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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-
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spěchem alespoň dobrým, mohou býti připuštěni
k přísné zkoušce doktorské z oboru historickoprávního ihned po oné státní zkoušce nebo kdy
koliv později.
§ 3.
Neřízení toto působí ode dne vyhlášení. Pro
vede je ministr školství a národní osvěty.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Eíašin v. r.
Habrtnan v. r.
Starek v. r.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
Dr. Vrhens^v v. r,
Dr. Winíer v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránský v. r.
Di. Soukup v. r,
Dr. fíruban v. r.

Cis. 236.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. května 1919
o nvolnění vydávání označených cenných papírů
z úschovy a výplaty na označené kupony,
§ 1.
Peněžní ústavy, úřady a osoby, jež mají
v uschování cenné papíry pro osoby jiné, mohou
tyto papíry vydaťi se svolením ministerstva tinancí
v tom případě, byly-li papíry ty podrobeny sou
pisu dle min. nařízení ze dne 25. února 1919, čís.
85 Sb. a nář., pokud se týče dle nařízení vlády
ze dne 12. března 19Í9. čís, 126 Sb. z. a nař., a to
na řádnou legitimaci toho, jemuž papíry ty se
vydávE jí.
V mm směru mění se § 1. nařízení niiniste1sfva financí ze dné 25. února 1919, čís. 87 Sb. z:
a nař.

Výplaty kuponů a úroků se připouštějí, byly-K
příslušné cenné papíry řádně označeny na plášti,
talonu i kuponech.
Tímto mění se článek 1. nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 6. března 1919,
čís. 113 Sb. z: a nař.
Kupony (označených cenných papírů) neozna
čené při pravidelném soupisu dle §'5, resp. 11
vládního nařízení ze dne 12. března 1919, čís. 126
Sb. z. a nař., následkem změny talonu (kupóno
vého archu), později nastalé, nutno, pokud by
jinak podléhaly vzhledem na dobu své splatnosti
označení dle § 9, odst. 2., nařízení právě uvede
ného, před uskutečněním výplaty podrobit! ozna
čení, rovněž i talon k nim patřící.
Papíry dosud neemitované a neupsané nepod
léhají evidenčnímu poplatku dle vládního nařízeni
uvedeného v předešlém odstavci. Pokud budou
však vydány v době, po kterou platí označovací
povinnost dle téhož nařízení, třeba je označiti
(bezplatně) na plášti, talonu a na kuponech, a to
kupony pro tutéž dobu, jako dle předešlého od
stavce.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení ve Sbírce zákonů a nařízení. Provedením
jeho pověřuje se ministr financí.
Švebla v. r„ v zastoupení minist. předsedy.
Efcbnnan v. r.
Dr. Rašili v. r.
Stříbraý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hraban v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Vrfoenský v. r.
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r.
later v. r.
Dr.

Sfátn! Hsfeiims v Praze.

