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(214. a 215.) 214. Nařízení, kterým se zřizuji inspektoři lidových škol hospodářských a_upra
vují některé jejich služební poměry. — 215. Vyhláška o Prohlášení, vyměněném mezi Česko
slovenskou republikou a Belgií, o vzájemném zasílání listin týkajících se osobního stavu.

214.
Vládní nařízení
ze dne 16. října 1924,
kterým se zřizují inspektoři lidových škol
hospodářských a upravují některé jejich
služební poměry.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 2 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 281
Sb. z. a n., jímž se upravuje správa země
dělského školství a dozor na ně, podle § 15
zákona ze dne 29. ledna 1920, č. 75 Sb. z. a n.,
jímž se zatímně upravuje organisace lidových
škol hospodářských, a podle §§ 40 a 52 záko
na ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služeb
ním poměru státních úředníků a státních zří
zenců (služební pragmatiky):
§ IPro obstarávání dozoru nad lidovými škola
mi hospodářskými a příslušné správní agendy
zřizují se v oboru úřednické služby resortu
ministerstva zemědělství inspektoři lidových
škol hospodářských.
§ 2.
C) Pro inspekční službu na lidových
školách hospodářských žádá se buď
a) absolvování učitelského ústavu se zkouš
kou dospělosti a zkouškou učitelské způso
bilosti pro školy obecné, jakož i pro školy
občanské a vedle toho úspěšné absolvování
kursu pro učitele lidových škol hospodář
ských, neb
b) absolvování hospodářské školy a zkouška
učitelské způsobilosti pro školy hospodářské.
(2) Zkouška učitelské způsobilosti pro
školy občanské nevyžaduje se u těch učitelů

škol obecných, kteří byli již před účinností
tohoto nařízení pověřeni funkcí inspektora
lidových škol hospodářských.
§ 3.
í1) Inspektoři lidových škol hospodářských
zařazují se podle § 52 zákona č. 15 ř. z. z r.
1914 do skupiny C časového postupu.
(2) Tím doplňuje se nařízení všech mini
sterstev ze dne 1. února 1914, č. 34 ř. z.
§ 4.
Pro inspektory lidových škol hospodář
ských stanoví se titul „inspektor lidových
škol hospodářských".
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr zemědělství.
švehla v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Srba v. r.
Stříbrný v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Franke v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Káliay v. r.

215.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 18. října 1924
o Prohlášení, vyměněném mezi českosloven
skou republikou a Belgií, o vzájemném zasí
lání listin týkajících se osobního stavu.

Zástupci vlády republiky československé
a královské vlády belgické podepsali a vy
měnili dne 24. září 1924 „Prohlášení o vza167
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