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§2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr národní obrany 
y dohodě s příslušnými ministry.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. Bosíálek v, r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 24. října 1930, 

jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. července 
1926, ě. 115 Sb. z. a n., o zařádění služebních 
míst státních ředitelů škol středních, učitel
ských ústavů, úměleeko-průmyslových škol, 
hudebních konservatoří, obchodních škol, prů
myslových škol, zemědělských škol a ostatních 
odborných škol a přednostů odboru na státních 
průmyslových školách do stupnic funkčního 

služného.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 75, odst. 2, zákona ze dne 
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě 
platových a některých služebních poměrů stát
ních zaměstnanců (platového zákona) :

§ D

Ustanovení § 1 vládního nařízení č. 115/ 
1926 Sb. z. 'a n. doplňují se takto:

1. v oddílu B:
16. Třetí státní průmyslová škola 

v Brně,
17. Státní průmyslová škola v Hradci 

Králové;
2. v oddílu C:

6. Státní ústřední škola bytového prů
myslu v Praze;

3. v oddílu E:
41. Německé státní reformní reálné 

gymnasium v Novém Bohumíně,

42. ■ Státní reálné gymnasium v Pardu
bicích.

§ 2.

Ustanovení § 2 vládního nařízení č. 115/ 
1926 Sb. z. a n. doplňují se takto:

1. v oddílu C:
7. Zahradnická škola v Chrudimi;

2. v oddílu E:
5. První městská odborná škola pro 

ženská povolání v Brně,
6. Městská odborná škola pro ženská 

povolání v Praze I.,
7. Státní odborná škola tkalcovská a 

krejčovská v Prostějově,
8. Německá státní odborná škola pro 

keramiku a příbuzný umělecký průmysl 
v Teplicích-šanově,

9. Německá státní odborná škola pro 
průmysl porculánový v Karlových Varech.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr školství a národní 
osvěty a ministr zemědělství.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. Dostálek v. r
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš vUfi 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. 
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

149.
Vládní nařízení 

ze dne 24. října 1930
o úpravě služebních a platových poměrů niž
ších orgánů vodních v oboru ministerstva 

zemědělství.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 210 zákona ze dne
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě

lil


