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Čís. 16.
d) aby provedla všeobecné zjištění i za
jištění všech zásob cukru pohotových i v běžné
Nařízení Národního výboru
kampani vyráběných v území československého
československého
ze dne 2. listopadu 1918,
státu pro potřebu tohoto státu;
e) aby neprodleně zahájila převzetí příslušné jímž se zakazuje vývoz cukru z území česko
■agendy od stávající cukerní ústředny ve Vídni;
slovenského státu.
f) aby vypracovala co nejdříve celkový plán .
§ I■o hospodaření cukrem v období 1918/19;
Vývoz cukru po železnici, po vodě, po ná
g) aby zavčas navrhla, případně sama učinila
veškerá opatření k zabezpečení jarního osevu pravě, poštou a jinými prostředky dopravními
cukrovky a výroby cukru v provozovacím z území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska
období 1919/20 a případně i v letech dalších; není beze zvláštního povolení státní správy
h! aby jednak vládě činila z vlastního pod dovolen.
§ 2.
nětu návrhy k výrobě cukru a hospodaření
cukrem se vztahující, jednak aby podávala vy
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
žádané vládou vyjádření.
Provádění jeho upraveno bude zvláště cestou
§ 9.
nařizovací.
Státní a ostatní úřady veřejné jsou povinny Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
podporovat! cukerní komisi v jejím oboru působ
Dr. Alois Rašín v. r.
nosti; zejména pak jsou úřady tyto povinny Jiří Stříbrný v. r.
provádět! v rámci své působnosti opatření cu
Dr. Vávro šrobár v. r.
kerní komisí stanovená.
§ 10.
Komise jest povinna vypracovat! pro svou
činnost podrobný řád jednací, jejž po schválení
vláda vyhlásí cestou nařizovací.
§ 11.
K úhradě svých nákladů oprávněna jest ko
mise vybírati od cukrovaru dle poměru jejich
výroby příspěvek na správu, jehož výše podléhá
.schválení vlády.
§

12.

Usnesení, případně opatření komise, jež byla
pozastavena zástupcem vládním, musí komise
předložití vládě ke konečnému rozhodnutí.

čís. 17.

Nařízení Národního výboru
československého ze dne 2. listopadu 1918
o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících
pro potřebu všeobecnou.
§ 1Veškeré příděly cukru závodům továrním,
živnostenským, průmyslu hospodářského a do
mácího, učiněné těmto za účelem dalšího zpraco
vání, se zrušují.
§

2.

§ 13.
Až do.konečného ustavení komise pově
řuje vláda vedením záležitostí této komisi při
kázaných devítičienný výbor se zástupcem vlády.

Cukr, jenž se nalézá v těchto závodech,
nebo na cestě do těchto závodů, zabavuje se
tímto pro všeobecnou potřebu a k disposici
československé cukerní komisi.

§ 14.
Provádění tohoto nařízení bude upraveno
cestou nařizovací.
§ 15.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení.

§ 3.
O přídělu cukru závodům výše uvedeným'
učiněno bude nové rozhodnutí.

Jiří Stříbrný v. r.
Ant. švehla v. r.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.

§ 4.
Politické úřady zemské se tímto zmocňují,
a týmž se ukládá, aby toto zjištění a zajištění
zásob cukru neprodleně provedly.
§ 5.
Ostatní platná ustanovení o všeobecné
uzávěře cukru nejsou tímto nařízením dotčena.
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§ 6.

Zatajené a neohlášené zásoby cukru v uve
dených závodech propadají.
§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

1 nakladatele,
1 zástupce litografií,

1 zástupce tisku z Brna.

§ 2.
Rozdělovně papíru přísluší též funkce zruše
ných hospodářských svazů papíru a příbuzných
odvětví, jakož i průmyslu tiskařského.

Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
§ 3.
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Rozdělovna papíru má jediná právo dispoj novati s pohotovými zásobami papíru, jakož i uděDr. Vávro šrobár v. r.
lovati továrnám nutnostní zakázky a užívá k tomu
účelu poukazů, jež při disposici obdrží závod, do
davatel, stanice odesílací a příjemce.
čís. 18.

Nařízení Národního výboru
československého zedne4.íistopadu 1918.
Ministerské nařízení ze dne 12. března 1917,
čís. 105 ř. z., o spotřebě papíru a lepenky zůstává
v platnosti s těmito změnami:
§ IRozdělovna papíru má sídlo V Praze I. 660
a skládá se:
ze tří zástupců papíren,
ze tří zástupců denního tisku,
tří zástupců tiskáren,
1 obchodníka papírem,

§ 4.
Rozdělovna papíru má právo kontrolovati
upotřebení přídělu surovin a vyřizování poukazu..
§ 5.
Papírny, které by disponovaly zásobami pa
píru jinak než určí rozdělovna, aneb nevyřídily
včas zakázky nutnostní, mohou býti dány pod
správu, kterou určí Národní výbor.
§

6.

Nařízení vstupuje ihned v účinnost.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.
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