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Rovněž nařízení ministerstva spravedlnosti
ve Vídni ze dne 3. září 1918, z. ř. č. 324, o počátku
činnosti tohoto krajského soudu dnem 1. ledna
1919.
V Praze, dne 28. listopadu 1918.
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Kramář v. r.
Stránský v. r.
Rašín v. r.
Winter v. r.
Šrobár v. r.

Dr. Soukup
Jiří Stříbrný
V. Kíoíáč
Prášek
U. Habermami
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§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vydání.
Dr. Kramář v. r.
Dr Stránský v. r.
G. íiabermann v. r.
Stříbrný v. r.
F. Staněk v. r.
Prášek v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Srobár v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Ai. Rašín v. r.

Čís. 54.

Čís. 55.

Nařízení předsednictva ministerské rady
ze dne 29. listopadu 1918.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu
a živností za dne 29. tis otíadu 191.8

týkající se zřízení úřadu pro přípravu mírové
konference.
§ 1.
Zřizuje se úřad pro přípravu mírové konfe
rence. Úřad ten sestává jednak z úředníků za tím
to účelem předsedou ministerské rady neb mini
sterskou radou jmenovaných, k úřadu tomu povo
laných neb přikázaných, jednak ze znalců před
sedou ministerstva jmenovaných.

jímž zrušují se óbinezení platící pro Průmysl
cenientářský.

§ 2.
Organisací úřadu toho pověřen jest předseda
ministerské rady, kterému přísluší právo ustanoviti sobě k účelu tomu zástupce.
. § 3.
Veškeré úřady, ústavy veřejné i soukromé,
korporace i jednotlivci povinni jsou potřebná data
pro práce úřadu toho k jeho vyzvání neprodleně
předložití a všemi prostředky úřad v jeho čin
nosti podporovat!.
§ 4.
Nařízení úřadu tohoto vykonatelná jsou v pří
padě neuposlechnutí donucovacími prostředky po
litických úřadů první stolice, pokud neuposlech
nutí to . nezahrnuje v sobě podstatu trestního
skutku soudy stihátelného.

§ 1.
Nařízení bývalého rakouského c. k. minister
stva obchodu v dohodě se súčastněnými ministry
a v dorozumění s bývalým rakousko-uherskýrn
c. a k. ministrem války ze dne 22. prosince 1917,
z. ř. č. 507 a 508, o zřízení Hospodářského svazu pro
průmysl cementářský a o úpravě obchodu s ce
mentem se zrušují.

'§ 2.
Nařízení toto vstupuje' v účinnost dnem vylilášení.
§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo obchodu.
Dr. Kramář v. r.
Dr. Stránský v.
G. říabermann v. r.
Stříbrný v.
F. Staněk v. r.
Prášek v.
Dr. Boh. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hruban v.
V. Klofáč v. r.
Dr. Winter v.
Dr. AI. Rašín v. r.

Ze stá tni knihtiskárny v Praze.
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