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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 sladov- 
niekčho průmyslu v československém státě 
pověřuje se Československá sladová komise.

§ 2.

Československá sladová komise skládá se 
ze správního výboru a odbornické komise sla- 
dařské. 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.

§ 3. ,

Správní výbor vykonává dozor nad činností 
odborové komise, má právo odporovati prove
dení usnesení komise odborné až do rozhodnutí 
ministra obchodu. Odborná komise má právo 
hospodáři ti pod dozorem správního výboru 
ječmenem, který" sladařskčmu průmyslu v česko
slovenském státě bude k zpracování přidělen. 
Bude-li třeba obchodních jednání, může jím po- 
věíiti obchodní organisaci, která tu jest, aneb za ! 
tím účelem bude zřízena. Všichni výrobci sladu j 
jsou povinni dávati komisi veškeré údaje, kte
rých pro činnost svoji potřebuje.

§ 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.

§ 1.
Nařízení - bývalého rakouského minislersíva 

obchodu ze dne 26. ledna 1917, z. ř. č. 29, o za
bavení a odváděni kůží ovčích, jehněčích a 
kozích, konfekčních odpadků a o zákazu střiže 
mrtvých zvířat ze dne 27. února 1917, z. ř. č.80, 
o zpracování vlny česenců a výčesku aíd. ze 
dne 27. dubna 1917, z. ř. č. 184, o úpravě obchodu 
zvířecími chlupy, ze dne 28. května 1918, z. ř. 
č. 156, o Zabavení zásob vlny a stanovení nej- 
vyšších cen pro vlnu, jakož i omezení při zpra
cování vlny, a ze dne 13. května 1918, z. ř. č.,i73, 
o úpravě obchodu hadry se zrušují.
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§ 2.

Obchod vlnou, vlněnou přízí atd. i hadry 
jest volný. Z volného obchodů jsou vyňaty zá
soby těchto surovin neb polotovarů uložené kde
koliv pro některou' bývalou ústřednu vídeňskou 
a pro vojenskou správu nebo vázané uodávko
vým příkazem těchto míst.

§3.
Předřazování uvolněného /boží podléhá 

trestům podle příslušných zákonných předpisů.

Dr. Kramář v. r, Dr. Soukup v. r.
Habermann v. r. Dr. Stránský v. r.
Dr. Hruban v. r. Stříbrný v. r.
Klofáč v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Rašín v. r. Dr. Winter v. r.

Cis. 20.
Nařízení ministra průmyslu, obchodu 

a živností ze dne 11. ledna 1919
o stanovení nejvyšších cen za lněnou a kou- 

delnou přízi.

1.
Příze lněné a koudelné musí býti opatřeny 

značkami přádelen Inářským odborem Cesko-

Čís. 19.
Nařízení ministra průmyslu, obchodu

a živností ze dne 11. ledna 1919
o úpravě výroby a obchodu bavlněným 

zbožím.
K výrobě voskového plátna, knihařského 

plátna, pytlů, obalů, podšívek, plachet, slamní- 
kových látek, koberců,- čalounických látek, látek 
pro sedadla železničních vozů a motouzů zaka
zuje se používat! rostlinných textilií a nařizuje 
se používati výhradně papírových tkaniv.

§ 2.
Odpadkové příze, smetky a přádelnické od

padky se uvolňují pro svobodný obchod a vý- 
■robu.

§ 3.
Nařízení dřívějšího rakouského ministerstva 

obchodu ze dne 31. srpna 1916, z. ř. č. 283, o ome
zeni při výrobě a obchodě bavlněnou přízí a 
látkami, ze dne 30. října 1917, z. ř. č. 418, o nu
ceném odvádění bavlněného zboží a ze dne 29. 
listopadu 1917, z. ř. č. 460. o omezení výroby 
papírové příze a papírových iátek se zrušují. 
Obchod bavlněnými výrobky, jež podléhají 
těmto předpisům, je volný.

O uvolnění, zboží, jež jest ve výrobě, nebo 
již hotovo na skladě v továrnách a mělo byti 
dodáno na zakázky, udělené prostřednictvím 
bavlnářské ústředny ve Vidní, rozhodne textilní 
komise v jednotlivých případech zvlášť.

§' 4.
Předřazování uvolněného zboží podléhá tre- 

stúm dle příslušných zákonných předpisu.

Dr. Kramář v. r. Dr. Soukup v. r.
Habermann v. r. Dr. Stránský v. r.
Dr. Hruban v. r. Stříbrný v. r.
Klofáč v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Rašín v. r. Dr. Winter v. r.

slovensk í textilní komise
čí

v Praze uznanými.

Nejvyšší ceny surové příze lněné, případně
příze koudelné, stanoven)’ jsou následovně-:

P říze 1 n ě n á.
Cena za kopu v koninách:

mocli. la
Číslo Ha útek la útek ' ruční osnova osi.ova osnova

14 ___ 1135 1140 1155 —
- 16 ___ 1145 1050 1065 —

18 ___ 980 985 1000 —

20 900 915 920 935 960
22 850 865 870 885 910
24 825 835 840 855 870
25 800 810 815 830 850
26 785 795 800 815 835
28 760 770 775 790 810
30 730 735 740 755 775
32 710 715 720 735 755
35 680 685 690 705 725
40 640 645 650 665 685
45 610 615 620 635 655
50 595 600 605 620 640
55 580 585 590 605 625

60—80 565 570 575 590 610
90 575 580 " 585 600 620

100 595 600 605 620 640
110 . — 630 635 650 670

P říze k o uděl i á.
Cena za kopu v korunách'.

Tuční mecl). la
číslo Ila útek la útek osnova osnova osnova

3 ___ 1465 1535 — —

10 1225 1270 1315 1380 —
12 1020 1050 1080 1120 —

14 915 940 965 1000 1030
16 860 870 895 930 955
18 805 815 840 865 890
20 765 775 800 825 845
22 730 740 765 790 810
24 710 720 745 770 790
25 690 700 725 750 770
26 680 690 715 740 760
28 665 675 695 715 735
30 640 650 670 690 710

O zařazení prádelních známek do hořejších 
tabulek dle jejich jakosti rozhoduje Inářský odbor 
Československé komise v Praze.


