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§4.
Zástupce kovových hutí a kovy zpracujících
Odborné skupiny mají právo hospodařiti pod továren jmenuje ústřední svaz českých průmysl
dozorem správní komise s příslušnými textilními níků, zástupce dělnictva příslušné odborové orsurovinami, polotovary a tovary a činiti potřebná ganisace, zástupce úřednictva ústřední svaz úřed
opatření pro výrobu i obchod tak, aby , přechod nictva strojíren, sléváren a továren zpracujících
k volnému hospodaření byl nejúčelněji proveden kovy a zástupce obchodu velkého a detailního
a vztah ku posavadním ústřednám ve Vídni Obchodní a živnostenská komora v Praze.
zlikvidován.
§ 5.
Veškeří výrobci a obchodníci oborů, jež spa
Ústředna kovů se zmocňuje, aby užila k výdají v působnost komise, jsou povinni dáti komisi í kupu obchodního zařízení bývalé ústředny kovů
veškeré údaje, kterých pro činnost svou po akciové společnosti ve Vídni.
třebuje.
§ 6.
§ 5.
Odběr
kovů
ze
skladišř
jest vázán na povo
Komise jest povinna, vypracovali pro svou
činnost jednací řád, který podléhá schválení lení k odběru, které vydává ústředna kovů.
ministra obchodu.
iSs 7< •
§ 6.
Vojenská správa Československého státu jest
Ustavením Československé komise textilní povinna počátkem každého měsíce oznámili
se pověřuje komise pro přechodné hospodářství ústředně kovů svoji spotřebu. Přebytek, jenž se
v Praze.
po úhradě této spotřeby objeví, bude sloužili
§7.
k úhradě spotřeby ostatní.
§ 8.
Nařízení toto nabývá moci dnem vyhlášení.
Správní
komise
má
právo kontrolovat! jak
Dr. Karel Kramář v. r. Dr. Adolf Stránský v. r.
ústřednu
kovů,
tak
také
její
skladiště a závody,
Ur. Alois Rašín v. r.
Dr. Isidor Zahradník v. r.
ve kterých se kovy zpracuji.
Frant. Staněk v. r.
Václav Klofáč v. r.
§ 9.
Dr. Lev Winíer v. r.
Dr. B. Vrbenský v. r.
Správní
komise
vydá
v rámci těchto před
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Fr. Soukup v. r.
pisů podrobné nařízení a učiní vhodná opatření.
Gustav Habermann v. r.
§ 10.

Cis. 45.
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.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení a jeho provedením se pověřuje komise pro
přechodné hospodářství v Praze.
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
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zaslali jej komisi pro železo v Praze II., Vodič
kova 41. Odpadové železo, zlomkovou litinu
jest hlásili téže komisi a to nejpozději do 1. kaž
dého běžícího měsíce.
§3.
Komise pro železo se skládá:
a) z 8 zástupců hutí,
b) z 8 zástupců továren železo zpracujících,
c) ze 4 zástupců dělnictva,
d) z 1 zástupce zemědělství,
e) z 1 zástupce organisace úřednictva tová
ren kovy zpracujících,
f) ze 3 zástupců obchodu se železem a ze
2 maloživnostníků tohoto oboru.

Ustavením komise pro železo pověřuje sc
komise pro přechodné hospodářství v Praze.
10.

•§

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Dr. Karel Kramář v. r. Dr. Adolí Stránský v. r.
Dr. 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.
Zástupce průmyslu hutního a průmyslu kov
zpracujícího jmenuje ústřední svaz českých prů
myslníků, zástupce dělnictva příslušné odborové
organisace zastoupené v komisi pro obor železář
ský, strojní a kovový, zástupce úřednictva
Ústřední svaz úřednictva strojíren, sléváren a
továren zpracujících kovy a zástupce obchodu
(velkoobchodu i detailního obchodu), jakož i dva
maloživnostníky Obchodní a živnostenská komo
ra v Praze ve shodě s Obchodní a živnostenskou
komorou v Brně. Zástupce zemědělství jmenuje
zemědělská rada v Praze.

Komise pro železo bude censurovati objed
návky průmyslu a stanoví na základě objednávek
pro jednotlivé závody příděly. Přebytek bude dán
do volného obchodu. Za účelem správných dis
posic mají obchodníci se železem své objednávky
u hutí a válcoven předkládati komisi k předběžné
censuře.
§ 6.
Komise pro železo má právo v rámci těchto
ustanovení činiti potřebná opatření.

Čís. 47.
Nařízení o částečné demobilisaci
ze dne 23. listopadu 1918.
§ l.
Všichni vojíni a domobranci ročníků 1900,
1899 (181etí a 191etí>, dále vojíni a domobranci
ročníků 1881—1873 (37—451etí) a starší propou
štějí se ze služby vojenské, a to ihned potud,
pokud jsou na dovolené dočasné, trvalé neb jsou
dočasně osvobozeni od konání služby vojenské.
Ti, kteří konají službu vojenskou, budou pro
puštěni nejpozději do 20. prosince 1918.
s,

l ů 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedení ukládá se ministru národní
obrany a ministru vnitra.
Prášek
Dr. A. Rašín
Dr. Šrobár
Soukup
Dr. Zahradník

Kramář v. r.
F. Staněk v. r.
Václav Klofáč v. r.
Sířibrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

v.
v.
v.
v.
v.

r.
r.
r.
r.
r.

§ 7.
Železářská komise má právo, zjištovati zá
soby železa pod nařízení toto spadajícího, jakož
i kontrolovali výrobu hutí.
§ 8.

Nad veškerou činností komise pro železo vy
konává dozor čtyřčlenná komise správní, jme
novaná ministrem obchodu. Správní komise po
dává ministerstvu průmyslu, obchodu a živností
zprávy o činnosti komise pro železo a jest opráv
něná ve všech směrech kontrolovat! její působení
a činiti v té příčině ministerstvu, jež vykonává
vrchní dozor, návrhy.

Čís. 48.
Nařízení ministra zemědolství a ministra
průmyslu, obchodu a živností ze dne 23,
listopadu 1918,
kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření
strojenými hnojivý.
§ 1.
Nařízení ministerstva orby ze dne 26. dubna
1918, z. ř. č. 153, o rozdílení strojených hnojiv,
pozměňuje se takto:

