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Čis. 58.
Nařízení mia. národní obrany
ze ane 4. prosince 191 ^
o dodávkácli k vojenskýra účelům.

§ 1.
, Všem továrnám i živnostníkům i jiným pod
nikatelům, kteří byli bývalým státem rakouským
a rakousko-uherským pověřeni dodávkami neb
opravami pro vojenské účele, po případě byl jim
státní majetek v jiné formě svěřen, se nařizuje,
aby do 10 dnů ministerstvu národní obrany
oznámili:
1. Co u nich bylo roku 1918 objednáno.
2. Kdy se tak stalo.
3. Jaký materiál k provedení objednávky
byl jim dodán a v jakém množství.
4. Co až dosud dodali a kam, po případě
kam měli dodati.
5. Co lest tou dobou v práci.
6. Mnoho-li mají ještě nedotčeného maieriálu.
7. Mnoho-li zboží mohou dodati do konce
ledna 1919.

§ 2.
Ten, jenž do stanovené lhůty toto oznámení
fádně neučiní, odpovídá státu za veškerou
škodu, jíž by stát tím případně utrpěl a neohlá
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šený materiál a výrobky u něj nalezené pro-,
padají ve prospěch československé- republiky.
Vedle toho bude ten, jenž tohoto nařízení ne
uposlechne, potrestán politickým úřadem první
stolice pokutou do 50.000 K, v případě nedobytnosti vězením až do 6 měsíců, pokud jednání neb
opominutí to nebude zabrnovati skutkovou po
vahu činu ve smyslu trestního zákona.
§ 3.
Zodpovědným ve smyslu tohoto nařízení
jest jak majitel dotyčného podniku tak jeho zá
stupce, ředitel, dílovedoucí neb jiný zmocněnec.
§ 4.
Tímto nařízením neruší se ustanovení ’§ 5
nařízen! ministerstva průmyslu, obchodu a živ
ností ze dne 26. listopadu 1918, sb. z. a n. čís. 50,
i>! 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
V. Klofáč v. r.
Kramář v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.
Dr. říruban v. r.
Winter v. r.
F. Staněk v. r.
J. Stříbrný v. r.
Stránský v. r.
Prášek v. r.
Soukup v. r.
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