
Nadřízené úřady jsou však oprávněny, opatření 
takové z moci úřední měniti neb zrušiti.

§6.

Přestupky tohoto nařízení stíhají se dle trest
ních ustanovení shora zmíněného min. nařízení.

§7.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.

Dr. Karel Kramář v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Fr. Soukup v. r. 
Václav Klofáč v. r. 
Gustav Habermaun v. r.

Dr. B. Vrbenský v. r. 
Dr. AI. Rašín v. r.

Dr. Winter v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. 

A. Švehia v. r.

Čís. 70.

Nařízení vlády československé republiky 
ze dne 4. prosince 1918

o zastavení činnosti zemských správních komisí 
uhelných.

Působnost všech správních komisí uhelných 
se dnešním dnem zastavuje.

Výlučně příslušným pro zásobování uhlím 
je ministerstvo veřejných prací a orgány jím po
věřené.

Dr. Kramář
F. Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r.

v. r.
Klofáč v. r. 

Dr. Hruban v. r. 
Dr. Rašín v. r. 

Jiří Stříbrný v r. 
Dr. Šrobár v. r.

Čís. 71.

Nařízení mt isters va pro zásobování 
lidu spolu s min!sters vem obchodu 

ze dne 30. listopadu 1918,

týkající se koží a obuvi.

§ I-
Veškeré továrny, zpracující kůže neb obuv, 

jakož i veškeří držitelé koží surových, obuvi a 
potřeb k zhotovování obuvi nutných, jsou po
vinni neprodleně zásoby těchto předmětů ohlá- 
siti Československé komisi pro usně a kůže, 
Praha II., Koruna.

§ 2.

Komise tato vyšetří stávající potřebu, zásoby 
pohotové atd. a uzavře s jednotlivými držiteli

smlouvy nutné pro opatření potřebného množství 
obuvi i podešvic pro státní úřad oděvní.

§ 3.
Komise tato jest zmocněna v dorozumění se 

Státním úřadem oděvním uvolniti pro volný 
prodej v tuzemsku ono množství zásob, které 
nebude nutným pro účely lidového ošacení.

§ 4.
Povolení k vývozu může uděliti pouze mini

sterstvo obchodu ve srozumění s ministerstvem 
pro zásobování lidu (Československá komise pro 
vývoz a dovoz).

§ 5.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy

hlášení.

Dr. Kramář v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Soukup v. r.

Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. firuban v. r. 

Dr. AI. Rašín v. r. 
Švehia v. r. 

íiabermann v. r.

Čís. 72.

Nařízení ministerstva pro zásobování 
lidu spolu s ministerstvem obchodu 

ze dae 30. listopadu 1918,

týkající se obchodu textiliemi.

§ I-
Spřádací papír, papírová příze, tkaniny celo- 

i polopapírové, jakož i konfekce z těchto tkanin 
prohlašují se za volné jak pro obchod v tuzemsku, 
tak pro vývoz za hranice.

§ 2.
Suroviny textilní, nalézající se v továrnách, 

buďtež i nadále zpracovány k účelům praktické 
potřeby. Každý výrobce i jinaký držitel těchto 
surovin povinen jest ohlásiti jich množství dle 
jednotlivých druhů Textilní komisi českosloven
ské v Praze, Palackého nábřeží.

§ 3.
Zboží hotové nutno ohlásiti státnímu úřadu 

oděvnímu, Praha I., Králodvorská 23, který^ se 
zmocňuje, by provedl ohledně zboží pro úče.y 
jeho vhodného řízení požadovací a zboží ne
hodící se pro obchod v tuzemsku uvolnil.

§ 4.
O povolení k vývozu za hranice tohoto 

státu rozhoduje pro přechodnou dobu „Českoslo
venská vývozní a dovozní komise" (Vývozní 
kancelář Obchodní a živnostenské komory 
pražské) v souhlase s ministerstvem pro zásobo
vání lidu.


