
§ 4.

Československá komise pro hospodaření 
zlomkovou litinou může zříditi k provádění ná
kupu a rozdělování zlomkové litiny, zejména při 
dovozu z ciziny, svépomocnou organisaci slévá
ren, která bude pracovati pod dohledem komise 
a' v mezích jejích nařízení.

§ 5.

Dodavatelé a odběratelé zlomkové litiny jsou 
povinni podporovat i činnost komise a dbáti ve
škerých nařízení jejích. Zvláště jsou povinni před
kládat} žádané výkazy, činiti i jiná sdělení a do- 
voliti zmocněncům komise vyslaným za účelem 
kontroly přístup do v šech výrobních a obchodních 
místností.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; jeho provedením pověřuje se ministr pro 
správu průmyslu, obchodu a živností.

Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašili v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. firuban v. r.

Čís. 178.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. dubna 1919

o síibu prozatímních zřízenců československých 
státních drah.

Uchazeči o místa úředníka, diumisté, výpo
mocní podúředníci, výpomocní sluhové a manipu
lantky^ vykonají, vstupujíce do služeb českoslo
venských státních drah, dle § 13 služebního řádu 
pro zřízence státních drah tento slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že Českoslo
venské republice budu vždy věren a její vlády 
poslušen, že budu veškery státní zákony zacho- 
vávati, všecky své úřední povinnosti dle platných 
zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědomitě 
a nestranně, poslušen budu příkazu svých před
stavených, úředního tajemství neprozradím a ve 
všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu 
služby budu dbáti“.
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Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášeni a výkon jeho náleží ministerstvu železnic.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Soukup v. r.

Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 179.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. dubna 1919
o slibu praktikantů, prozatímních úředníků a pro

zatímních sluhů, vstupujících tío státní služby.
§ 1.

Praktikanti, prozatímní úředníci, kteří vstu
pují do státní služby, složí dle § 12, odst. 4, slu
žební pragmatiky tento slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že Česko
slovenské republice budu vždy věren a její vlády 
poslušen, že budu veškery státní zákony za- 
chovávati, všecky Své úřední povinnosti dle plat
ných zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědo
mitě a nestranně, úředního tajemství neprozradím 
a ve všem svém jednám jen prospěchu státu a zá
jmu služby budu dbáti.“

§2.

Prozatímní sluhové vykonají vstupujíce do 
státní služby dle §156, resp. § 12 služební pragma
tiky tento slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že Česko
slovenské republice budu vždy věren a její vlády 
poslušen, že budu veškery státní zákony za
chovávat!, všecky své úřední povinnosti dle plat
ných zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědo
mitě a nestranně, poslušen budu příkazů svých 
představených a ve všem svém jednáni jeti pro
spěchu státu a zájmu služby budu dbáti.11

§3.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá

šení a výkon jeho náleží veškerým ministerstvům.

Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Soukup v. r.

Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


