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Cis. 29.
Nařízeni ministra pro zásobování lidu
ze dne 9. ledna 19i9
o zřízeni hospodářského svazu sušáren bramborů.
Na základě nařízení Národního výboru ze
dne 5. listopadu 1918, čís. 20 sb. z. a n., nařizuje
se toto:
§ 1.
Dosavadní nařízení, předpisy a opatření vy
dané o působnosti válečného hospodářského svazu
průmyslu pro sušení bramborů ve Vídni, zejména
nařízení ministerstva orby ze dne 30. září 1916,
z. ř. č. 340, zůstávají v platnosti, pokud nejsou
změněna nebo doplněna následujícími předpisy.
§ 2.
Hospodářský svaz sušáren bramborů se síd
lem v Praze přejímá veškery úkoly posavadního
svazu ve Vídni s působností pro celé území česko
slovenského státu a pro přechodnou dobu do po
měrů mírových. Členy jeho jsou posavadní čle
nové vídeňského svazu, pokud dotyčné závody
leží v území československého státu.
§ 3.
Orgány svazu jsou:
a) valná hromada,
b) správní výbor,
c) vládní komise.
§ 4.
»
Valná hromada svazu sestává ze zástupců
všech podniků ke svazu náležejících. Valná hro
mada musí býti svolána také, když to žádá jedna
čtvrtina členů. Je-li valná hromada k jednání ne
způsobilá, ježto se nedostavil předepsaný počet
členů, koná se o hodinu později druhá valná hro
mada, jež může se usnášeti platně bez ohledu na
přítomný počet členů.
§ 5.
Správní výbor sestává z 11 členů, jež jme
nuje ministerstvo pro zásobování lidu z kruhů:
podniků sušárenských (5), zemědělců (3) a spotře
bitelů (3). Výbor volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu a jednatele, kteréžto funkcionáře
schvaluje ministerstvo pro zásobování lidu. Se
souhlasem jeho má také výbor právo kooptace
dalších členů z kruhů odborných.
§ 6.
Ministerstvu pro zásobování lidu přísluší
jmenovati pro svaz vládní komisi. Vládní komise
sestává z 5 členů, již volí ze-svého středu před
sedu a jednatele, kteří zastupují komisi a prová
dějí její usneseni a opatření. Komise jest orgánem
dozorčím a jako takový má dozírati na správu,
obchodní vedení a veškeré obory činnosti svazu.
Komise usnáší se většinou hlasů, při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy. Členové komise
mají právo účastniti se všech schůzí a jednání
správního výboru 1 valné hromady.
■

§ 7.
Pokud nebude obor působnosti upraven
zvláštním nařízením, platí o tom předpisy naří
zení dovolaného v § 1. Kde v nařízení onom uve
dena jest kompetence ministerstva orby, nastu
puje na místo její působnost ministerstva pro zá
sobování lidu.
§ 8.
Nařízení toto nabývá působnosti dnem vy
hlášení.
• Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Soukup v. r.
fiabermann v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
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Čís. 30.
Nařízení ministerstva vnitra
ze dne 20. ledna 1919
o cestování do území československé republiky.
§ 1.
K cestám osob, bydlících v německém území
alpských zemí bývalé říše rakousko-uherské, do
území československé republiky jest zapotřebí •
cestovního listu. Cestovní listy vydává nejdéle na ✓
dobu 8 měsíců plnomocník československé repu
bliky ve Vídni I., Lobkowitzplatz 2.
§2.
Dítky áž do 12 let nepotřebují zvláštního ce
stovního listu, musí však býti vyznačeny v ce
stovním listě osoby, se kterou cestují.
§3.
Poplatek za vyhotovení cestovního listu urču
je se na 10 K.
§ 4.
Přestupky tohoto nařízení trestají se, pokud
nepodléhají ustanovením přísnějším, okresními
politickými úřady a v místech, kde jsou státní
policejní, úřady, těmito úřady pokutou až do
1000 K, po případě vězením do jednoho měsíce.
§ 5.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení a pozměňuje se jím ministerské nařízení ze
dne 20. prosince 1918, č. 96 sb. z. a n.
Jinak platí ohlédne cest z území českoslo
venské republiky a do něho dosavadní předpisy.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Hruban v. r.
Habermann v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.

31

Vzorec.

Československá republika.
Číslo deníku:.......................

Cestovní list.
Jméno a příjmení majitele cestovního listu:

zaměstnání:............. ..........................
bytem:...............................................

Plnomocník československé republiky ve Vídni
žádá tímto veškeré občanské a vojenské úřady,
aby volně a bez překážky povolily průchod
do území československé republiky a poskytly
ochranu majiteli tohoto cestovního listu. Tento
cestovní list platí až do

příslušný:.................... polit, okres :
rok, měsíc, den a místo narození:

Popis osoby:
postava:..................................................
vlasy:................. .......................... ...........

Spolucestující (děti do 12 let):

oči:.......... .............. ..................................
obličej: ....................................................

Jméno a příjmení

Doba a místo
narození

zvláštní znamení:............................:......
Účel cesty:......... ...................................
Podpia majitele cestovního listu:

Vyhotoveno na základě
Ve Vídni dne............ . ............... ..... 1919.
Poplatek za vyhotovení 10 (deset) korun.

Plnomocník československé republiky ve Vídni.
(Podpis.)
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Tímto se stvrzuje, že majitel cestovního
listu jest totožný s osobou zde vyobrazenou
a že fotografii vlastnoručně podepsal.
Zde se připevní fotografie.
Ve Vídni dne................... ................. 1919.

Pinciiiocník československé republiky ve Vidní.
(Podpis.)
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