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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:

