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216.
Vládní nařízení
ze dne 25. listopadu 1926,
kterým se provádí zákon o podomním obchodě.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 2, odst. 3., a § 17, odst. 2., zákona ze
dne 4. května 1926, č. 87 Sb. z. a n., o podom
ním obchodě:
§ Iúprava a obsah podomní knížky.
í1) Podomní knížka má velikost 11X16 cm,
jest vložena do tvrdých (lepenkových) desek,
na jejichž druhé (vnitřní) straně jest podo
benka podomního obchodníka, opatřená jeho
vlastnoručním podpisem, případně znamením
ruky. Pravost podpisu, případně znamení ruky
budiž ověřena úřadem, který podomní knížku
vyhotovuje (§§ 4, 27 zákona o podomním ob
chodě). Příslušná doložka budiž vytištěna pod
podobenkou majitele podomní knížky a zní:
„Pravost podpisu (znamení ruky) stvrzuje:
Okresní správa politická (okresní — slúžnovský — úřad, magistrát, městský notářský
úřad) v ....................... dne .......................
Následuje podpis přednosty úřadu, případně
jeho zástupce.
(2) Na první stránce podomní knížky jest
nahoře v pravém rohu uvedeno číslo podomní
knížky. Pod tím následuje označení: „Podomní
knížka pro“ a rubriky: Jméno a příjmení, ro
diště, obec domovská, obec pobytu, rok na
rození, stav, náboženství, válečný poškozenec.
Patří-li obec pobytu mezi obce chudých krajů,
jejichž obyvatelé požívají zvláštních úlev co
do nastoupení a provozování podomního ob
chodu, uvede se tato okolnost za názvem obce
pobytu příslušným označením v závorce:
„(obec v chudém kraji podle § 17 zákona
o podomním obchodě)".

(3) Stránka druhá má označení: „Popis
osoby". Předmětem popisu jest postava, obli
čej, oči, nos, ústa a vlasy. Pod tím následuje
rubrika: „Zvláštní znamení".
(4) Na stránce třetí jsou tyto rubriky:
„Platná až do . . ..................; pro obvod zem
ského župního svazu žup................. (zemské
správy politické v ..................... , území Slo
venska, Podkarpatské Rusi), území republiky
Československé, v území pohraničním (poli
tický okres..................... )“.
(5) Na stránce čtvrté budiž vyznačeno zbo
ží, na které se povolení uděluje a budiž uve
deno, zda jest toto zboží podrobeno kontrole
či nikoliv. Dále budiž na téže stránce vyzna
čeno povolení používati pomůcek podle § 14
zákona o podomním obchodě pro případ, že
vládním nařízením bude jich užívání dovoleno.
Příslušné rubriky znějí: „Zboží, na které se
povolení uděluje: a) Kontrole nepodrobené:
..................... b) Kontrole podrobené:............
............ „Vládním nařízením ze dne...............
............... 19.. ., č........... Sb. z. a n., dovoleno
jest používati soumarů, ručních vozíků, vozů
se zvířecím potahem, lodí a jiných plavidel,
vozidel motorických", při čemž buďtež v se
znamu škrtnuty dopravní prostředky a po
můcky, které příslušným vládním nařízením
povoleny nebyly.
(6) Na stránce páté jest označení: „Nosič
zboží", pod nímž jest umístiti podobenku no
sičovu (bylo-li uděleno povolení používati no
siče zboží), opatřenou jeho vlastnoručním pod
pisem, případně znamením ruky. Pravost pod
pisu, případně znamení ruky budiž ověřena
příslušným úřadem (§§ 4, 27 zákona o podom
ním obchodě). Ověřovací doložka jest umí
stěna pod podobenkou nosičovou a má stejné
znění jako doložka v 1. odstavci.
(7) Na stránce šesté jest uvésti jméno a
příjmení, rodiště, domovskou obec, obec po
bytu, rok narození, stav a náboženství nosiče
186
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zboží. Na stránce sedmé uvede se popis osoby
nosičovy, jak jest uvedeno ve 3. odstavci.
(8) Stránky osm až třicetčtyři jsou vyhra
zeny pro vidování, rozšíření a prodloužení po
volení k podomnímu obchodu, jakož i pro vy
značování trestních nálezů. Příslušné doložky
mají toto znění: „Viděl pro politický okres
(obvod okresního — slúžnovského — úřadu,
magistrátu, městského notářského úřadu)
......................... na .... dnů. Návrat se po
voluje po uplynutí..........dnů“. „Rozšiřuje se
na území zemského župního svazu žup........
.......... (zemské správy politické v...............,
území Slovenska, Podkarpatské Rusi)“. „Pro
dlužuje se na další rok, to jest do............... “,
při čemž označení roku, na který se povolení
prodlužuje, jest provésti kromě číslicemi ještě
slovy. „Trestán podle § 19, odstavce 1., zá
kona o podomním obchodě za přestupek ....
..................... pokutou............ Kč“. „Trestán
podle § 19, odstavce 2., zákona o podomním
obchodě za přestupek ....................................
pokutou .......... Kč a vyloučen z podomního
obchodu na dobu..........měsíců, na neurčitou
dobu, vyslovena ztráta povolení k podomnímu
obchodu". „Trestán podle § 19, odstavce 3.,
zákona o podomním obchodě za přestupek
........................................ pokutou .......... Kč
a odsouzen k trestu vězení (uzamčení) na
........dní".
Pod každou z těchto doložek jest vtisknout!
razítko příslušného úřadu politického (pokud
jde o vidování podomní knížky v území po
hraničním, také příslušného úřadu finančního)
_a uvésti datum, kdy se doložka vpisuje. Pod
tím umístí se podpis přednosty úřadu, pří
padně jeho zástupce.
Bylo-li podle ustanovení § 8, odst. 3., zákona
odepřeno rozšířiti povolení k podomnímu ob
chodu, budiž toto zamítavé stanovisko vyzna
čeno také na stránkách osm až třicetčtyři.
(9) Počínajíc stránkou třicátou pátou ob
sahuje podomní knížka výňatek ze zákona
o podomním obchodě, a to §§ 1 až 21, 23 až
28, 30 a 31.
(10) Potom následuje přehledný seznam
úlev pro válečné poškozence a obyvatele chu
dých krajů a míst v tomto znění:
„Úlevy pro válečné poškozence
a obyvatele chudých krajů a míst.
Válečným poškozencům lze uděliti a prodloužiti povolení k podomnímu obchodu i před
dokonaným 35. rokem jejich věku, jestliže
splnili ostatní podmínky § 2 a není-li proti

nim důvodů vylučujících ve smyslu § 3 zákona
0 podomním obchodě.
Za stejných podmínek může již v 21. roce
jejich věku býti uděleno nebo prodlouženo po
volení k podomnímu obchodu osobám, které
jsou alespoň pět roků usedlé v některé obci
chudých kraj ů, a dále osobám, které měly nebo
mají v této obci odvozeně nabyté domovské
právo a v ní trvale bydlí.
Povolení vydaná válečným poškozencům a
obyvatelům chudých krajů a míst vztahují se
na celé území republiky československé, za
hrnujíc v to i území pohraniční, místa lázeň
ská a obce alespoň o 10.000 obyvatelích, jakož
1 ostatní obce, ve kterých podle zákona o po
domním obchodě bude podomní obchod za
kázán.
Při vidování podomní knížky nelze válečné
poškozence a obyvatele chudých krajů a míst
nikterak omezovati co do doby provozování
podomního obchodu v obvodě dotyčného úřadu
politického.
Poněvadž se platnost jejich povolení vzta
huje na celé území republiky Československé,
není třeba toto povolení rozšiřovati na území
jiného zemského svazu župního (jiné zemské
správy politické) nebo na území Slovenska
nebo Podkarpatské Rusi. Jsou pouze povinni
dáti si podomní knížku vidovati, dříve než
započnou provozovat! podomní obchod na ně
kterém z uvedených jiných území.
Podomní obchodníci z chudých kraj ů a míst
mohou navštěvovati trhy a míti tam Stánky.
Váleční poškozenei a obyvatelé chudých
krajů a míst mohou provozovati podomní ob
chod i v době, po kterou ve smyslu zákonných
ustanovení obchodní a živnostenské provo
zovny, určené pro styk se zákazníky, musí
býti uzavřeny, mohou obchodovati podomně
cukrovinkami a jiným zbožím cukrovým a
může jim býti povolení k podomnímu obchodu
uděleno, i když mají bydliště v obci, ve které
jest podle ustanovení § 12 zákona o podom
ním obchodě podomní obchod zakázán.
