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Cis. 334.
Vyhláška ministerstva vnitra
v dohodě s ministerstvem : árodní obrany
xe dne 16. června 1919,

kterou se opravuje chyba v nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 10. června 1919,
č. 316 Sb. z. a n., o požadování, soupisu a odvodu
automobilů nákladních a motocyklů.
V nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. června 1919, vyhlášeném v částce
LXVI. Sbírky zákonů a nařízení z roku 1919 pod
číslem 316, nutno v § 3 v prvním odstavci vy
pustili konečná slova: „a majitel jich potrestán
bude pokutou od 10.000 do 100.000 korun.“
Švehla v. r.

Klofáč v. r.

§ 3.
Při právním jednání ve smyslu těchto před
pisů dlužno zachovati předepsané formality k §■ 1
a 2. Nestalo-li se tak, jsou právní jednání nežalovatelna, totéž platí o právním jednání uzavřeném
po 28. květnu 1919, vyhovuje-li předpisům § 1 a 2.

§ 4.
Odepře-li Československá textilní komise souhlas s kalkulací předloženou ve smyslu § ], je
zahájiti trestní řízeni ve smyslu všeobecných
předpisů o lichvě.
§ 5.
Veškeré z. ciziny dovezené suroviny, tovary
a polotovary textilní jest hlásiti u připojení do
kladů nákupních ministerstvu pro zásobování lidu,
jemuž vyhrazuje se, aby potřebnou část doveze
ného zboží hotového převzalo pro účely ošacení
lidu.
§ 6.

Čís. 335.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 16. června 1919
o úpravě obchodu textiliemi.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, a uherského zákona č. LXIII z roku
1912 a č. L z r. 1914, se nařizuje:

Povolení k vývozu textilií mimo obvod Českoskc slovenské republiky vydává Českosloven
ská vývozní a dovozní komise, pokud se týče
příslušný syndikát, pakliže Československý
oděvní úřad písemně prohlásí, že na zboží to ne
reflektuje pro své účely, dle direktiv ministerstev
pro zásobování lidu a obchodu udělených.
Vývoz bez tohoto povolení jest zakázán.

§ #7.
československá textilní komise podřizuje se
§ 1.
Suroviny k výrobě textilií a polotovary tex v činnosti tímto nařízením j.í vyhražené dozoru
tilní. pocházející z tuzemska, je dovoleno nákupo- ministerstva pro zásobování lidu.
vati pouze výrobci anebo výrobcem splnomoc§ 8.
'
něnými nakupovači. Výrobcům a uvedeným haku.
Přestupky předpisů tohoto nařízení trestají,
povačům není dovoleno suroviny nebo polo pokud nepodléhají přísnějším trestům, politické
tovary prodávat] před spracováním dále. Vý úřady první stolice peněžitou pokutou do 20.000 K
robci, kteří z nakoupené suroviny anebo polo neb vězením dp šesti měsíců; případně může býti
tovaru zhotoví látkti způsobilou k účelům lido zboží, jež jest předmětem, přestupku, prohlášeno
vého ošacení (konečné výrobky), jsou povinni
ohlásiti tuto látku se vzorkem a přesnou kalkulací za propadlé ve prospěch státu.
československé textilní komisi, která kalkulaci
§ 9.
■
přezkoumá a postoupí Československému oděv
Provést! toto nařízení se ukládá ministerstvu
nímu úřadu v Praze.
pro zásobování lidu v dohodě se súčastněnými mi
Přihlášky této, pokud jde o lidové zboží, po nisterstvy.
užije Československý oděvní úřad pro své účely,
x§ 10.
ostatní zboží uvolněno bude Československou
Nařízení
toto
nabývá
účinnosti dnem vy
textilní komisí výrobci do volného prodeje. Če
skoslovenský oděvní úřad jest povinen učiniti pro hlášení.
hlášení o tom, zda hodlá některé zboží použiti
Švehla v. r., v zastoupení ministerského
k účelům lidového ošacení nejdéle do 3 neděl
předsedy.
Počínaje dnem, kdy přihláška byla Českosloven
Dr.
Rašín
v.
r,
Dr. Soukup v. r.
skou textilní komisí Československému oděvnímu
Kíoíáč v. r.
úřadu odevzdána. Nestalo-li 'se tak, platí' celé zboží Dr. Stránský v. r.
za uvolněné.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
§ 2.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
Výrobci nebo překupníci, kteří suroviny neb Ifabrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Polotovary prodávají, jsou povinni vydati kupu
Dr. Hruban v. r.
jícím řádný účet na celé odprodané množství.

