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Cis. 103.
Obor působnosti revírního báňského úřadu
v Mor. Ostravě, po případě báňského hejtmanství
v Brně, rozšiřuje se na přivtělené Hlučínsko.
§

Cis. 102.
Zákon ze dne 5. února 1920,
užiti dílčích dluhopisů, jež bu
Pražskou v úhrnné jmenovité
K, k ukládání nadačních, sirot
podobných kapitálů.
§ 1.
Dílčích dluhopisů, jež vydá hlavní město
Praha podle usnesení správního sboru hlavního
města Prahy ze dne 11. dubna a 14. května 1919,
a podle usnesení městského zastupitelstva ze dne
30. července 1919, schválených usneseními zem
ského správního výboru v Praze dne 7. května,
8. října a 1. září 1919, v úhrnné jmenovité částce
150,000.000 K, smí býti užíváno k ukládání peněz
na úrok, jež náležejí nadacím, ústavům, podlé
hajícím veřejnému dozoru, a poštovnímu šeko
vému úřadu, rovněž tak k uložení peněz sirot
čích, svěřenských a depositních, a konečně až
do výše bursovního kursu, avšak ne přes jmeno
vitou hodnotu, za služební a obchodní kauce.
§

o služebním slibu učitelstva škol obecných
a občanských.

2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr veřej
ných prací.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Dr, Franke v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.

jímž se povoluje
dou vydány obcí
částce 150,000.000
čích a

Zákon ze dne 12. února 1920

§ 1.
Všichni učitelé a učitelky, působící při ve
řejných obecných a občanských školách v celém
území Československé republiky, kteří nevyko
nali služební přísahy podle nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 26. srpna 1919,
č. 495 Sb. z. a n., zůstávají nadále učiteli těchto
škol, přihlásí-li se a vykonaií-li nařízený slib věr
nosti do měsíce.
Slib ten koná se písemně a zní: „Slibuji na
svou čest a svědomí, že Československé republice
budu vždy věren a jeyí vlády poslušen, že budu
veškery její zákony a nařízení zachovávat!, své
úřední povinnosti podle nich vykonávat! pilně,
svědomitě a nestranně. Úředního tajemství ne
prozradím a ve všem svém jednání jen pro
spěchu státu a zájmu služby budu dbáti“.
Den, kdy měsíční lhůta v odstavci prvém
ustanovená se počíná, ustanoví pro jednotlivá
území ministr školství a národní osvěty.
§ 2.

Kdo včas, ačli není nepřekonatelné pře
kážky, se nepřihlásí a nesloží slibu, pozbývá
svého místa a všech nároků na plat a výslužné
pro sebe a svou rodinu.
§ 3.
Podrobnější ustanovení o tom, jak slib jest
vykonati, ustanoví ministr školství a národní
osvěty.
§4.
Ministr školství a národní osvěty může zprostiti povinnosti, aby složili tento slib, ony učitele,
kteří tak již dříve učinili podle jeho výnosu ze
dne 27. listopadu 1918, č. 320.

2.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí,
vnitra a spravedlnosti.

§5,
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr
školství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Zc státní tiskárny v Pra.c.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Habrman v. r.

