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§ 24.
Nelilásí-li se studující do konce semestru o
potvrzení návštěvy přednášek, znamená to tolik,
jako by opustil během semestru fakultu. Semestr
ten se do doby studijní nepočítá.
§ 25.
Odepře-li některý docent studujícímu potvrzení o návštěvě přednášek, rozhodne o počítání
semestru do doby studijní profesorský sbor. Do
rozhodnutí toho není stížnosti.
§ 26.
Studující, který přednášku navštěvoval,
může z ní na konci semestru kollokvovati. O výsledku kollokvia obdrží na požádání vysvědčení.
Vysvědčení n a o ď c h o d n o u.
§ 27.
Opustí-li studující fakultu, af po ukončení studii. af za účelem pokračování v nich na jiném
ústavě, obdrží od děkana vysvědčení na odchodnou, jež obsahuje zejména výpočet přednášek,
které studující každý semestr navštěvoval, a poznamenání, zda chování studujícího srovnávalo se
s akademickými zákony a předpisy.
Disciplinární předpisy.
§ 28.
O disciplinární moci děkana a profesorského
sboru nad posluchači platí obdobně předpisy dané
pro university.
Profesorský sbor může se schválením ministerstva školství a národní osvěty vydati disciplinární řád.
§ 29.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho pověřuje se ministerstvo
školství a národní osvěty.
Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
Švehla v. r.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Šrobár v.
Winter v.
Franke v.
Veselý v.
Klofáč v. r.

Hampl v. r.

r.
r.
r.
r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. září 1919
o přijímáni absolventů vyšších průmyslových
škol za řádné posluchače vysokých škol techni. ckých a báňských.
Na základě usnesení zemského sněmu král.
Českého ze dne 24. září 1868 a ze dne 15. ledna
1874 a zákona ze dne 4. května 1873, č. 92 ř. z.,
se nařizuje:
§1.
Absolventi vyšších průmyslových škol státních, kteří nabyli na těchto školách pravoplatného vysvědčení, že s úspěchem vykonali maturitní zkoušku, připouštějí se ke studiu na vysokých školách technických a báňských jako posluchači řádní v tom odboru, pro který získali na
průmyslové škole potřebné průpravy.
§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení. Provede je ministr školství a národní osvěty.
lusar v. r.
Dr. Horáček v. r.
Houdek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Franke v. r.
Kloiáč v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Wintej v. r.

Čís. 513.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. září 1919,
jímž zřizuje se zemský soud trestní v Praze.

§ 1.
Dle zákona ze dne 28. července 1919, č. 451
Sb. z. a n., zřizuje se v obvodu zemského soudu
v Praze zemský soud trestní v Praze jako samostatný sborový soud I. stolice pro věci trestní.
§ 2.
- O tom, kdy zahájí tento zřízený sborový
soud svoji úřední činnost, vydáno bude nařízení
zvláštní; stejnou dobou zrušeno bude trestní oddělení zemského soudu v Praze a tento nadále
bude slout! zemský soud civilní v Praze.
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§3.
Rozdělení dosavadních zaměstnanců zemského soudu v Praze, systemisbvání zaměstnanců, další úprava zejména společných záležitostí dle § 2 zákona ze dne 28. července 1919,
č. 451 Sb. z. a n., bude provedena dodatně.
§4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je, jakož i opatření v § 3 vytčená,
ministerstvo spravedlnosti.
Tusar v. r.
Dr, Horáček v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Houdek v. r.
Klofáč v. r.
Švehla v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 514.
Nařízení veškerého ministerstva
o titulu konceptních praktikantů ve službě
íinanční.
§ 1.
Praktikanti ve smyslu čl. II. služební pragmatiky (zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.),
kteří byli přijati do přípravné služby konceptní
u finančních úřadů a náležejí do skupiny A
v § 52 služební pragmatiky vytčené, požívají titulu „finanční koncipient".
§ 2.
Finanční koncipienti, kteří vykonali zkoušku
důchodkovou předepsanou dle dekretu dvorní
komory ze dne 21. srpna 1839, č. 36.886, mohou
býti prvním dnem měsíce následujícího po dnu,
kdy zkoušku vykonali, jmenováni koncipisty.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášeni; provésti je přísluší ministru financí.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.
Švehla v. r.
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Čís. 515.
Nařízení vlády republiky Československé
se dne 15. září 1919,
kterým se zavádějí nové daňové značky pro
zapalovače.
K označování zapalovačů na důkaz provedeného zdanění ve smyslu § 19, odst.^ 4. nanzení
ministerstva financí z 1. záři 1916, č. 279 ř. z.,
zavádí se pro .území Československé republiky
nová daňová značka, jež vyobrazena jest v příloze.
Dosavadní značkk daňová dle přílohy 12
k § 19, odst. 4. uvedeného ministerského nařízení
pozbývá pro území Československé republiky
platnosti.
Nařízení toto nabývá účinnosti ihned, a provedením jeho pověřuje se ministr financí.
Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. t.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.
Klofáč v. r.
Houdek v. r.

Ze statni tiskárny v Praze.

