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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, markrabství Moravském a vévodství .Slezském.
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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§ 7.
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Ani. Švdila v. r.
.liří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Cis. 26.
Nařízení Národního výboru
československého ze dne 7. listopadu 1918
0 hospodaření s minerálními oleji, výrobky z nich,
benzolem a dehtovými oleji.
Národní výbor nařizuje:
§ 1.
Hospodaření s minerálními oleji a výrobky
z nich (benzinem, petrolejem, plynovým olejem,
strojním olejem, parafinem, asfaltem jakož
1 svíčkami), s benzolem a dehtovými oleji svěřuje
se jménem Národního výboru v době přechodné
správní komisi.
ss o2.
Správní komise je Sčlenná. Cleny jmenuje
Národní výbor. Komise usnese se na svém jed
nacím řádě.
§ 3.
Působnost této správní komise vztahuje se
na oblast státu československého. Jí náleží
obstarávati všechny záležitosti, jež vyřizovány
byly až dosud petrolejovou ústřednou ve Vídni
jakož i jednotlivými ministerstvy (c. a k. mini
sterstvem války, c. k. ministerstvem orby a c. k.
ministerstvem obchodu ve Vídni). Jí činí se po
vinná hlášení, jí náleží udíleti povolení k odběru
a vývozu. Má zajistili potřebnou surovinu a zříditi vývozní organisaci petrolejových rafinerií.
Jí náleží též spoluprovedení likvidace petro
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lejově centrálý a příslušných služebních odvětví
ústředních úřadů ve Vídni.
Dle možnosti bude se starati, aby dotyčné pod
niky měly zajištěny všechny k výrobě potřebné
látky pomocné a obaly.
§ 4.
Dosavadní předpisy vztahující se na před
měty, jimiž hospodaří komise v úvodě jmeno
vaná, jakož i předpisy o cenách výrobků a svíček
zůstávají v platnosti. Povolení k odběru ben
zinu, benzolu, dehtových olejů, petroleje, plyno
vého oleje, parafinu a svíček udělená c. k. mini
sterstvy až do dne 7. listopadu 1918 zůstávají
v platnosti. Další povolení k odběru udílí jenom
komise v úvodě naznačená.
Rozdělování petroleje ke svícení a svíček
svěřuje se Zemskému uhelnému úřadu v Praze 111.
§ 5.
Kancelář komise jest v Praze L--660.
§

6.

Správní komise dosadí poradní sbor složený
z odborníků, výrobců a obchodníků jakož i zc
spotřebitelů živnostenských i ostatních, vyslechnouc návrh zájmových korporací výrobních,
obchodních i spotřebitelů. Počet členů tohoto
sboru určí správní komise sama.
§ 7.
Správní výlohy hradí se až na další z vý
těžku 1% přirážky ke zboží. Přebytek odvede so
Národnímu výboru.
§ S.
Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.
Dr. Frant. Soukup v. r.

Ant. Švehía v. r.

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

knihtiskárny v Pr.ize.