Chtěj í-li váleční poškozenei při provozování
podomního obchodu používati nosičů zboží, ne
vyžaduje se od nich průkaz úředně lékařskou
prohlídkou, že pro stáří nebo tělesnou vadu
nemohou sami zboží nosili.
Podomním obchodníkům z chudých krajů
a míst, kteří obchodují výrobky domáckého
průmyslu, jakož i válečným poškozencům mů
že býti dovoleno používati jako nosičů zboží
svých dítek, které zcela vyhověly zákonité
povinnosti školní a byly ze školy obecné nebo
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občanské propuštěny a žijí s nimi ve společné
domácnosti."
(ir) Za seznamem úlev budiž uvedeno po
učení, jaké kolkovné má platiti podomní ob
chodník za ústní nebo písemnou žádost o vy
dání podomní knížky a jaké kolkovné se platí
za vydání, případně prodloužení povolení k po
domnímu obchodu. V této rubrice buďtež také
uvedeny dávky, které se platí podle zákona
ze dne 3. dubna 1925, ě. 53 Sb. z. a n., o dáv
kách za úřední úkony ve věcech správních, a
podle dávkových řádů k tomuto zákonu vy
daných.
(i2) Na předposlední stránce jest rubrika:
„Vyhotoveno u okresní správy politické
(okresního — slúžnovského — úřadu, magi
strátu, městského notářského úřadu) v........
............... dne......................“. Pod tím umístí
se podpis přednosty úřadu, případně jeho zá
stupce. Do levého spodního rohu nalepí se pří
slušný kolek za vyhotovení podomní knížky,
který budiž přetištěn razítkem úřadu vydá
vajícího podomní knížku.

§ 2.
Seznam kraj ů a míst, j e j i c h ž oby
vatelé požívají zvláštních úlev
co do nastoupení a provozování
podomního obchodu.
Tyto kraje a místa jsou:
1. v Čechách:
a) obce v politických okresech Kraslice, Já
chymov, Nejdek, Kadaň, Chomutov, Přísečnice, Most a Duchcov, dále obce Dlouhý Most,
Jeřmanice a Rochlice v politickém okresu Li
berec, pokud jde o domáckou výrobu krajek,
zboží pleteného a výrobků tkalcovských;
b) politické okresy Jilemnice, Semily, Nová
Paka a Hořice, pokud jde o domácké výrobky
tkalcovské;
c) v soudním okresu Kostelec nad Orlicí
obce- Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov, Záměl,
Potštejn, Proruby a Polom, v soudním okresu
Ústí nad Orlicí obec Sopotnice, v soudním
okresu Rychnov nad Kněžnou obce Vamberk,
Merklovice, Peklo, Roveň, Dlouhá Ves, Jahodov a Javorníce, pokud jde o domáckou vý
robu krajek;
d) soudní okresy Králíky, Rokytnice (obvod
krajského soudu v Král. Hradci), Dvůr Krá
lové nad Labem, Úpice, žacléř, Trutnov, česká
Skalice, Náchod, Police nad Metují, Nové
Město nad Metují, Skuteč a Hlinsko, pokud
jde o domácké výrobky tkalcovské;
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e) soudní okres žamberk, pokud jde o do
mácké výrobky tkalcovské, kartáčnické, dře
věné, nitěné knoflíky a krajky;
f) v politickém okresu Lanškroun obce Valteřice, čenkovice a Orlický, pokud jde o do
máckou výrobu krajek, zboží pleteného a tka
ného;
g) obce v soudních okresech Vyšší Brod,
Chvalšiny, český Krumlov a Planá, pokud jde
o domácké-výrobky dřevěné, košíkářské, kraj
kářské a tkalcovské;
h) soudní okresy Prachatice, Volary, Kaš
perské Hory, pokud jde o domácké dřevěné
výrobky všeho druhu a hračky;
i) soudní okresy Klatovy, Nýrsko, Kdyně,
Domažlice, Hostouň, Poběžovice a obec Staré
Sedliště v soudním okresu Tachov, pokud jde
o domácké dřevěné zboží různého druhu, hrač
ky a domáckou výrobu krajek;
j) soudní okres Vimperk bez omezení na
určité předměty zboží;
k) obec Krchleby v soudním okresu Hor
šovský Týn, pokud jde o výrobky košíkářské;
l) obce Kunžak a Strmilov v soudním okresu
Jindřichův Hradec a obce soudního okresu
Nová Bystřice pro domácké výrobky tkalcov
ské a obce České Velenice, Nová Ves, Ně
mecké, Halámky, Rapšach, Hrdlořezy, Tušť,
Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí a Klikov v soudním okresu Třeboň, pokud jde o do
mácké výrobky hrnčířské, domácké zboží ple
tené a košíkářské;
2. na Moravě:
a) obce Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Lopeník, Olšovec, Podhradí, Pozloviee, Řetechov, Pradlísko a Suchá Loz v soud
ním okresu Uherský Brod, obec Březůvky
v soudním okresu Zlín, . obce Kladná-žilín,
Komňa, Nevšová, Petrůvka a Přečkovice
v soudním okresu Bojkovice a obec Valašské
Klobouky v soudním okresu Valašské Klo
bouky, pokud jde o zahradní a polní semena
a koření, zejména papriku, obce Nevšová a
Valašské Klobouky kromě toho ještě pokud
jde o domáckou výrobu valašských papučí a
vlňáků;
b) obec Líšeň v soudním okresu Brno, pokud
jde o zboží střižní, bavlněné, vlněné, textilní,
látky, zbytky sukna, šátky,- paličkované kraj
ky, koberce, šňůrky, valašské papuče, hračky,
zboží krátké, galanterní a plechové kuchyňské
nádobí;
c) soudní okres. Vsetín, pokud jde o do
mácky vyráběné křiváky, dřevěné dýmky a
136*
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kamenné brousky, dále zboží galanterní, oce
lové, střižní, vlněné, nože a vidličky, dětské
šatečky, nitě, zástěry a tkanice;
d) obce Malá Bystřice v soudním okresu
Valašské Meziříčí, Valašská Bystřice a Vidče
v soudním okresu Rožnov pod Radhoštěm,
pokud jde o valašské dřevěné náčiní;
e) soudní okres Vizovice a obce Držková,
Fryšták, Kašava, Lukov, Horní Ves, Dolní
Ves, Vítová a Vlčková v soudním okresu Ho
lešov, obce Kostelec u štípy, štípa v soudním
okresu Zlín, pokud jde o domáckou výrobu
dřevěného nářadí (lopatek, stoliček, hrábí,
dřevěných vidlí, kosisek, pometel, sponek na
prádlo, vařeček atd.), dubových a slaměných
ošatek a košíků a zboží galanterní, pletené,
huněné, papuče a zboží poutnické;
f) obec Frenštát pod Radhoštěm v soudním
okresu téhož jména a v soudním okresu Místek obce Mí stek, pokud jde o zboží textilní,
střižní, krátké, pletené a bavlněné, a Metylovice, pokud jde o domáckou výrobu kožených
sandálů zvaných „valašky";
g) v soudním okresu Šumperk obce Libina
Německá, Obědné, Benkov, Mladoňov, Třemešek, Václavov, Hrabišín, Olešná a Loučky,
v soudním okresu Zábřeh obce Rohle, Kamen
ná a Nedvězí, v soudním okresu Uničov obce
Oskava, Nemrlov, Mostkov a Libina Morav
ská, pokud jde o domáckou výrobu lněných
tkanin;
h) v soudním okresu Konice obce Jednov,
Klárky a Suchdol, pokud jde o domáckou vý
robu zboží slaměného;
i) obec Písařov v soudním okresu Šilperk,
pokud jde o domácký průmysl kartáčnický;
3. ve Slezsku:
obec Krnov v soudním okresu téhož jména,
obce Kravaře, Kouty a Hlučín v soudním okre
su Hlučín, obce soudních okresů Horní Bene
šov a Bruntál, pokud jde o zboží tkalcovské,
Cukmantl v soudním okresu téhož jména,
pokud jde o domáckou výrobu obuvi a papučí,
obce Třemešná, Janov a Petrovice v soudním
okresu Jindřichov, pokud jde o zboží stávkové,
střižní, krátké, knoflíky a papuče, obce Liptaň
a Osoblaha v soudním okresu téhož jména,
pokud jde o krajky, zboží stávkové, střižní
a krátké, Holčovice a Kutlberk v soudním
okresu Albrechtice pro výrobky tkalcovské,
košíkářské, řezbářské a šaty;
4. na Slovensku:
a) v župě XV. (bratislavské) v okresu
Trnava otec Cifer, v okresu Modra obce čataj,

Igram, Nemecký Grob a Šarfia, pokud jde
o výrobu slovenských výšivek, v okresu Šafa
nad Váhom obec Diakovce, pokud jde o zhoto
vování dřevěných koryt, obec Mor. Lieskové
v okresu Nové Město n. V., pokud jde o prodej
plechového, drátěného, skleněného a galanterního zboží, v okresu Malacky obce Sološnica
pro domáckou výrobu dřevěného zboží (vidle,
hrábě, lopaty a pod.), Jabloňové a Pernek pro
domácký průmysl tkalcovský.
