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vení tohoto zákona tak, že se jim nepřetržitá
služební doba, dovršená přede dnem 1. září
Počátkem každého roku správního odevzdá 1919, započítá pro zařádění do platů hod
každá obec soupis osob, jež v ní požívají za nostních tříd, do časového postupu a do vý
opatření chudinského, lékaři obecnímu neb měry všech řádných a mimořádných služeb
obvodnímu a je povinna oznamovati mu ních příjmů. Při zařádění do hodnostních tříd
i všechny nastalé změny.
a stupňů služného počítá se doba ta literním
Osoby, za něž je povinna hraditi výlohy s lé učitelům škol obecných a občanských od prv
čením spojené jiná osoba právnická ať z dů ního definitivního ustanovení (řádným uči
vodu jakéhokoliv, nelze podle zákona ze dne telem) se stálým platem, jež se stalo podle
13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., pokládati dosavadních zákonů v Podkarpatské Rusi
platných.
za chudé.
článek III.
V. O účinnosti.
Dokud nebudou zákonem zavedeny zkoušky
učitelské způsobilosti také pro Podkarpatskou
46.
Rus, pokládá se diplom, opravňující podle do
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy savadních předpisů k vyučování na maďar
hlášení a provede je ministr veřejného zdra ských školách lidových nebo občanských, pro
votnictví a tělesné výchovy v dohodě se zařádění do služebních skupin a tříd za rov
zúčastněnými ministry.
nocenný s předepsanou zkouškou způsobilosti
pro školy obecné nebo občanské, vykonanou
Habrman v. r.
před zkušebními komisemi k tomu povola
Dr. Hodža v. r.
nými.
Šrámek v. r.
článek IV.
Tučný v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Markovič v. r.
Všecky předpisy uherských zákonů a na
Dr. Dolanský v. r.
řízení, pokud ustanovením zákona ze dne 23.
Bechyně v. r.
Srba v. r.
května 1919, č. 274 Sb, z. a n., odporují, po
Stříbrný v. r.
Malypetr v. r.
zbývají platnosti.
Udržal v. r.
Novák v. r.
Zemskými zákony, pokud se jich zákon
Dr. Kállay v. r.
uvedený výslovně dovolává, rozumějí se
v Podkarpatské Rusi dosud platné uherské
zákony a nařízení o právních a služebních
poměrech
učitelstva.
25.
§ 45.

jímž se upravují služební příjmy a výslužné
učitelstvu na státních školách obecných (ru
dových) a občanských v Podkarpatské Rusi.

Článek V.
Funkce, které zákon ze dne 23. května
1919, č. 274 Sb. z. a n., ukládá zemským
školním radám, vykonávali bude úřední
orgán v Užhorodě, určený ministerstvem
školství a národní osvěty.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 3, odst. 8., ústavní listiny a podle
čl. I., odst. 2., zákona ze dne 23. května 1919,
č. 274 Sb. z. a n.:

Článek VI.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr školství a ná
rodní osvěty.

Článek I.
Dnem 1. září 1919 nabývají ustanovení zá
kona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb. z. a
n., účinnosti v Podkarpatské Rusi.

Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman
v. r.
Novák v. r.
Šrámek
v.
r.
Bechyně v. r.
Tučný
v.
r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kállay v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Dr.
Markovič v. r.
Dr. Hodža v. r.

Vládní nařízení
ze dne 8. února 1923,

Článek II.
Pro učitele, dosazené v úřad přede dnem
účinnosti zákona z 23. května 1919, _ č. 274
Sb. z. a n., v Podkarpatské Rusi, jak je usta
noven v čl. I. tohoto nařízení, platí ustano-
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Státní tiskárna v Praze.

