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§ 2Pro studijní rok 1918—1919 povoluje se
k tomu účelu 210.000 K, pro studijní rok
1919—1920 140.000 K a pro studijní rok 1920—1921
70.000 K na stipendia nejméně po 1.000 K-

venského státu v Praze, Jindřišská ulice 13 a pro
ostatní obvod státu Zemská úřadovna pro zele
ninu a ovoce v Brně, Kapucínská ulice 2. K; vý
vozu čerstvé zeleniny přes hranice státu jest
kromě toho třeba zvláštního dovolení českoslo
venské komise pro vývoz a dovoz v Praze.

§ 3.

§ 4.

Provedením tohoto zákona pověřuje
státní úřad pro školství a Národní osvětu.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Boh. Vrbensky v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Rašín v. r.
Švehla v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Kramář v. r.
Klofáč v. r.
Fr. Staněk v. r.
Habermann v. r.
Dr. Soukup v. r.

Čís. 76.
Zákon ze dne 12. prosince 1918
o zřízeni československé státní „Vysoké školy
zvěrolékařské v Brně“.
§ 1.
V Brně se zřizuje československá státní „Vy
soká škola zvěrolékařská“ s vyučovací řečí
českou.
§ 2.
První a druhý ročník bude otevřen počátkem
října 1919, třetí počátkem října 1920 a čtvrtý po
čátkem října 1921.
§ 3.,
Provedením zákona pověřuje se vláda.
Dr. Rašín
Dr. Soukup
Dr. Zahradník
Dr. Winter
Stříbrný

Dr. Kramář v. r.
Švehla v. r.
Habermann v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Hruban v. r.

v.
v.
v.
v.
v.

r.
r.
r.
r.
r.

Habermann v. r.

se

Dr. Kramář v. r.

Čís. 78.
Zákon ze dne 12. prosince 1918
o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro
vysoké školy.
§ 1.
Na podporu a přípravu naléhavě potřebných
sil učitelských a vědeckých pro československé
vysoké školy povoluje se pro dvouleté období
1919—1920 obnos 500.000 KZ obnosu tohoto se udělují stipendia kandi
dátům povolání akademického penízem nejméně
2.000 K ročně na dobu dvou roků k návrhům
sborů profesorských.
§ 3.
Provedení tohoto zákona se ukládá stát
nímu úřadu pro školství a Národní osvětu.
Habermann v. r.

Dr. Kramář v. r.

Čís. 79.
Nařízení ministerstva financí
ve srozumění s ministers veia železnic
ze dne 14. prosince 1918

Čís. 77.

o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

Zákon ze dne 12. prosince 1918
o zřízení stipendií pro československé studující
zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských.

Snížení poplatků z nákladních listin ze 30 hal.
na 10 hal. iak dle § 3 ministerského' nařízení ze
dne 27. září 1916, t.. ř. č. 337, za předpokladů tam
uvedených pro zásilky mléka, bramborů a zele
niny na základě zmocnění v § 15 císařského na
řízení ze dne 28. srpna 1916, z. ř. č. 281, bylo
povoleno, a ministerským nařízením ze dne lo.
listopadu 1917, z. ř. č. 474, až do 31. prosince
1918 prodlouženo, prodlužuje se dále az do
31. prosince 1919 s tím omezením, že stanice

§ IPro dobu přechodnou, než bude zřízena
úplná československá státní vysoká škola zverolékařská, zřizují se pro československé poslu
chače zvěrolékařství na vysokých školách
zvěrolékařských cizích států státní stipendia.