Obce Stará Turá, Lubina, Horné a Dolné
Bzinee a Hrušové (t. zv. podjavorinská do
lina) a Myjava, pokud jde o prodej zboží krát
kého, galanterního, výšivek, skleněného zboží
a pytlů, obce Vaďovce, Kostolné, pokud jde
o zboží dřevěné, plechové, střižné a ozdobné,
a obce Krakovaný, Stráža nad Váhom, Ostrov,
Trebatice, Dobrá Voda, Piešťany a Vrbové,
pokud jde o zboží galanterní a slovenské vý
šivky a kroje;
b) v župě XVI. (nitranské) obec Valašská
Bělá, pokud jde o prodej zboží krátkého, ga
lanterního, výšivek, skleněného zboží a pytlů,
okres Parkán, v okresu Prievidza obce Dolné
a Horné Vestenice, Račice, Dvorníky a Nitrienské Sučany, pokud jde o domácký prů
mysl plátenický, a v okresu Stará Ďala obce
Stará Ďala, Iža, Madar, Marcelháza, Sv. Peter
(pri Komárně) a Hetín, pokud jde o ženské^
ruční práce, a obce Hetín, Nasvad a Martoš,
pokud jde o průmysl košíkářský;
c) v župě XVII. (povážské) obce Osada,
Slanica, Bobrov, Krásna Horka, ústie, Zuberec, Námestovo, Zubrohlava, Křivá, Hámry,
Velká Ves, Velký Bystérec, Kliň, Malatiná,
Medvedzie, Vavrečka, Dlhá, Sedliacká Dubová,
Trstená, Tvrdošín, Horný a .Dclný Štěpánov,
pokud jde o domáckou výrobu hrubého plátna
a obchod továrním zbožím, hlavně plátnem,
šátky a zbožím plátěným.
Okres Kys. N. Město a obce Kolárovice,
Prečín, Dlhé Pole, Makov, čičmany, Lednica,
Lednická Lehota, Zákopčie, Čadca, Beluša,
Mojtín, Rovné, štiavnik, Pružina, Počarová,
Horný Lieskov, Zem. Kotešová, Dol. Breznica,
Košecké Rovné, Košecké Velké Podhradie,
Košecké Malé Podhradie, Horná Porubá, Ko
pec, Ďurďové, Podskalie, Trstie, Dohnaný,
Dolné Kočkovce, Hloža, Podhorie, Visolaje,
Raková, Staškov, Olešná, Podvysoká, Turzovka, Vysoká, Horelica, Velká Kotešová, Petro
vice, Setechov, Pšurnovice, Hvozdnica, Praznov, Vrchteplá, Bodiná, Zemianská Závada,
Podmanín, Omšenie, Horné Srnie, Horná Súča,
Dolná Súča, Zemianské Lieskové, Kvašov,
' Velká Divina a Zliechov, pokud jde o prodej
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obuvnického, plechového, drátěného, skleně
ného, galanterního, kartácnického a krátkého
zboží a hraček.
Obce Křivá, Dlhá, Chlebnice, Zuberec,
Bielý Potok a Habovka, pokud jde o prodej
skla a skleněných výrobků.
Obce Mikušovce, červený Kameň, Nosiče,
Brvniště, Považská Bystrica, Domaniža, Drienové, Hatné, Jesenica, Kardašova Vieska,
Klieština, Kostelec, Kvašov, Kvašov Zemianský, Malé Lednice, Celková Lehota, Maríková,
Milochov, Dolný a Horný Moštenec, Okrut,
Orlové, Papradno, Plevník, Podhradie Považské, Podvažie, Praznov, Prosné, Považská
Teplá, Malá Udiča, Úpohlava, Vrtižer, Záskalie pro dráteníky a obce Mošovce a Trnovo
z okresu Turč. Sv. Martin pro kušnierské vý
robky a celý okres Turč. Sv. Martin pro vý
robky býv. ruských šefraniků;
d) v župě XVIII. (pohronské) obce špania
Dolina, Staré Hory, Motyčky, Baláže, Kalištíe
a Moštenica, pokud jde o domáckou výrobu
paličkových krajek a ženských šatů (zástěr
a sukní).
