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Sbírka zákonů a nařízení
stálo če s Mostové tu s Mé tm©.

Částka CXXIV. Vydána dne 13. listopadu 1919.

ílfjsah: (Čís. 683.—591.) 583. Naří&ení, kterým so zřizuje odbor architektury na 6eské vysoké škole technické
v Brně. — 684. Nařízení o hospodaření zlomkovou litinou. — 585. Nařízení, kterým pozměňují se 
ustanovení nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., o fysikátní zkoušce zvěre- 
lékařské. — 586. Nařízení o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným 
krémem. — 5s7. Nařízení o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží a obchodu s nimi. — 
688. Nařízení o uvolnění obchodu kukuřicí. — 589. Nařízení o obchodu se surovou gumou. — 
690. Nařízení, kterým se uvolňuje výroba sekaného zboží uzenářského a zrušují se nej vyšší ceny tohoto 
zboží. — 691. Nařízení o úpravě obchodu se lnem.

Čís. 583.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 5. listopadu 1319,
kterým se zřizuje odbor architektury na české 

vysoké škole technické v Brně.

§ 1.
Na české vysoké škole technické v Brně zři

zuje se odbor architektury.

§2.
První ročník budiž otevřen ve studijním roce 

1919/20, ostatní postupně v letech následujících 
tak, aby ve studijním roce 1924/25 bylo studium 
architektury úplným.

§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provede je minisitr školství a národní 
osvěty.

Tusar v. r.

§ 1.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 2. dubna 1919, č. 177 Sb. z. a n., o hospodaření 
zlomkovou litinou se zrušuje.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením jeho pověřuje se ministr pro 
správu průmyslu, obchodu a živností.

Habrman v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r.

Tusar v. r.

Prášek v. r.
Dr. ffeidler v. r. 
Houdek v. r. 
Sonntag v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Dr. Franke v. r.

Habrman v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r,

Houdek

Sonntag v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r, 

Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 

v. r.

Čís. 585.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 7. listopadu 1919,

kterým pozměňují se ustanovení nařízení ministra 
vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., o iysi- 

kátni zkoušce zvěrolékařské.
Čís. 584.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 5. listopadu 1919 

o hospodařeni zlomkovou litinou.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 

5. 307 ř. z., se nařizuje;

§1.

§ 23 uvedeného nařízení se změňuje a má 
příště zníti:

Kandidát zkoušky zvěrolékařské jest po
vinen, než se zkoušce podrobí, zapraviti taxu
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