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233.
Vládní nařízení 

ze dne 14. listosoadu 1925
o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných 
a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržo
vaných obcemi nebo náboženskými společ

nostmi,

.Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 8, odst. 8., ústavní listiny a podle čl. L,
odst. 2., zákona ze .dne 28. Května 1919, č. 274 
Sb. z. a n., jímž se upravují služební příjmy 
a výslužné učitelstvu na veřejných školách 
obecných a občanských (měšťanských):

3 1.
Platnost vládního nařízení ze dne 5. června 

1924, č. 120 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci 
učitelstvu škol obecných a občanských v Pod
karpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo 
náboženskými společnostmi, doplněného vlád
ním nařízením ze dne 18. června 1S25, č. 140 
Sb. z. a n., se prodlužuje do 31. prosince 1926.

234.

Vládně nariadenie 
zo dňa 14. novembra 1925

o drahotnej výpomoci učiteFsivu škol 1’iido- 
vých a občianských na Slovensku, vydržiava
ných obciami alebo náboženskými spoloč- 

nosťami.

Vláda republiky československej nariaďuje 
podťa zákona zo dňa 23. mája 1919, č. 274 
Sb. z. a n., ktorým sa upravujú služebné 
příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných 
školách ludových a občianských (meštian- 
skych):

§ I-
Platnost’ nariadenia vlády republiky česko

slovenskej zo dňa 22. decembra 1922, č. 380 
Sb. z. a n., o drahotnej výpomoci učitelstvu 
škol ludových a občianských na Slovensku, 
vydržiavaných obciami alebo náboženskými 
spoločnosfami, doplněného vládnym nariade- 
ním zo dňa 18. juna 1925, č. 133 Sb. z. a n., 
predlžuje sa do 31. decembra 1926.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1926. Provedením jeho se pověřuje 
ministr školství a národní osvěty v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

§ 2.
Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom 

1. januára 1926. Jeho převedením poveruje sa 
minister školstva a národnej osvěty v shodě 
so zúčastněnými ministrami.
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