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Cis. 501.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. září 1919
0 přijímání absolventů středních škol hospodář
ských za řádné posluchače vysokých škol země

dělských.

Na základě usnesení zemského sněmu krá
lovství Českého ze dne 24. září 1868 a ze dne 15. 
ledna 1874, pak zákona ze dne 24. července 1919, 
čís. 460 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ l.
Absolventi středních škol hospodářských 

s tříletou dobou studijní, kteří prokáží, že před 
vstoupením na střední školu hospodářskou absol
vovali nižší školu střední (gymnasium, reálné 
gymnasium, reálku) a že s úspěchem vykonali 
zkoušku dospělosti na střední škole hospodářské, 
mohou býti výjimečně přijati za řádné posluchače 
zemědělství na vysokých školách, vykonají-li na 
nich s úspěchem přijímací zkoušku z jazyka a lite
ratury české, matematiky a fysiky v rozsahu, 
V jakém se vykládá na školách reálných, při níž
1 jinak prokáží celkovou zralost pro studium vy
sokoškolské.

-: § 2.

Absolventi středních škol hospodářských, 
kteří na tyto školy vstoupili po absolvování školy 
měšťanské, mohou býti ve výjimečných přípa
dech, zvláštního ohledu hodných, přijati za stej
ných jinak podmínek za řádné posluchače po ná
vrhu profesorského sboru se schválením minister
stva školství a národní osvěty.

§ 3.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení. Pro- 

vésti je a vydati přechodné předpisy o přijímání 
absolventů' středních škol hospodářských, kteří 
již jsou mimořádnými posluchači zemědělského

odboru na české vysoké škole technické v Praze 
nebo byli jimi na vysoké škole zemědělské v& 
Vídni anebo v r. 1919/20 na vysokou školu země
dělskou jako mimořádní posluchači vstoupí, pří
sluší ministerstvu školství a národní osvěty.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r. 
Kloiáč v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.

Čís. 502.

Vyhláška ministra veřejných prací,
kterou se určuje den působnosti nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 12. června 1919, 
čís. 324 Sb. z. a n., o změnách okrsků a sídel 

báňských úředníků revírních v Čechách.

Na základě § 6 nařízení vlády republiky 
Československé, ze dne 12. června 1919, čís. 324 
Sb. z. a n., určuje se den 1. října 1919 za den po
čátku působnosti tohoto nařízení. .

Hampl v. r.

Čís. 503.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 15. září 1919

o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměst
nancům činným i ve výslužbě a jejich pozůstalým.

§ i. •
Veškerým zaměstnancům státním, zaměstnan

cům ve státních podnicích a fondech, dále pensi-
112


