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1 Při takovéto výměně může býti ujednán za 
lepší zboží doplatek až do K 10-— u pšenice nébo 
špaldy, žita a ječmene, a až do K 5‘— při ostatních 
druzích obilí za 100 kg bez újmy vyrovnání v roz
dílu platných přejímacích cen u různých druhů, 
obilí.

C1 á n e k II.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti. 

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Stránský v. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Dr. liruban v. r.

Dr.

Klofáč v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r. 

Winter v. r.

Cis. 82.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 19. února 1919

o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží 
a obchodu jimi.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, se nařizuje:

§ 1.
Každý, komu přidělen bude vytřený len, musí 

nabídnout! zhotovené příze s udáním množství, 
jakosti a čísel Československé textilní komisi 
v Praze, která během 28 dnů rozhodne o jejím 
přijetí a udělí případné disposice. Převzetí stane 
se za přejímací ceny, jichž výše upravena jest té' 
které doby platným nařízením.

: : . § 2... . . ...... ;..

Rozdělení vyrobené příze na tkalcovny pro
vede se dle stanovených klíčů. Československá 
textilní komise jest zároveň oprávněna urči ti druhy 
zboží, jež se mají vyróbiti, přihlížejíc zejména 
ku povšechné potřebě

§3.
Následující druhy látek zakazují se vyráběli 

ze lněrjé příze: Látky na slamníky, pytle a plachty 
(kordinely, salonní segle, tuženky, elastické plát- 
nO'), látky žíněnkové, kobercové, podvlaky nábyt
kové, plátno knihařské, látky pro sedadla ve vo
zech drah, látky pro brašnáře, látky zástěrové, 
běhoirny a látky na balení. Výjimky z tohoto usta
novení povoluje Československá textilní komise, 
z jejíhož rozhodnutí lze se odvolat! k ministerstvu 
průmyslu, obchodu a živností, kteréž rozhodne 
s konečnou platností.
' ' § 4.

Tkalcovny jsou povinny zboží z přidělené 
příze nabídnouti Československé textilní komisi a 
Připojili yzork3? a udati množství a místo skladu.

československá textilní komise jest povinna še 
zbožím do 28 dnů disponovati, jinak může zbožím 
po uplynutí ihňty výrobce volně nakládat!.

§ 5.
Nitě k šití lněné nebo pololněné bucftež na

bídnuty Československé textilní komisi.

§ 6.
Aby bylo zabezpečeno zachování usta

novení tohoto nařízení, může Československá 
textilní komise ustanoviti dozorčí orgány, kterým 
lze kdykoliv vstoupiti do všech závodů nařízením 
dotčených, a kterým buď dovoleno, žádají-Ii toho, 
nahlédnout! do příslušných knih a záznamů.

Přestupky tohoto nařízení a každé spolupůso
bení při zmam povinností v tomto nařízení stano
vených trestají, pokud nepodléhají přísnějšímu 
trestnímu ustanovení, politické úřady první in
stance peněžitými pokutami až do 5000 korun 
nebo vězením až do tří měsíců.

§8.
Tímto nařízením pozbývá platnosti nařízení 

ministerstva obchodu ze dne 8. května 1917, z. ř. 
č. 205.

§9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá-.
šení.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Rašín v, r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Hruban v. r.

Čís. 83.

Nařízeni vlády republiky československé 
ze dne 19. února 1919,

jímž se zakazuje vývoz semene řepy cukrovky, 
polocukrovky a řepy krmné všeho druhu.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, se nařizuje:

§ 1.

Vývoz semene řepy cukrovky, polocukrovky 
a řepy krmné všeho druhu z oblasti českosloven
ského státu se zakazuje.

§ 2.

Před počátkem platnosti tohoto nařízení uza
vřené kupní, prodejní a dodávkové smlouvy na 
vývoz do ciziny se zrušují.
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r §3.
4/s ,Výjimky připouští ministerstvo zemCdřlství
ve shodě s ministerstvem průmyslu, obchodu a 
živností.
_ §4.

Přestupky tohoto nařízení a předpisů podie 
něho vydaných, jakož i každé spolupůsobení při 
zmaru povinností v tomto nařízení stanovených, 
trestá — pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu — 
politický okresní úřad peněžitými pokutami do
20.000 korun, neb tresty vězením až do 6 měsíců.

Spáchá-li přestupek živnostník, lze kromě 
toho, pokud jsou tu předpoklady § 133 b), odst. 1, 
lit. a) živnost, řádu, naříditi odnětí živnostenského 
opiávnění.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhUn 

šení. Zároveň se zrušuje nařízeni správce mini
sterstva orby ve shodě s účastnými ministry ze 
dne 20. února 1917. z. ř. č. 65, o dopravě semeno 
pícního buráku (řepy krmné).

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Hruban v. r.

Kloíáě v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Soukup v. f. 
Stříbrný v. r.

Dr. Winter v. r.

I

Ze státní tiskárny v Praze.

S .


