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Cis. 17.
Nařísení ministra průmyslu, obchodu
a živností v j shodě s ministry zemědělství
a zásobování ze dne 11. ledna 1919
o zřízení Československé komise sladové.
, §

1.

Rozdělováním ječmene pro potřebu sladovniekčho průmyslu v československém státě
pověřuje se Československá sladová komise.
§ 2.

Československá sladová komise skládá se
ze správního výboru a odbornické komise sladařské. Správní výbor skládá se ze členů
jmenovaných ministrem obchodu,
ministrem
zásobování a ministrem zemědělství. Odborná
komise skládá se ze zástupců odborné sekce
sladoven při Ústředním svazu československých
průmyslníků, zástupců Zemědělských rad a zá
stupců dělnictva. Cleny odborné komise jmenuie
na návrh1 správního výboru ministr obchodu.

§ 4.
Komise jest povinna vypracovati jednací
řád, který podléhá schválení ministra obchodu.
§ 5.
Ustavením československé komise sladové
se pověřuje komise pro přechodní hospodářství
v Praze.
.
§ 6.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Kramář v. r.
Habariíiann v. r.
Dr. Hrabán v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Rašín v. r.

Dr. Soukup v. r:
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r.

Čís. 18.
Nařízení ministra průmyslu, obchodu
a živností ze dne 11. ledna 1919
o úpravě výroby a obchodu vlnou a hadry.

§ 3. ,
§ 1.
Správní výbor vykonává dozor nad činností
Nařízení - bývalého rakouského minislersíva
odborové komise, má právo odporovati prove obchodu ze dne 26. ledna 1917, z. ř. č. 29, o za
dení usnesení komise odborné až do rozhodnutí bavení a odváděni kůží ovčích, jehněčích a
ministra obchodu. Odborná komise má právo kozích, konfekčních odpadků a o zákazu střiže
hospodáři ti pod dozorem správního výboru mrtvých zvířat ze dne 27. února 1917, z. ř. č.80,
ječmenem, který" sladařskčmu průmyslu v česko
vlny česenců a výčesku aíd. ze
slovenském státě bude k zpracování přidělen. odnezpracování
27. dubna 1917, z. ř. č. 184, o úpravě obchodu
Bude-li třeba obchodních jednání, může jím po- zvířecími chlupy, ze dne 28. května 1918, z. ř.
věíiti obchodní organisaci, která tu jest, aneb za ! č. 156, o Zabavení zásob vlny a stanovení nejtím účelem bude zřízena. Všichni výrobci sladu j vyšších cen pro vlnu, jakož i omezení při zpra
jsou povinni dávati komisi veškeré údaje, kte cování vlny, a ze dne 13. května 1918, z. ř. č.,i73,
rých pro činnost svoji potřebuje.
o úpravě obchodu hadry se zrušují.
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