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chod yystěhovalců ze států cizích, projíždějí
cích územím československé republiky.

§ 47.
Politické úřady na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi.
Pokud se v tomto zákoně mluví o úřadech 

politických, rozumějí se tím na Slovensku a 
v území Podkarpatské Rusi administrativní 
vrchnosti, tam pak, kde jde o výkon pravo
moci trestní, administrativní policejní vrch
nosti.

§ 48.
Počátek působnosti.

Zákon nabývá účinnosti 3 měsíce po svém 
vyhlášení. t

Zároveň s počátkem působnosti tohoto zá
kona pozbývá platnosti zákon ze dne 21. ledna 
1897, č. 27 ř. z., kterým vydána byla trestní 
ustanovení o provádění obchodů vystěhova- 
leckých, uherský zákon o vystěhovalectví zák. 
čl. II z r. 1909 a německý říšský zákon o vy
stěhovalectví ze dne 9. června 1897 (str. ř. z. 
463 násl.).

Dosavadní právní ustanovení o omezení vy
stěhovalectví, pokud odporují tomuto zákonu, 
se zrušují.

§ 49.
Provedení.

Ministru sociální péče se ukládá, aby zákon 
tento provedl, dohodná se se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hahrman v. r.

72.
Vyhláška ministra spravedlnosti 

ze dne 22. února 1922
o pověření předsedy sedrie v Užhorodě výko
nem agendy ve věcech advokátních na Pod

karpatské Rusi.

Prozatímním výkonem agendy ve věcech 
advokátních na Podkarpatské Rusi pověřuje 
se podle § 8 a) zákona ze dne 31. ledna 1922, 
č. 40 Sb. z. a n., předseda sedrie v Užhorodě.

Dr. Dolanský v. r.

Zákon ze dne 15. února 1922, 
jímž se upravuje vyučování v naukách obchod
ních, v moderních jazycích, v krasopise, 

v těsnopise a ve psaní na stroji.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

HLAVA I.

O obchodních učilištích.
§ 1. ‘

Obchodní učiliště jsou- takové vyučovací 
ústavy, v nichž se při vyučování věnuje hlavní 
zřetel kupeckému počtářství, účetnictví, ku
pecké korespondenci v jazyce vyučovacím 
i v jazycích jiných, obchodní nauce, obchod
nímu, živnostenskému i směnečnému právu 
a nauce o zboží.

§ 2.

Obchodní učiliště jsou:
1. veřejná,
2. soukromá.

Oddíl 1.

O veřejných učilištích obchodních.

§ 3.
Veřejná obchodní učiliště jsou ta, která 

jsou vydržována
a) státem,
b) veřejnoprávními korporacemi.

§ 4.
Veřejná obchodní učiliště jsou: obchodní 

akademie, veřejná škola obchodní a veřejný 
jednoroční obchodní kurs.

Obchodní akademie jest učiliště čtyřleté, 
vybudované zásadně na nižší střední škole, 
veřejná obchodní škola jest učiliště dvouleté, 
po případě s připojeným ročníkem příprav
ným, a veřejný jednoroční obchodní kurs jest 
samostatné jednoroční obchodní učiliště.

K obchodní akademii a veřejné škole ob
chodní lze připoj iti kurs pro abiturienty škol 
středních pod názvem „Abiturientský kurs při 
obchodní akademii (veřejné škole obchodní) 
v N.j‘ a jinaké kursy o jednoroční nebo 
kratší učební době pod názvem „Jednoroční 
(x-měsíční) kurs při obchodní akademii (ve
řejné škole obchodní) v N.“
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