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26. listopadu 1884, č. 189 ř. z., nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Kandidáti, kteří odstoupili od zkoušky před
účinností tohoto nařízení a taxy nezaplatili, za
platí při nové zkoušce mimo taxu stanovenou
tímto nařízením taxu dřívější pouze ve výměře
dosud platné.
§9.
Nařízení toto provede ministr školství a ná
rodní osvěty.

Tusar v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Dr. Meissner v. r.
Sonníág v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Johanis v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.

§ 4.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem -vyhlá
šení a provede je ministr školství a národní
osvěty.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r,
Staněk v. r.

Dr. Šrobár v. r.
Dr. Meissner v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Čís. '393.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 24. června 19^0
o příroči pro živnostníky válkou poškozené.

Cis. 392.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. června 1920
o rozdělení filosofických fakult obou pražských
universit.
Dle zákona ze dne 27. dubna 1873, č. 63 ř. z.,
nařizuje se:
§ f.
Filosofická fakulta university Karlovy a ně
mecké university v Praze rozděluje se na fakultu
filosofickou a na fakultu přírodověde
cko u, z níž každá má svého děkana a proděkana
i samostatné zastoupení v akademickém senátu.

Podle čl. VII. zákona z 23. května 1919, č. 276
Sb. z. a n., se nařizuje:
£

n ě k I.

Působnost nařízení z 18. Června 1919,
č. 340 Sb. z. a n„ a z 23. září 1919,
č. 526 Sb. z. a n., kterými byla rozší
řena přípustnost soudcovského příročí na
soukromoprávní peněžité pohledávky u živnost
níku, prodlužuje se do 30. prosince 1920. Do to
hoto dne lze povolili za podmínek stanovených
v nařízení veškerého ministerstva z 28. prosince
1918, č- 3 Sb. z. a n. z roku 1919, soudcovské
příročí pro pohledávky u živnostníků vytčeno
v uvedených nařízeních a odložiti exekuci prohne,
pokud neprošla již před 30. červnem 1920 Ihuta,
na kterou bylo příročí povolenb neb exekuce od
ložena.

§ 2.
Z dosavadní fakulty filosofické přidělí sc
obory filologické a historické k nové fakultě filo
sofické, obory přírodovědecké a matematické pak
k fakultě přírodovědecké. Rozdělení ostatních sto
lic, Jakož i rozdělení administrativy, stipendií a
fondů dosavadní fakulty filosofické provede mini
sterstvo školství a národní osvěty po slyšení pro
fesorského sboru.
§ 3.

,ý

Studium farmaceutické. Jakož f zkoušky po
sluchačů farmacie, pokud konaly se dosud na fa
kultě filosofické, konají se po rozdělení na fakultě
přírodovědecké.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti
Provede je ministr spravedlnosti.

vyhlášením.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Staněk v. r.

Dr. Šrobár v. r.
Dr. Meissner v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Vrbenský v- r*

