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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
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stům, provisionistům a příjemcům darů z milosti, 
jimž byla dle § 2 zákona ze dne 15i května 1919, 
čís. 259 Sb. z. a naň, povolena pro měsíc srpen 
1919 polovice dosavadní čtvrtletní peněžitě vý
pomoci, budiž ihned vyplacena i druhá polovice 
této výpomoci, a to zálohou na výpomoce, jež 
budou zákonem stanoveny.

§ 2.
Předpoklady nároků a výměry řídí se dle po

měrů dne 1. srpna 1919.

právo na brambory in natura jako výměnek nebo 
mzdu (na př. deputát):

2. upotřebiti bramborů na sadbu v množ
ství, jež ustanoví zemská správa politická;

3. zkrmiti brambory dle '§ 25 a následujících;
4. zpracovati brambory dle omezení uvede

ného v § 26 a následujících.
Nejvyšší množství přípustné spotřeby, jakož 

i nejvyšší množství na sadbu a na zkrmení bude 
stanoveno, jakmile bude zjištěn výsledek sklizně.

§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provésti je ukládá se veškerému mini
sterstvu.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.

Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r.

Cis. 504.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 15. září 1919,

jímž se upravuje obchod brambory.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uherského zákona článek LXIII. 
z roku 1912 a článek L z roku 1914, se naři
zuje joto:

Zabavení.

§1.
Všechny v Československé republice roku 

1919 sklizené brambory jsou zabaveny ve pro
spěch státu. Držitelé jich jsou povinni pečovati o 
jich uschování a to tak dlouho, až budou pře
vzaty.

§ 2.
Zabavené brambory nesměji se ani zpraco

vati, spotřebovali, zkrmiti ani dobrovolně anebo 
nuceně zciziti, pokud v tomto nařízení nebo 
zvláštními předpisy nejsou vydána ustanovení 
jiná.

Právní jednání, jež se příčí těmto zákazům, 
jsou neplatná.

§3.
Bez ohledu na zabaveni je dovoleno:
1. Pěstiteli bramborů spotřebovati je v množ

ství úředně stanoveném k výživě příslušníků své 
domácnosti (hospodářství) včetně osob, jež mají 
právo na výměnek, pak včetně dělníků a zřízen
ců, jímž přísluší volná strava nebo kteří mají

Spotřeba bramborů.
§4.

Všeobecná nařízení o spotřebě zabavených 
bramborů vydá ministerstvo pro zásobování lidu.

Ministerstvo zemědělství ve shodě s mini
sterstvem'pro zásobování lidu upraví upotřebení 
bramborů pro sadbu.

Orgány.
§ 5.

■ K provedení všech úkolů uvedených v tomto 
nařízení použije ministerstvo pro zásobování lidu 
zemských politických správ, Státního obilního 
ústavu a okresních obilních úřadů; obce jsou po
vinny spolupůsobit! při provádění tohoto nařízení.

O hospodaření brambory sklizně 1919 na 
Slovensku dohodne se ministerstvo pro zásobo
vání lidu s ministrem s plnou mocí pro Slovensko, 
což bude vyhlášeno ministerstvem pro zásobo
vání lidu zvláštním výnosem.

Převzetí.
§ 6.

Držitel bramborů jest povinen nabídnouti a 
prodati je Státnímu obilnímu ústavu nebo jeho 
zmocněncům za stanovenou přejímací cenu, po
kud ovšem nemá nároku, aby mu byly ponechány 
podle tohoto nařízení anebo ve smyslu před
pisů, jež. budcu později snad vydány.

Státní obilní ústav jest povinen zakoupiti 
brambory, jež se mu nabídnou ke koupi.

Pokud zemědělci nepoužijí úplně svého práva 
na upotřebení bramborů k výživě, ke zkrmení 
anebo sadbě (§ 3), jsou povinni zbývající množ
ství prodati Státnímu obilnímu ústavu.

Právní jednání, jež odporují tomuto nařízení, 
jsou neplatná.

§ 7.
Zemský politický úřad vydá zevrubnější před

pisy o převzetí bramborů. Obzvláště může na- 
říditi, že určité obvody jsou povinny dodati určitá 
nejmenší množství (kontingenty) bramborů v urči
tých obdobích, stanovených se zřetelem k místním 
poměrům. Při vyměřování kontingentu dlužno 
přihlížeti nejenom k osázené ploše, ale i k výsled
ku skutečné sklizně.


