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Čís. 589.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 5. listopadu 1919
o obchodu se surovou gumou.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII z r. 1912 a L
z r. 1914, nařizuje se takto:
§ 1.
Obchod se surovou gumou v území republiky
Československé jest volný.
@■2.
Veškerá obmezení obchodu se surovou gu
mou, zejména nařízení správce ministerstva Ob
chodu v dohodě se súčastněnými ministry a v do
rozumění s ministrem války z 31. července 1917,
č. 326 ř. z., o zřízení válečného svazu průmyslu
surové gumy a nařízení správce ministerstva ob
chodu v dohodě se súčastněnými ministry a
v dorozumění s ministrem války z 31. července
1917, č. 325 ř. z., o obchodu se surovou gumou,
gutaperčou, balatou, směsí gumy, roztoky gumy,
faktisém, gumovými odpadky a z nich vyrobe
nými regeneráty, jakož i nařízení Národního vý
boru československého ze dne 9. listopadu 1918,
Sb. z. a n. č. 34, pokud se vztahuje na surovou
gumu (kaučuk), se zrušují.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Provedením pověřuje se ministr obchodu
v dohodě se súčastněnými ministry.
Tusar v. r.
Habrtttan v. r.
Dr. Heidler v. r.
Staněk v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Winter v. r.
Kiofáč v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.
Cis. 590.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. listopadu 1919,
kterým se uvolňuje výroba sekaného zboží
uzenářského a zrušují se nejvyšší ceny
tohoto zboží.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., ustanovuje se toto :

§ 1.
Ustanovení vládního nařízení ze dne 18.
června 1919, č. 336 Sb. z. a n., kterým byla vý
roba sekaného zboží uzenářského omezena na
určité druhy, a kterým stanoveny byly nejvyšší
ceny tohoto zboží, se zrušují.
Předpisy o stíhání lichvy zůstávají tímto
opatřením nedotčeny.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni. Provedením jeho se pověřuje ministr pro
zásobování 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.
Habnnan v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.
Čís. 591.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. listapadu 1919
o úpravě obchodu se lnem.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII a z roku 1912
a L z roku 1914, nařizuje se:
§ 1.
Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živ
ností a ministra zemědělství ze dne 2. ledna 1919,
č. 2 Sb. z. a n., a ze dne 11. února 1919, č. 69 Sb.
z. a n., o úpravě obchodu se lnem se zrušují a ob
chod se lnem upravuje se takto:
§ 2.
Každý jest povinen stonkový len, který má
v držbě, dáti močiti a vypracovati.
Aby byl tento len vypracován, možno též dožadovati se sprostředkování Zemědělských pod
niků pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindři
chově Hradci, jež provedou příděl přihlášeného
jim močeného lnu tírnám V československém
státě počítajíce jako mzdu za tření za každých
100 kg vypracovaného lnu obnos Kč lOO— a
koudele Kč 80'—; tato mzda za tření srazí se pak
z kupní ceny (§ 7) vypracovaného materiálu. Do
vozné a poplatky za dopravu po dráze zapraví
ohlašovatel. Ohlášeny buďte lny na podzim mo
čené nejdéle do 15. ledna 1920, lny na jaře mo
čené nejdéle do 15. června 1920.

