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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.

§ 4.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

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

Čís. 76.

Pro 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-

§ 3.

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

Habermann v. r. Dr. Kramář v. r.

§ 2-

Čís. 78.

Zákon ze dne 12. prosince 1918

o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro 
vysoké školy.

Dr. Boh. Vrbensky v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 

Dr. Rašín v. r. 
Švehla v. r. 

Dr. Winter v. r.

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. Kramář v. r. Dr. Rašín v. r.
Švehla v. r. Dr. Soukup v. r.
Habermann v. r. Dr. Zahradník v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Hruban v. r. Stříbrný v. r.

Čís. 77.

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

§ I-

Pro dobu přechodnou, než bude zřízena 
úplná československá státní vysoká škola zvero- 
lékařská, zřizují se pro československé poslu
chače zvěrolékařství na vysokých školách 
zvěrolékařských cizích států státní stipendia.

§ 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 K-

Z 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

o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

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
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určení musí býti v Čechách, na Moravě nebo 
ve Slezsku.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Kramář v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.
G. Habermann v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.

Klofáč v. r. 
Stránský v. r. 

Dr. Hruban v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. 

A. Švehfa v. r.

Čís. 80.

Nařízení ministerstva financi 
ve srozumění s ministerstvem železnic 

ze dne 14. prosinca 1913

o zapravení poplatků z nákladních listů kolko
vými známkami.

Používání nákladních nebo dopravních listů 
dle š 12 ministerského nařízení ze dne 27. září 
1916, z. ř. č. 338, a dle ministerského nařízení ze 
dne 12. prosince 1917, z. ř. č. 477, dodatečně 
kolkovaných dovoluje se až do 30. dubna 1919. 

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Dr. AI. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
A. Švehía v. r.
Stránský v. r.

Dr. Kramář v. r. 
Dr. Hruban v. r. 

Prášek v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. 

V. Klofáč v. r.

Čís. 81.

Nařízení ministerstva financí 
ze dne 17. prosince 1918

o postupu c. k. rakouské vlády při upisování 
válečných půjček.

§ 1.
Všem státním i samosprávným úřadům, ob

chodním a živnostenským komorám, organisacím 
bankovním, spořitelním, záloženským i druž
stevním se nařizuje, aby do 14 dnů oznámily ne
kolkovaným podáním ministerstvu financí 
v Praze všechny rozkazy, které byly c. k. ra
kouskou vládou, jejími orgány, úřady vojenskými 
a nadřízenými soudy vydávány při upisování 
válečných půjček.

Všechny úřady zbavují se úředního tajem
ství, pokud se týče písemních reservátních roz
kazů, i pokud jde o ústní nebo telefonické příkazy 
pro tato oznámení v ministerstvu financí učiněná.

§ 2.
Všem úřadům v § 1 uvedeným se nařizuje 

a jednotliví občané se vyzývají, aby v téže Ihůtě

14 dnů oznámili určité a přesné případy, ve kter 
rých jim bylo vyhrožováno se strany úřadů 
újmami na majetku,, svobodě, v postupu v úřadě, 
kdyby válečných půjček vůbec neupsali, nebo 
pro ně agitaci neprováděli. Při těchto oznáme
ních buďtež uvedeni svědkové a předloženy 
listiny, kterými se vede důkaz pravdy.

§ 3.

Ministerstvo financí se zmocňuje, aby pro
střednictvím soudu dalo provésti svědecké dů
kazy v oznámeních navrhované.

§ 4.

Výkon tohoto nařízení ukládá se ministru 
financí.

§ 5.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Zahradník v. r 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hruban v. r.
F. Staněk v. r.

Dr. Kramář v. r. 
Dr. AI. Rašín v. r.

Stříbrný v. r. 
Dr. Stránský v. r. 

A. Švehla v. r.

Čís. 82.

Zákon ze 17. prosince 1918

o prozatinmé ochraně lesů.

§ I-

Majitelé lesů, hospodařící na lesích dle pev
ných hospodářských plánů, jsou povinni dále 
hospodařili dle těchto plánů, pokud se nepříčí 
ustanovením § 2 a 3.

Majitelé lesů, kteří nehospodaří dle pevných 
hospodářských plánů, jsou povinni každé mýcení 
ohlašovali měsíc předem příslušnému politickému 
úřadu. Nedojde-li do měsíce zákaz mýcení, je 
majitel k mýcení oprávněn.

§ 2.

V lesích tvaru vysokého nesmí býti vše
obecně prováděna mýtná těžba v porostech pod 
60 let, v lesích tvaru středního a nízkého v po
rostech pod 20 let starých. Pouze při loupenictví 
dubovém možno těžiti i v porostech přes 15 let 
starých.

§ 3.
Za základ pasečně plochy se bére:
a) V lesích tvaru vysokého při rozloze lesa 

do 50 ha 60., při rozloze lesa přes 50 ha 80. díl


