Sbírka zákonů a nařízení, č.

274

a

26.

školství a národní osvěty dotud, dokud nebude
provedeno ustanovení § 10 zák. č. 292/1920
Sb. z. a n. o působnosti župních školních rad
ve věcech těchto škol.

25.

Vládní nařízení
ze dne 7. února 1925
o výkonu nejvyšší správy vychovávání a vy
učování, jakož i dozoru k němu a o působnosti
ministerstva školství a národní osvěty ve
věcech škol průmyslových, odborných a pokračovacích škol živnostenských (škol učňov
ských).
Vláda
podle §§
9. dubna
upravuje

25.

republiky československé nařizuje
1, 2, 10, 11 a 38 zákona ze dne
1920, č. 292 Sb. z. a n., jímž se
správa školství:
§ 1-

§3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede j e ministr školství a národní
osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r. Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Srba v. r,
Dr. Hodža v. r.
Habr man v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.

§ 1 zák. č. 292/1920 Sb. z. a n. nabývá na
Slovensku účinnosti zároveň s tímto naří
zením.

§2.
0) Nejvyšší správa průmyslových, odbor
ných a živnostenských pokračovacích (učňov
ských) škol, jakož i dozor k nim přísluší
ministerstvu školství a národní osvěty.
(2) Ministerstvo školství a národní osvěty
přejímá k dosavadnímu oboru své působnosti
onu působnost, kterou dosud měly ve věcech
škol průmyslových, odborných a pokračova
cích škol živnostenských (škol učňovských)
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zemské
politické správy, na Slovensku býv. uh. zemští
vrchní ředitelé živnostenského (průmyslové
ho) vyučování jako zvláštní orgánové býv. uh.
ministerstva obchodu a ministerstva kultu
a vyučování.
(3) Věci živnostenských pokračovacích
(učňovských) škol, uvedené v předchozím
odstavci, zůstanou v působnosti ministerstva

26.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 9. února 1925
o „Prohlášení mezi Československem a Ma
ďarském ó vzájemném sdělování si dat vyplý
vajících z periodického sčítání lidu a týkají
cích se příslušníků jedné země bydlících na
území druhé“.
Vláda československé republiky schválila
toto „Prohlášení" dne 18. prosince 1924 a jeho
znění uveřejněno bylo v „úředním listě repu
bliky československé" dne 27. ledna 1925,
č. 21.
Vyhlašuje se s tím, že „Prohlášení" nabylo
platnosti dnem 1. ledna 1924.

Stálnl tiskárna v Praze.

Dr. Beneš v. r.

