na udržování drenáže
v částce .............................. 1.800 Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu odpadů až
do částky............................ 9.000 Kč,

30% na drenáž až do částky 135.900'— Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce ................. 1.200 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce .............................. 1.800 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 26. února 1930.

XXXIX. úprava dalších odpadů 
na podniku družstva proti 
zátopám a vnitřním vodám na 
levém břehu Váhu v Tr novel 

n. V., okres Šala.

Rozpočtený náklad podniku 366.400'— Kč. 
Udržovací fond.................. 25.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

60% k stavebnímu nákladu
až do částky ................. 219.840'— Kč,

50% k udržovacímu fondu 
v částce ..................... . • 12.500 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí družstvo.
Úmluva dojednána dne 26. února 1930.

XL. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Háji, okres T u r č. 

S v. Martin.
Schválený náklad podniku 195.571 38 Kč. 
Udržovací fond ................. 4.800 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
60% k stavebnímu nákladu 117.342'83 Kč,

50% k udržovacímu fondu 2.400'—■ Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 16. prosince 1929, 

Bradáč v. r.

113.
Vyhláška ministra priemyslu, obchodu 
a živností vo shodě s ministrem školstva 

a národně] osvěty 
zo dňa 8. júla 1930 

o vysvedčeniach verejnej odbornej školy pre 
ženské povolania v Košiciach.

Veřejná odborná škola pre ženské povolania 
v Košiciach zaraďuje sa s platnosťou od škol
ského roku 1930—1931 podfa §u 19, odsta
vec 3., živn. zákona pre územie Slovenska a 
Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, 
č. 259 Sb. z. a n., a podfa vládného nariadenia 
zo dňa 28. apríla 1925, č. 93 Sb. z. a n., do 
soznamu tých živnostenských učilišť, kterých 
vysvedčenia na odchodnú nahraďujú preukaz 
riadneho dokončenia učebného poměru (tova- 
rišský list alebo tovarišskú zkúšku), ak ohla
šuj ú ženy živnost’ odevnícku, obmedzenú na 
šitie ženských a dětských šiat.

Dr. Bérer v. r. Dr. Matoušek v. r.

Státní tiskárna v Praza


