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Čís. 234.

§ 5.

Elařííuejíí vlády republiky Československé
ae dae 28. dubna 1919

Toio nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministerstvo
školství a národní osvěty.

o učiteíské způsobilosti pro dvoutřídní školy
obchodní.
§ 1Od kandidátů učitelství na dvoutřídních ško
lách obchodních jest příště zpravidla žádati téže
učitelské způsobilosti, která je předepsána naří
zením bývalého ministerstva kultu a vyučování
ze dne 24, května 1907, z. ř. č. 135.

Svehla v, r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Raším v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Frašek v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winter v. r,
Kabrman v. r,
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Hrubam v. r.

Cis. 235.

§ 2.
Zkušební řád pro kandidáty učitelství na
dvoutřídních školách obchodních, vydaný naří
zením bývalého ministerstva kultu a vyučováni
ze dne 25. září 1892, č. 18.309, min. věstníku č. 49,
pozbývá 15. červencem 1919 platnosti.
§ 3.
Učitelé a kandidáti učitelství, kteří nabyli
učitelské způsobilosti podle zkušebního řádu ze
dne 25. září 1892 nejsou povinni podrobit! se
zkoušce nové.
§ 4.
Zkušebni kandidáti, kteří jsou ve zkušebním
stadiu podle zkušebního řádu ze dne 25. září
1892, nebo se ještě do 15. července 1919 podle to
hoto zkušebního řádu ke zkoušce přihlásí, mohou
zkoušku podle těchto předpisů dokončiti, učiní-li
tak nejdéle do 15. července 1922.

N&iízem vlády republiky Československé
ze daé 28. dubna IMS
o některých změnách rigorosního řádu pro fa
kulty věd právních a státních.
Nařízení ze dne 15. dubna 1872, z. ř. č. 57, se
mění takto:
Š 1.
Studující práv, kteří vykonají v osmém se
mestru svých studií státní zkoušku judiciální nebo
státovědeckou s přospěchem alespoň dobrým,
mohou býti připuštěni ještě v témže semestru
k přísné zkoušce doktorské z oboru, z něhož
státní zkoušku vykonali.
§ 2.

. Studující práv, kteří konali za války vojen
skou službu po dobu nejméně dvou semestrů a
vykonali státní zkoušku historickoprávní s pro-

