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Toto nařízení nabývá ihned účinnosti. Jeho 
provedením pověřují se úřad pro správu prů
myslů, obchodu a živností a úřad pro správu 
zemědělství.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. Švehla v. r. 

.liří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Čís. 24.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 5. listopadu 1918

o utvoření komise pro věcnou demobilisaci.
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Komise pro věcnou demobilisaci bude utvo
řena ze zástupců obchodních a živnostenských 
komor, ústavů ku zvelebení živností, průmyslové, 
obchodní a živnostenské ústředny v Hradci Krá
lové, Zemědělské rady pro království České, 
Zemědělské rady pro markrabstvi Moravské, ze 
zástupců organisací zaměstnavatelů a dělnictva, 
zástupců Svazu českých bank a úřadů pro ná
rodní obranu.

Utvořením této komise se pověřuje úřad pro 
správu průmyslu, obchodu a živností. Komise 
má právo kooptace.

Tato komise jest zmocněna, jednali prostřed
nictvím svých zástupců s ministerstvem financí 
a s c. a k. ministerstvem vojenství ve Vídni za 
účelem odevzdání předmětů věcné demobilisace 
do národního majetku.

§ 4.

Toto nařízení nabývá ihned účinnosti. Jeho 
provedením, pověřují se úřad pro správu prů
myslu, obchodu a živností a úřad pro správu 
zemědělství.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. Švehla v. r. 

Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 7. listopadu 1918

o zřízení pivovarské komise.

Národní výbor nařizuje:

§ 1.

Za účelem stejnoměrného opatření pivovarů 
ježících v území československého státu suro
vinami a potřebami pivovarskými jakož i ku 
provedení jiných opatření týkajících se prů
myslu pivovarského zřizuje se ve smyslu na
řízení úřadu pro výživu lidu ze dne 11. září 1917, 
č. 374 ř. z., a nařízení dodatečných pivovarská 
komise pro přechod do mírového hospodářství se 
sídlem v Praze II., Havlíčkovo nám. č. 25. Tato 
nařízení se mění, jak toho vyžadují nové poměry 
státoprávní, územní a, pokud se týče zástupců 
vlády v této komisi, změny státní organisace.

§ 2. ■
Kromě toho mění, případně doplňují se tato 

nařízení, jak v dalším uvedeno.

§3.

Valné shromáždění.
Valné shromáždění nynější sestává ze zá

stupců průmyslu pivovarského v království 
Českém, markrabstvi Moravském a vévodství 
Slezském, zvolených volbami všech pivovarů 
v těchto zemích, provedenými v měsíci září 1918 
do valného shromáždění pivovarské ústředny.

§ 4.

, Výkonnývýbor.
Výkonný výbor nynější představují dosa

vadní členové výkonného výboru pivovarské 
ústředny zvolení valným shromážděním téže za 
pivovarský průmysl v království Českém, mar- 
krabství Moravském a vévodství .Slezském.

Čís. 25.

Zástupci Slovenska.
Průmyslu pivovarskému na Slovensku jest 

vyhrazeno zvoliti a vyslat! své zástupce do 
valného shromáždění i do výkonného výboru 
a to dle zásad platného volebního řádu.

Vládní dozor.
Komise pivovarská pro přechod do mírového 

hospodářství podléhá dozoru Národního výboru 
jakožto vlády československého státu. Dozor vy
konávají vládní komisaři z úřadu pro zásobování 
lidu, správy finanční a Obilního ústavu.
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