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Cis. 509.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dns 23. září 1919
o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv
$ nemovitostmi spojených nebo na nich váznou
cích a pohledávek hypotekárních.
Dle zákona ze dne 27. června 1919, č. 369 Sb.
z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Lhůta stanovená ve čl. 1. nařízení vlády ze
dne 7. července 1919, č. 370 Sb. -z. a n., pro sou
pis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených
neb na nich váznoucích a pohledávek hypotekár
ních, jakož i lhůta stanovená ve čl. 10. téhož na
řízení pro případnou opravu přiznání, prodlužuje
se do 31. října 1919.
/
§2.
Nařízení toto nabývá ňčinniosti. dnem vyhlá
šení; výkon ukládá se ministru financí.
Tnsar v. r.
Dr. Horáček v.
Dr. Franke v. r.
Habrman v. r.
Dr. Veselý v- rStaněk v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Heidíer v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Čís. 51Ó.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. září jL919
k provedení zákona o prozatímní úpravě studia
a státních zkohšek na fakultách věd právních a
státních.
Na základě zákona ze dne 27. května 1919,
Č. 290 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Nařízení ze dne 24. prosince 1893, č. 204
ř. z., o úpravě studia a státních zkoušek na fa
kultách věd právních a státních se mění takto:
§ 2.
& 2 nařízení toho bude znífi:
Dobá studijní trvá ijejméně osm semestrů.
Z toho připadají na první studijní oddíl před státní
zkouškou historickopráyní tři semestry, na druhý
oddíl studijní pět semestrů.
§ 3.
§ 3, odst. 1., nařízení bude zníti:
Semestr lze včítati do předepsané doby stu
dijní jen, prokáže-li se v něm návštěva kolegií
nejméně 20 hodin. V jednom semestru druhého
oddílu studijního však stačí návštěva kolegií
12 hodin.
Do předepsaného nejmenšího počtu hodin
budou studujícím započítána také cvičení semi
nární.
§ 4.
§ 4 nařízení bude zníti:
V prvním studijním oddíle buďtež slyšeny
přednášky o •následujících předmětech (kolegiích
obligátních) v uvedené zde nejmenší výměře tý
denních hodin:
1. právo římské po 16 hodin rozdělených
nejméně na dva semestry;
2. právo církevní po 6 hodin v jednom se
mestru nebo rozdělených na dva semestry;
3. dějiny práva veřejného a soukromého ve
střední Evropě po 8 hodin rozdělených na dva
semestry. Přednáška tato budiž postupně vybu
dována a budiž v ní především přihlíženo k in
stitucím, které mají obecný ráz evropský, a
k osudům zemí českých;
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