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Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Hampl v. r.
Cis. 459.
Zákon ze dne 24. července 1919,

<!&

Jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské
měně do 60,000.000 Hr.

zemědělském odboru české techniky v Praze, bu
diž počátkem školního roku 1919/20 přičleněno
k československé vysoké škole zemědělské v Brně
s prvým, druhým a třetím ročníkem, k nimž budiž
pak příštím rokem připojen ročník čtvrtý.
§ 3.
Upíná výprava vysoké školy zemědělské
v Brně se všemi ústavy, zejména demonstračním
statkem, školním revírem a pokusnými poli, jakož
i její konečné trvalé umístění ve vlastních účel
ných budovách staniž se nejdéle do konce roku
1930.
§ 4.
Ministerstvo školství a národní osvěty se
zmocňuje, aby v dohodě s ministerstvem zeměděl
ství a financí, vyslechnuvši přípravný sbor pro
tuto vysokou školu při něm zřízený, provedlo
všechny potřebné práce přípravné a vydalo pro
dobu počáteční potřebná nařízení.
'§■ 5.
Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.
§ 6.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude
vyhlášen.

Z usnesení Národního shromáždění se naři
zuje:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby opatřila úvěr v ital
ské měně na nákup surovin a zboží do 60,000.000
lir.
§ 2.
Provedení tohoto zákona ukládá se celé
vládě.
§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
T. G. Masaryk v. r.
šení.
Tusar v. r.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Winter v. r„
Tusar v. r.
jako ministr sociální péče a v zastoupení ministrů
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r.
pro zásobování lidu a veřejného zdravotnictví a
Prášek v. r.
tělesné výchovy.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Prasek v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.
Dr. Horáček v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Veselý v. r.
Švehla v. r.
Dr. Winter v. r.,
Stříbrný v. r.
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
tomných ministrů pro zásobování lidu a veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Cis. 461.
Čís. 460.
Zákon ze dne 24. července 1919,
kterýmž se zřizuje samostatná československá
státní „Vysoká škola zemědělská v Brně“.

Dle usnesení Národního shromáždění se naři
zuje:
§ i.
V Brně zřizuje se samostatná československá
stárni vysoká škola zemědělská o dvou odborech:
hospodářském a lesnickém se čtyřletou dobou
trvání studia a českou vyučovací řečí.
§ 2.
Hospodářský odbor československé vysoké
školy zemědělské v Brně budiž zřízen počátkem
školního roku 1919/20 ihned o 4 ročnících. Les
nické oddělení, jež prozatímně umístěno jest při

Zákon ze dne 23. července 1919,
kterýmž zřizuje se československá státní „Vysoká
škola obchodní v Praze".

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje :
I 1.
V Praze zřizuje se československá státní vy
soká škola obchodní s tříletou dobou trvání studia
a českou řečí vyučovací.
§2.
Prvý a druhý ročník budiž zahájen počátkem
studijního roku 1919/20 a třetí ročník počátkem
roku 1920/21.
§ 3.
Tato vysoká škola obchodní vypraví se po
prvá tři léta jako samostatný odbor při české vy

