
36

Odborné skupiny mají právo hospodařiti pod 
dozorem správní komise s příslušnými textilními 
surovinami, polotovary a tovary a činiti potřebná 
opatření pro výrobu i obchod tak, aby , přechod 
k volnému hospodaření byl nejúčelněji proveden 
a vztah ku posavadním ústřednám ve Vídni 
zlikvidován.

Veškeří výrobci a obchodníci oborů, jež spa
dají v působnost komise, jsou povinni dáti komisi 
veškeré údaje, kterých pro činnost svou po
třebuje.

§ 5.
Komise jest povinna, vypracovali pro svou 

činnost jednací řád, který podléhá schválení 
ministra obchodu.

§ 6.

Ustavením Československé komise textilní 
se pověřuje komise pro přechodné hospodářství 
v Praze.

§7.
Nařízení toto nabývá moci dnem vyhlášení.

Dr. Karel Kramář v. r. Dr. Adolf Stránský v. r. 
Ur. Alois Rašín v. r. Dr. Isidor Zahradník v. r. 
Frant. Staněk v. r. Václav Klofáč v. r.
Dr. Lev Winíer v. r. Dr. B. Vrbenský v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Fr. Soukup v. r.

Gustav Habermann v. r.

§4.

Cis. 45.

Zástupce kovových hutí a kovy zpracujících 
továren jmenuje ústřední svaz českých průmysl
níků, zástupce dělnictva příslušné odborové or- 
ganisace, zástupce úřednictva ústřední svaz úřed
nictva strojíren, sléváren a továren zpracujících 
kovy a zástupce obchodu velkého a detailního 
Obchodní a živnostenská komora v Praze.

§ 5.
Ústředna kovů se zmocňuje, aby užila k vý- 

í kupu obchodního zařízení bývalé ústředny kovů 
akciové společnosti ve Vídni.

§ 6.
Odběr kovů ze skladišř jest vázán na povo

lení k odběru, které vydává ústředna kovů.
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Vojenská správa Československého státu jest 
povinna počátkem každého měsíce oznámili 
ústředně kovů svoji spotřebu. Přebytek, jenž se 
po úhradě této spotřeby objeví, bude sloužili 
k úhradě spotřeby ostatní.

§ 8.
Správní komise má právo kontrolovat! jak 

ústřednu kovů, tak také její skladiště a závody, 
ve kterých se kovy zpracuji.

§ 9.
Správní komise vydá v rámci těchto před

pisů podrobné nařízení a učiní vhodná opatření.
§ 10.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení a jeho provedením se pověřuje komise pro 
přechodné hospodářství v Praze.

Nařízení ministra průmyslu, oTbfhočlu 
a živností ze dne 22. listopadu 1918

o hospodařeni s kovy.

§ 1.
Měď, cín, mosaz, činek, nikl, hliník, olovo, 

antimon a směsi těchto kovů jsou zabaveny 
v tomtéž rozsahu jako dosud.

§ 2.
Hospodaření s těmito kovy přísluší Ústředně 

kovů v Praze II., Vodičkova 41.
§ 3.

Dozor nad hospodařením ústředny vykonává 
správní komise skládající se ze 4 členů, jmenova
ných ministrem obchodu.

§4.
Ústředna kovů skládá se:
a) ze 4 zástupců kovových hutí,
b) ze 4 zástupců kovy zpracujících továren,
c) ze 2 zástupců dělnictva,
d) z 1 zástupce úřednické organisace,
e) ze 2 zástupců obchodníků kovy.

Dr. Karel Kramář v. r. Dr. Adolf Stránský v. r. 
Dr. Alois Rašín v. r. Dr. Isidor Zahradník v. r. 
Frant. Staněk v. r. Václav Klofáč v. r.
Dr. Lev Winter v. r. Dr. B. Vrbenský v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Fr. Soukup v. r.

Gustav Habermann v. r.

Čís. 46.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu 
a živností ze dne 22. listopadu 1918

o zhospodařování železa.
§ 1.

Zásoby slévárenského železa, železářských 
polotovarů a tovarů, jakož i všech druhů oceli 
v hutích a válcovnách dávají se pod uzávěru. 
Pod uzávěrou jsou rovněž železné odpadky, ja
kož i zlomková litina, nechť se nacházejí kdekoliv.

§ 2.
Huti a válcovny jsou povinny vyhotovíti nej

déle do 30. listopadu soupis kovových zásob a


