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kouského, uherského nebo společného eráru, ja
kož i splatné kupony takovýchto papírů.
§ 2.
Ustanovení tomuto podléhají všechny splatné
cenné papíry a splatné kupony, které erár krá
lovství a zemí na říšské radě zastoupených, erár
koruny uherské nebo společný erár monarchie
jako dlužník ať již před 1. srpnem 1914 nebo po
tomto termínu vydal, nebo na se k placení vzal,
tedy zejména splatné kusy a kupony společného
státního dluhu, státního dluhu království a zemí
na říšské radě zastoupených, státních rent, stát
ních umořitelných půjček, státních losů, rakou
ských válečných půjček, státních pokladních po
ukázek, dílčích hypotečních poukázek (salinek),
státních železničních obligací, akcií státních drah
změněných ve státní dluh, železničních priorit
státem ku placení převzatých, dále státního dluhu
zemí koruny uherské, uherských rent, uherských
válečných půjček, uherských státních pokladních
poukázek, uherských losů a prémiových půjček,
obligací propinačních a vyvažovačích, půjčky že
lezných Vrat, losů tisských a segedinských, uhersko-slavonských propinačních obligací a uherskoslavonských vyvažovačích obligací a obligací budapeštsko-pětikostelecké železnice.

§3.
Berní úřady nevyplácejí ihned v hotovosti
takovéto splatné papíry a splatné jich kupony,
nýbrž přijímají je pouze k vybrání. Jsou povinny
předložiteli vydati na ně náležité potvrzení a zji
stit! jméno, bydliště i státní příslušnost osoby,
která je předkládá i majitele těchto cenných pa
pírů, pokud by majitel osobně je nepředložil. Vě
domě nesprávné udáni těchto dat má za následek,
že nároky z takovýchto cenných papírů propadají
ve prospěch československého státu. Jakmile c. k.
erár, král. uher. erár, c. a k. společný erár složí
obnosy na výplatu potřebné, budou na vrácení
■potvrzení vyplaceny. Dat takto získaných nesmí
býti použito v řízení ukládacím nebo trestním,
týkajícím se přímých osobních daní.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
F. Staněk v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.
čís. 32.

Zákon ze dne 9. listopadu 1918
o obstavení velkostatků.
Národní výbor československý nařizuje:

§ 1Každé zcizení mezi živými, jakož i zastavení
a reální zatížení smluvní i exekuční statků zapsa
ných do desek zemských bez svolení úřadů pro
správu zemědělskou jest neplatné.
§ 2.
Zápisy do zemských desk o právních jedná
ních uvedených v § 1., jež pocházejí ze smluv da
tovaných před platností tohoto zákona, jsou ne
přípustný.
§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
F. Staněk v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.
čís. 33.

Nařízení Národního výboru
československého ze dne 9. listopadu 1918
0 odvetných opatřeních za příčinou válečných
událostí.
Národní výbor československý nařizuje:
§ IVeškerá obmezení soukromoprávní osob fy
sických, pokud spočívají na předpisech vydaných
na podkladu cis. nař. ze dne 16. října 1914, č. 289
ř. z., i v odvetných opatřeních v oboru právním
1 hospodářském za příčinou válečných událostí,
se tímto zrušují.
§ 2.
Soudy a jiné úřady veřejné jsou povinny
v knihách pozemkových a jiných knihách veřejných
příslušné poznámky nezpůsobilosti na žádost osob
dotyčných ihned vymazati a osobám těmto jmění
jejich, pokud se ve správě úřední nalézá, ihned
vydati.
§ 3.
Pokud pro jmění těchto osob zvláštní správ
cové byli ustanoveni, buďtež tohoto úřadu sproštěni. O jejich nárocích na odměnu rozhodne v ří
zení nesporném soud, u něhož správa jmění dosud
se vedla, případně soud posledního bydliště (po
bytu) osoby, jejíž jmění bylo spravováno.
§ 4.
Byla-li obmezení v § 1. vytčená vyslovena
proti společnostem a osobám právnickým, jest
ku zrušení jejich zapotřebí souhlasu Národního
výboru.
§ 5.
Zvláštní policejní obmezení stanovená za pří
činou nynější války pro příslušníky států, jež proti
Rakousko-Uhersku válčily, se zrušují.
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§ 6.
Ohledně válečných zajatců vydána budou
zvláštní ustanovení.
§ 7.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
F. Staněk v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.

§ 3.
Doprava železniční těchto předmětů jest mož
ná toliko na základě osvědčení dopravního, vyda
ného touto komisí.
§ 4.
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
F. Staněk v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.
Čís. 35.

Zákon ze dne 9. listopadu 1918

Čís. 34.

Nařízení Národního výboru
československého zedne9. listopadu 1918,
jímž stanoví se povinnost oznámí ti zásoby
určitých dosud zabavených předmětů.
Ve smyslu zákona ze dne 24. července 1917,
>č. 307 ř. z., o opatřeních pro válečné a přechodní
hospodářství, nařizuje Národní výbor česko.slovenský:
§ 1Zabaveny zůstávají a ukládá se povinnost
ohlásili a odevzdali ve smyslu platných nařízení
zásoby:
I. Mědi, mosazi, červeného kovu, cínu, zinku,
niklu, olova ve všech formách surovinových, po
lotovarových a tovarových.
II. Veškerých textilií, bavlny, lnu, juty, ko
nopí, vlny, hedvábí, hadrů, pytlů ve všech for
mách surovinových, polotovarových a tova
rových.
HL Dřevoviny, papíru rotačního, tiskař
ského, kancelářského a spřádacího.
IV. Tříslo viny, surové kůže, spracované kůže.
V. Kaučuku, asbestu.
VI: Petroleje, strojních olejů, benzinu a
vedlejších produktů rafinace zemních olejů.
§ 2.

Zásoby uvedených předmětů dlužno hlásiti
komisi pro přechodné hospodářství v oboru prů
myslu, živností a obchodu v Praze 1-660, jež se
zároveň pověřuje výkonem tohoto nařízení.

o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů
Národního shromáždění.
Národní výbor československý nařizuje:
§ L
Člen Národního shromáždění nemůže býti
stíhán pro své hlasování v Národním shromáždění
nebo jeho komisích a podléhá pro výroky tam uči
něné jen disciplinární moci Národního shromáž
dění.
§ 2.
Ktrestnímu a disciplinám ímu stihání poslance
třeba je souhlasu sněmovny; odepřela-li jej, je
trestní stíhání pro vždy vyloučeno.
§ 3.
Byl-li člen Národního shromáždění dopaden
a zatčen při trestním činu samém, bezpečnostní
úřad neb soud musí zatčení to ihned oznámili před
sedovi Národního shromáždění. Nedá-li Národní
shromáždění do 14 dnů ode dne zatčení nebo,
není-li shromážděno, do 14 dnů po sejití souhlas
k další vazbě, vazba přestává.
§ 4.
Člen Národního shromáždění má právo odepříti svědectví o věcech, jež mu byly jako členu
Národního shromáždění svěřeny.
§ 5.
Zákon tento nabývá ihned účinnosti.
Dr. Karel Kramář v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.

Z místodržitelské knihtiskárny v Praze.

