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Čís. 587.

Nařízení vlády republiky Československé 
se dne 7. listopadu ISIS

československého ze dne 9. listopadu 1918, č. 34 
Sb. z. a n., pokud se týče lněných tkaniv.

Provedením nařízení pověřuje se ministr ob
chodu.

o úpravě zpracovánt lněných přízí, lněného zboží 
a obchodu s nimi.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z. a uher. zák. či. LX11I z r. 1912 a 51. L 
z r. 1914, se nařizuje;

§1.
Každý, komu přidělen bude vytřený len, 

musí nabídnouti zhotovené přize s udáním množ
ství, 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. Tkalcovny jsou 
povinny zboží zhotovené z příze přidělené před
1. srpnem 1919 nabídnouti Československé komisi 
textilní v Praze a připojiti vzorky a udati množství 
a místo skladu.'. Se zbožím nabídnutým jest Česko
slovenská textilní komise povinna do 28 dnů 
disponovat!, jinak může výrobce se zbožím 
po uplynutí lhůty volně nakládali, "s

Na zboží vyrobené z příze přidělené Česko
slovenskou textilní komisí po 1. srpnu J919 se po
vinnost nabídky nevztahuje, a může výrobce 
s tímto zbožím volhě nakládali.

§3.
Aby bylo zabezpečeno zachovávání před

pisů tohoto nařízení, muže Československá tex
tilní komise ustanoviti dozorčí orgány, kteří směji 
kdykoliv vstcupiti do všech závodů nařízením 
dotčených, a kterým buď dovoleno, žádají-li toho, 
nahlédnout! do příslušných knih a záznamů.

Švehla v. r. 
Habnnan v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
řiampl v. r.

Tusar v. r.
Sotiníag v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.
Dr. ífeidler v. r. 
Dr, Franke v. r. 

Houdek v. r.

Čís. 588.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 7. listopadu 1913

o uvolnění obchodu kukuřicí.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXI1I z roku 1912 a 
L z roku 1914, nařizuje se:

§ 1.
Zabavení kukuřice všeho druhu, také kuku

řičných palic se zrušuje, a ponechává se nadále 
kukuřice ve volném obchodu.

§ 2. .
Tím pozměňuje se nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 27. června 1919,. č. 354 
Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím a mlýnskými 
výrobky, jakož i nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 15. července 1919, č. 386 Sb. z. 
a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke 
krmení.

§ 3.
Ministerstvo pro zásobování lidu vyhrazuje 

si však dle potřeby zakupovati i nadále kuku
řici v tu- i cizozemsku pro účely zásobovací.

§4.
Přestubky tohoto nařízení a každé spolu

působení při zmaru povinností v tomto ^nařízení 
stanovených trestají, pokud nepodléhají přísnějším 
trestním ustanovením, politické úřady první in
stance peněžitými pokutami až do 5000 korun 
nebo vězením a,ž do tří měsíců.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Tímtéž dnem pozbývá platnosti nařízení ze 

dne 19. února 1919, 5. 82 Sb. z. a n.,jo úpravě 
zpracování lněných přízí, lněného zboží a obcho
du s nimi, jakož 1 nařízení Národního výboru

§4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provésti jej přísluší ministerstvu pro záso
bováni lidu.

Tusar v. r.

Švehla v. r.
Dr. Veselý v- r- 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Sonntag v. r.

Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r. 
Rahrman v. r. 
Prášek v. r. 

Hámpl v. r.


