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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.

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:

§ 1-
Zabaveny 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.

§ 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
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 ode- 

příti 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.


