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158.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 24. srpna 1928
o vysvědčeních Městské odborné školy pro
ženská povolání v Uh, Brodě.
Městská odborná škola pro ženská povo
lání v Uh. Brodě zařazuje se s platností od
školního roku 1925/26, podle § 14 d), odst. 3,
zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z.,
o změně a doplnění živnostenského řádu, a
podle nařízení ministra obchodu ve shodě
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1927, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živ
nostenských učilišť, jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují průkaz řádného dokončení
učebního poměru (tovaryšský list neb zkou
šku tovaryšskou), opovídají-li ženy živnost
oděvnickou, omezenou na šití ženských a dět
ských šatů.
Dr. Hodža v. r.

Novák v. r.

159.
Vládní nařízení
ze dne 14. září 1928
o zrušení slezské zemské školní rady a

o úpravě správy .samostatných slezských
školních fondů.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 9, odst. 4. a 5., zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci po
litické správy:
§ 1.
t1) Slezská zemská školní rada v Opavě se
zrušuje.
(2) Její působnost přenáší se na zemskou
školní radu v Brně, která je povinna úřadovati pro území bývalé země Slezské podle
předpisů v tomto území dosud platných. Věci,
týkající se slezských škol s vyučovacím jazy
kem československým, pokud jsou předmětem
sborového usnášení, náleží do působnosti
sekce české, škol s vyučovacím jazykem ně
meckým do působnosti sekce německé a věci
škol s vyučovacím jazykem polským a jiným,
jakož i věci, uvedené v § 38 zákona ze dne
12. ledna 1870, č. 3 mor. z. z., o dozoru ke
školám, ve znění, upraveném zákonem ze dne

27. listopadu 1905, č. 4 mor. z. z. z r. 1906,
do působnosti plenárních schůzí obou sekcí
zemské školní rady.
(s) Působnost, vyhrazená dosud presidentu
slezské zemské správy politické, jakožto před
sedovi zemské školní rady, přenáší se na zem
ského presidenta moravskoslezského, jakožto
předsedu zemské školní rady v Brně.
§ 2.
(!) Slezský zemský školní fond (§43 zá
kona ze dne 6. listopadu 1901, č. 41 slez. z. z.,
o zřizování, navštěvování a vydržování veřej
ných obecných škol) přechází podle § 5, odst.
2., a § 42 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., do
správy zemského výboru moravskoslezského.
(2) Slezský zemský pensijní fond učitel
ský (§ 90 zákona ze dne 6. listopadu 1901,
č. 42 slez. z. z., o úpravě právních poměrů
učitelstva veřejných škol obecných) přechází
do správy zemské školní rady v Brně.
§ 3.
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti
dnem 1. prosince 1928. Přípravné práce, po
třebné k jeho včasnému provedení, lze však
provésti již v době předchozí.
§ 4.
Provedením tohoto vládního nařízení se po
věřuje ministr školství a národní osvěty v do
hodě s ministry vnitra a financí.
Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Novák v. r.
.Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.

160.
Vládní nařízení
ze dne 14. září 1928
o úschově peněz a jiných cenných hodnot
(veřejnými) notáři.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. IX. zákona ze dne 25. července 1871.
č. 75 ř. z., jímž jest zaveden nový řád notář
ský, § 153 tohoto potářského řádu a §§ 171
a 215 zák. čl. XXXV/1874 o veřejných no
tářích ;

