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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.

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.

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.

s,lů 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedení ukládá se ministru národní 
obrany a ministru vnitra.

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

Prášek v. r. 
Dr. A. Rašín v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 

Soukup v. r. 
Dr. Zahradník v. 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:
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1. Spolupůsobnost náležející hlavním hospo
dářským korporacím přikazuje sc ohledně Slo
venska prozatím Slovenskému národnímu vý
boru;

2. působnost komise jmenované v § 2, odst. 2. 
a hospodářského svazu průmyslu strojených 
hnojiv přikazuje se komisi pro strojená hnojivá, 
jejíž zřízení se zároveň nařizuje.

Komise tato má sídlo v Praze. Skládá se 
kromě zástupce vlády jmenovaného ministrem 
zemědělství ve shodě s ministrem průmyslu, ob
chodu a živností z 12 členů, z nichž 4 vyhrazeni 
jsou výrobcům (továrníkům) strojených hnojiv, 
2 zástupcům velkoobchodu strojenými hnojivý 
a 6 zástupcům zemědělství; z těchto jsou 2 vy
hrazeni malým zemědělcům. Prvých 6 (šest) členů 
jmenuje ministr průmyslu, obchodu a živností, 
druhých šest ministr zemědělství.

§ 3.

Záležitosti komise obstarávají:
a) Předsednictvo komise skládající se z před

sedy a jednoho náměstka,
b) dva jednatelé a
c) valná schůze komise.

Volba předsednictva a jednatelů přísluší valné 
schůzi komise a podléhá schválení ministra země
dělství a ministra průmyslu, obchodu a živností.

§ 4.

Všichni členové komise jsou, pokud jde o je
jich činnost, jim tímto nařízením přikázanou, 
orgány veřejné správy státní se všemi právy 
a povinnostmi veřejných orgánů.

§ 5.

Komisi přísluší:
a) míti přehled o výrobních a provozovacích 

poměrech závodů, zjišťovali hotové zásoby 
surovin a hotových výrobků u výrobců i ob
chodníků, jakož i výši výroby v příštím pro
dukčním období;

b) spolupůsobiti, případně prováděti veškerá 
opatření, která sledují zaopatření závodů su
rovinami, polotovary a provozovacími pro
středky;

c) stanovití ve smyslu § 2 uvedeného nařízení 
zásady o rozdílení strojených hnojiv, zejména 
stanovili klíč, dle kterého hotové množství 
strojených hnojiv bude rozvrhováno na jed
notlivé hlavní hospodářské organisace;

d) spolupůsobiti při úpravě cen a
e) poradně spolupůsobiti při všech vládních opa

třeních, týkajících se úpravy, zlepšení do
vozu a vývozu strojených nnojiv, jakož i po
litiky celní v tomto oboru.

"Výrobci strojených hnojiv jakož i obchod
níci strojenými hnojivý jsou povinni, veškerá opa
tření komise řádně a rychle provésti, vyžádané 
zprávy a výkazy předložití a zmocněncům ko
mise vyslaným za účelem přehlídky nebo kon
troly povoliti přístup do všech místností výrob
ních nebo obchodních.

§6.

Komise jest povinna sdělati pro svoji činnost 
podrobný řád jednací a předložití jej ministru 
zemědělství a ministru průmyslu, obchodu a živ
ností ke schválení.

§ 8.
Usnesení a opatření komise pozastavená zá

stupcem vládním musí býti předložena k rozhod
nutí ministru zemědělství, jenž rozhodne ve shodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností.

§ 9.
Ustanovení § 3 odst. 3. nařízení ministerstva 

obchodu ze dne 3. března 1915, z. ř. č. 50, o po
vinnosti oznamovati zásoby určitých dusíkatých 
látek mění se v ten smysl, že oznámení určené 
dosud pro ministerstvo obchodu zasílati se má 
nyní komisi pro strojená hnojivá.

§ 10.

§ 11.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého 
vyhlášení.

Dr. Vávro Šrobár v. r. Dr. Karel Kramář v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Frant. Soukup v. r. 
Gust. Habermann v. r. Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. Adolf Stránský v. r. Dr. I. Zahradník v. r. 
Karel Prášek v. r. Frant. Staněk v. r.

Dr. Lev Winter v. r.

Cis. 49.

Zákon ze dne 19. listopadu 1918

o zavedení obchodních platidel.

§ 1.
Zemská banka království Českého v Praze 

I se zmocňuje k výdeji poukázek na vlastní ban- 
| kovní pokladnu, jež budou zníti na zaokrouhlenou 
| částku, budou bezúročné a směnitelné v ban

Nařízení ministerstva zemské obrany ze dne
3. března 1915, z. ř. č. 51, o upotřebení zásob 
určitých dusíkatých látek a nařízení ministra ob
chodu ze dne 8. května 1918, z. ř. č. 168, o zřízení 
hospodářského svazu průmyslu pro strojená hno
jivá se zrušují.


