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tohoto zákona v oboru práv majetkových, budiž
vyrovnána novými stavbami, jichž se oběma uni
versitám dostati má.
§ 3.
Karolinum zapsané ve vložce č. 159 desk
zemských, přiznává se universitě Karlově do vý
lučného vlastnictví. Německé universitě vyhra
zuje se právo užívati části Karolina v dosavad
ním rozsahu tak dlouho, dokud nebude vybudo
vána pro ni nová stavba, nebo pokud jí nebudou
přikázány dostačující místnosti náhradní.
§ 4.
Universitní archiv a registratura až po rok
5Í882 jsou důsledkem ustanovení § 1 vlastnictvím
university Karlovy. Této náleží také jejich správa.
Užívání jejich se strany německé university bude
upraveno statutem, jejž vydá ministerstvo škol
ství a národní osvěty vyslechnouc obě uni
versity.
§ 5.
Z téhož důvodu jsou starobylé insignie, pe
četidla, knihy, obrazy a jiné památky, jež patřily
universitě pražské před platností zákona ze dne
28. února 1882, č. 24 ř. z., vlastnictvím university
Karlovy. O způsobu odevzdání těchto předmětův
universitě Karlově rozhodne ministerstvo škol
ství a národní osvěty a ustanoví, pokud za ně
dostane německá universita věci náhradní.

f 9,
Ministerstvo školství á národní osvěty upraví
nově příděl nemocných klinikám a těl anatomi
ckým ústavům.
§ 10.
Také veškerá ostatní ustanovení zákona ze
dne 28. února 1882, č. 24 ř. z., se zrušují.
§ 11.
Tento zákon nabývá působnosti dnem vy
hlášení a provede, jej ministr školství a národní
osvěty-’ v dohodě s ostatními nejvyššími úřady
správními.
T. G. Masaryk v. r
Tusar v. r.
fíabrnian v. r.

Čís. 136.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 4. března 1920,
kterým se zakazuje zpracovati koziečiny domá
cího původu na obuv.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
čís. 307 ř. z., .a uherského zák. čl. LXÍII. z roku
1912 a čl. L. z roku 1914 nařizuje se takto:
§ P
Kozlečmy domácího původu do váhy 27 dkg
jedné kůžky y suchém stavu (100 kůžek do váhy
27 kg) nesmějí býti vydělávány k účelům výroby
obuvi a zpracovávány na obuv.
Z tohoto zákazu vyňaty jsou koziečiny vy
dělané do konce měsíce února 1920.

Vcdecké ústavy obou universit, jejich před
měty
zařízení se jim ponechávají. Universitě
Karlově však buďtež z nich odevzdány věci pa
§2.
mátné nebo pro historický vývoj pražské uni
versity cenné, kterých se dostalo různým ústa
Přestupky tohoto nařízení, obcházení jeho a
vům university německé provedením zákona ze | každé spolupůsobení při tom budou trestány, po
dne 28. února 1882, č. 24 ř. z.
kud nepodléhají přísnějšímu trestu, politickým
V pochybnostech o tom, mají-li tyto věci | úřadem první stolice, na Slovensku a v území
vlastnosti právě uvedené, rozhoduje ministerstvo I Podkarpatské Rusi administrativními policejními
školství a národní osvěty, jemuž náleží také roz- vrchnostmi, peněžitou pokutou do Kč 10.000 nebo
hodnouti o způsobu odevzdání těchto věcí univer vězením do 3 měsíců.
sitě Karlově.
& 3.
§7.
.
Pražská hvězdárna s dosavadním inventářem
3c.st samostatný státní ústav, jenž s universitami
nesouvisí. •
§ 8.
Deskový statek Michle, Malešice a Štěrboholy zapsaný ve vložce č. 910 desk zemských
pro fond universitní, prohlašuje se za vlastnictví
státu Československého, jenž přejímá povinnost
plmti účel, jemuž je statek tento věnován.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti je ukládá se ministru obchodu v do
hodě s ministrem pro zásobování lidu.
Tusar v. r.
Sonntág v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Wjnter v. r.
Habrtnan v. r.
Dr. Hefdler v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

