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g). Úředníkům, kteří vyšli ze stavu opráv- j 
něných poddůstojníků (j 1. a 2. zákona z 19. 
dubna 1872, z. ř. č. 60) započte se vojenská služba 
pro postup do vyšších požitků dle ustanovení | 
§ 1. nařízeni všech ministerstev z 25. ledna 1914, 
z. ř. č. 18,

Do normální služební doby se lhůta pro po
výšení (4 roky) nevpočítá. ■

§ 8.
Poštovní pomocníci se zkouškou oficiant- 

skou, kteří v den, kdy zákon tento nabude účin
nosti, budou ve službě, zařadí se při skutečném 
převzetí do stavu státních úředníků dle ustáno- i 
vení tohoto zákona obdobně použitých.

Započítatelnost jejich služební doby, již 
ztrávili po složení odborné zkoušky, předepsané 
pro poštovní oíicianty (expeditory), ve vlast
nosti poštovních pomocníků, řídí se dle dosa
vadních v tomto ohledu platných předpisů.

§9.
Za přednosty poštovních úřadů III. třídy,

1. stupně, ustanoví se poštmistři.
Přednostenská místa u úřadů III. třídy,

2. _6. stupně, zřídí se jako místa poštovních 
podúředníků ve smyslu článku II. zákona z 25. 
září 1908, z. ř. č. 204. .

§ 10.
Veškerá nařízení bývalého rakouského mi

nisterstva obchodu, která se vztahují na úpravu 
služebních poměrů poštmistrů, poštovních ofi- 
'ciantů (aspirantů), poštovních expedientů a te
legrafních adjunktů (aspirantů), pokud jsou 
v rozporu s tímto zákonem, se zrušují.

§ 11.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1919. 
Provedením jeho pověřuje se ministr pošt 
a telegrafů.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení ministerského 

předsedy.

Stříbrný v. r„

Čís. 204.

Zákon ze dne 10. dubna 1919,
jímž se poskytuje osvobození od domovní daně 
činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. 

pevnostním obvodu města Hradce Králové.

Z usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje:

§ 1.
Pro novostavby na pozemcích, které byly 

y době vyhlášky zákona ze dne 11. dubna 1893, i

z. ř. č. 61. vlastnictvím eráru, jakož i v užívání 
vojenské správy, platí, pokud byly po 19. únoru 
1919 zúplna dokončeny a pokud jejich přesně 
označená area se nalézá zúplna uvnitř tak zv. 
pevnostního obvodu, ustanovení § 28 zákona ze 
dne 28. prosince 1911, z. ř. č. 242, s tou změnou, 
že lhůta k ukončení těchto staveb se prodlužuje, 
až včetně do 19. února 1929, a že místo snížení 
domovní daně činžovní na 5% čistého činžov
ního výnosu, poskytuje se úplné osvobození od 
domovní daně činžovní na dobu 12 let.

§ 2.

Novostavby v § 1 uvedené osvobozují se, 
pokud jim přísluší osvobození od domovní daně 
činžovní, na tutéž dobu od přirážek zemských, 
okresních a obecních (včetně školních) k této dani.

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
'§ 4.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 
financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zastoupení ministerského 

předsedy.

Dr. Rašín v. r.

Čís. 205,

Zákon ze dne 10. dubna 1919,

jímž se mění § 48 říšského zákona o školách 
obecných.

Podle usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje:

§ 1.
Služba na školách veřejných jest úřadem 

veřejným, jehož dosáhnout! může bez rozdílu 
každý státní občan, nehledě k tomu, zdali a ke 
kterému vyznání přísluší, prokáže-H k úřadu 
tomu náležitou způsobilost.

Vyloučeni z úřadu učitelského jsou ti,, kteří 
odsouzením soudu trestního jsou vyloučeni 
z volitelnosti do zastupitelstva obecního.

§ 2.
Ministru školství a národní osvěty se ukládá, 

aby tento zákon provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Švehía v. r., v zastoupení ministerského 

předsedy.

Habrman v.
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