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1. odbor pro pěstění a výkup lnu,
2. odbor přadlácký,
3. odbor tkalcovský.
Odbory jsou povolány podávati Českoslo

venské biářské komisi návrhy, jejich skupiny 
zvláště se dotýkající.

Členy odborů jmenuje dle návrhu komise 
ministerstvo obchodu jednak z plena Českoslo
venské Inářské komise, jednak z řad interesentů, 
a to členy odboru pro pěstění a výkup lnu v do
hodě s ministerstvem zemědělství. Počet členů 
jednotlivých odborů určí jednací řád Českoslo
venské Inářské komise.

§ 4.
Československá Inářská komise podléhá do

zoru ministerstva obchodu, které jmenuje vlád
ního komisaře. Týž má právo veta.

Dozor provádí ministerstvo obchodu v sou
činnosti s příslušnými ministerstvy.

a h., a ze dne 7. listopadu 1919, čís. 587 Sb. z. a n., 
mluví o úřadech politických, rozumí se tím na 
bývalém území uherském administrativní vrch
nost, tam, kde jde o výkon pravomoci trestní, 
administrativní policejní vrchnost.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho pověřuje se ministr ob
chodu v dohodě s ministrem zemědělství.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. f.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r.

Sonntás: v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r. 
johsmis v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

g 5.
československá Inářská komise hospodaří a 

vyřizuje záležitosti v rámci vymezené působno
sti podle potřeby za součinnosti a za přibrání 
svých odborů a podává vládě návrhy, čelící 
k zvelebení produkce lnu a Inářského průmyslu. 
Zejména pověřuje, se Československá Inářská ko
mise stanovením nejvyšších cen za surové příze 
lněné, případně koudelné. Stanovené ceny podlé
hají schválení ministerstva obchodu a vyhlašují 
se v úředních listech.

Ve sporných otázkách, v případě odporu 
vládního komisaře, neb bude-ii o to komisí zvlá
ště požádáno, rozhodne ministerstvo obchodu 
v dohodě s příslušným ministerstvem. S prová
děním usnesení dlužno v takových případech 
vyčkati do rozhodnutí ministerstva obchodu.

g 6.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno

cení lnu v Jindřichově Hradci vykonávají úkoly 
na ně dosud vznesené nadále jako generální ko- 
misidnář Československé Inářské komise.

§ 7.
Pro svoji činnost vypracijje Československá 

Inářská komise jednací řád, který podléhá schvá
lení ministerstva obchodu. Jednací řád musí ob
sahovat! zejména ustanovení o rozsahu působno
sti a pravomoci odborů, o poměru jich a Zeměděl
ských podniků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jin
dřichově Hradci k Inářské komisi, o agen.de ad
ministrativní, o vnitřním hospodářství finančním, 
o svolávání porad, o postupu při jednání a usná
šení sc.

§ 8.
Pokud se v nařízení vlády republiky Česko

slovenské ze dne 21. března 1919, čís. 144 Sb. z.

Čís. 422.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. července 1930,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení na
řízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. a n., 
jímž se stanoví organisační řád pro poskytování 
úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Ce
chách, nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 359
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Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro 
poskytování úvěru živnostníkům válkou poško
zeným na Moravě, vyjímaje moravské enklávy ve 
Slezsku, nařízení ze dne 21. července 1919, čís. 
437 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro 
poskytování úvěru živnostníkům válkou poškoze
ným ve Slezsku a moravských enklávách, a na
řízení ze dne 4, května 1920, čís. 336 Sb. z. a n., 
jímž se stanoví organisační řád pro poskytováni 
úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slo

vensku.

Ku provedení zákona ze dne 23 května 1919, 
čís. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky vál
kou poškozené, nařizuje se toto:

Článek I.

1. Nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 
Sb. z. a n„ nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 
359 Sb. z. a n., a nařízení ze dne 21. července 
1919, čís. 437 Sb. z. a n., doplňuje a mění se takto:

§ 4, odst. 8., posl. věta, má zníti:
„Mimo úrok smějí býti dlužníku účtovány 

jen skutečné hotové Výlohy a příspěvek na režií-
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ní výlohy okresních a místních komitétů, nikoliv 
však provise.“

2. Nařízení ze dne 4. května 1920, čís. 336 Sb. 
z. a n., doplňuje a mění se takto:

§ 4, odst. 8., posl. věta, má zníti:

„Mimo úrok smějí býti dlužníku účtovány jen 
skutečné hotové výlohy a příspěvek na Režijní 
výlohy župnich a městských výborů, nikoliv 
však provise.“

Článek II.

1. Nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 
Sb. z. a n., nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 
359 Sb. z. a n., a nařízení ze dne 21. července 
1919, čís. 437 ab. z. a n., doplňuje se takto:

V § 10 před poslední odstavec vkládá se od
stavec tohoto znění:

„Režijní výlohy okresních a místních komi
tétů, není-li jinak o jejich úhradu postaráno, hra
dit! jest především dobrovolnými příspěvky míst
ních činitelů y komitétu zastoupených. Nejsou-li 
ani . takto výlohy ty uhrazeny, může je, po pří
padě jejich neuhrazený zbytek, komitét rozvrh
nout! na dlužníky dle výše dosud nesplacených 
úvěrů. Příspěvek dlužníka nesmí ročně převyšo- 
vati jeho dosud nesplaceného úvěru. Proti 
výměře příspěvku lze poctati do 14 dnů od vy
rozumění prostřednictvím okresního (místního) 
komitétu odvolání k zemskému komitétu, který 
rozhodne s konečnou platností.

Příspěvky tyto vybírá od dlužníků peněžní 
ústav, který úvěr poskytl, zároveň s úroky.“

2. Nařízení ze dne 4. května 1920, čís. 336 Sb. 
z. a n., doplňuje a mění se takto:

§ 10, předposlední odstavec, má zníti:

„Režijní výlohy župnich a městských výbo
rů. není-li jinak o jejich úhradu postaráno, hra
dit! jest především dobrovolnými příspěvky míst
ních činitelů ve výboru zastoupených. Nejsou-li 
ani takto výlohy ty uhrazeny, může je, po případě 
jejich neuhrazený zbytek výbor rozvrhnout} na 
dlužníky dle výše dosud nesplacených úvěrů. 
Příspěvek dlužníka nesmí ročně převyšovat!
Jeho dosud nesplaceného fcvěru. Proti výměře 
příspěvku lze podati do 14 dnů od vyrozumění 
prostřednictvím župního (městského) výboru od
volání k ústřednímu výboru, který rozhodne 
s konečnou platností. Příspěvky tyto vybírá od 
dlužníků peněžní ústav, který úvěr poskytl, zá
roveň s úroky

Článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti svým prohlá
šením a provede je ministr průmyslu, obchodu a

živností v dohodě s ministrem financí a ministrem 
spravedlnosti.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Meissner v. r.

liabrman v. r. 
Johanis v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Čís. 423.

Vyhláška ministerstva pro zásobování 
lidu ze dne 28. června 1920, x5. 55.486,

o sklizni, výmlatu, výkupu, dodávce a zpracováni 
zabavených plodin.

Na základě nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. 
a n., §§ 5, 6, 9 a 27, vyhlašuje se toto:

Sklizeň.

§ 1.

Zemědělec jest povinen zabavené plodiny. 
řádně a včas sklidili a tak uložili, aby byly uchrá
něny zkázy neb znehodnocení a byly způsobilé 
k výživě, zpracování neb krmení.

§ 2.

Okresní obilní úřad dohlížej na postup 
sklizně. Rdyby včasné provedení sklizně bylo 
ohroženo, opaířiž okresní obilní úřad potřebné, 
aby provedení sklizňových prací bylo zajištěno. 
Kdyby ohrožení sklizňových prací bylo zaviněno 
samým držitelem zemědělského podniku, může 
okresní (župní) obilní úřad pověřiti provedením 
sklizňových prací obec. nebo některého prak- 
íického zemědělce, na náklad vinníka.

Kdyby včasné sklizení, nebo uložení zabave
ných plodin nebylo možno, jest zemědělec pc 
vinen oznámiti to ihned okresnímu obilnímu 
úřadu.

Okresní obilní úřad má v takovém případě 
vyšetřiti závady a zařídit! sklizení, používaje 
ustanovení §§ 10—14 nař. vlády republiky ze dně I 
11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n.

O výmlatu,

§ 3.

Držitelé zemědělských podniků povinni "•jsou 
zabavené plodiny vymlátiti (vyluštiti). Kdyby 
zemědělec nemohl obilí z jakýchkoliv důvodů 
vymlátiti, le povinen to oznámiti okresnímu obil-
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