Obec Staré Hory, pokud jde o obchod čípkami a řemenářskými výrobky.
Obce Ráztoka, Svátý Ondřej, Medzibrod,
Brusno, Podkonice, Jasenie, Nemecká, Lučatín, Zámostie, Horná Lehota, šajba, Dubová,
Predajná, pokud jde o zboží železné, galanterní, hračky a krátké zboží, obce Podkonice,
Zámostie, Dolná Lehota, Lopej, Králová, Slo
venská Lupča, Radvaň, pokud jde o zboží
střižní, hedvábné a bavlněné.
Obce Detva, Hriňová, Malá Slatina, Velká
Slatina, Očová, Horná Mičiná, Dolná Mičiná
a VígFaš, pokud jde o výšivky a plátno po domácku vyráběné.
Obce Lipovec, Sušany, Hnúšťa, Drienčany,
Rovné, Striežovce, Rimavské Zalužany, Ri
mavská Baňa, Slizké, Rimavská Pila, Klenovec, Hrnčiarské Zalužany, Dobrý Potok, Budikovany, Hostišovce a Ožďany, pokud jde
o obchod továrním zbožím a domáckou výrobu
surového plátna a dřevěných hospodářských
nástrojů.
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Lukovište, Kraskovo, Babinec, Kyj atice a
Ostrany, pokud jde o průmysl košíkářský a
výrobu dřevěného zboží;
e) v župě XIX. (podtatranské) obce Ka
mi onka, Jarembina, Litmanová, Krempách,
Granastov, Pilhov, Velký Lipník, FoFvark,
pokud jde o zboží plechové a podomní obchod
drátenický.
Obec Lacková, pokud jde o průmysl košikářský.
Obce Huty, VeFké Borové, Malé Borové,
DFhá Lúka, Kvačany, VeFký Lipník, FoFvark,
pokud jde o prodej skla a skleněného zboží.
Obec Donovaly, pokud jde o domáckou
výrobu paličkových krajek a ženských šatů
(zástěry a sukně).
Obce španie Pole, Brusník, Muránská Hutá,
Sáša, Rybník, Ratková, Gemerský žiar, Borica a Stárňa, pokud jde o podomní obchod
továrním zbožím a domáckou výrobu surového
plátna a dřevěných hospodářských nástrojů.
Obce Mokrá Lúka a Muránská DFhá Lúka,
pokud jde o průmysl košíkářský a výrobu
proutěných metel.
Obce Držkovce, Gemerské Leváre a Meliata,
pokud jde o průmysl hrnčířský a domáckou
výrobu hliněných tašek na střechy.
Obec šivetice, pokud jde o výrobu zboží
hrnčířského.
Obce španie Pole, Rybník, Sáša, Ratkovská
Lehota a Pača, pokud jde o průmysl košíkář
ský a výrobu dřevěného zboží.
Obec Muránská Hutá, pokud jde o skleněné
zboží.
Obce Šankovce, Ardovo a Kečovo, pokud
jde o pálení a prodej vápna;
f) v župě XX. (košické) obce okresu Bardiov, pokud jde o výrobu plátna, dřevěného
a kuchyňského zboží, po domácku provozo
vanou, a obce bývalého okresu Vyšný Svidník,
pokud jde o kolářství a domáckou výrobu kra
jek a čepičářství;

Obce Banská štiavnica a Bělá, Sv. Antol
a Piarg, pokud jde o domáckou výrobu kra
jek a dřevěných hraček, dále obce Souce, Zemianský Vrbovok, Lackov, Dol. Mladunice a
Čekovce.

a) obce v údolí Uže u Rahova, Jasiny a
Akna Slatiny, pokud jde o výrobu přikrývek;

Obce Brádno, Hrušovo, Slizké, Lipovec,
Dobrý Potok, Striežovce, Ratkovská Suchá,

b) obce župy marmarošské, pokud jde o vý
robu košů;

5. v Podkarpatské Rusi:
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c) Užhořod, Velký Sevljuš, pokud jde o prů
mysl hrnčířský;
d) obce ležící v údolí Uže a obec Jasina,
pokud jde o zpracování dřeva a řezbářství;
e) celé území Podkarpatské Rusi, pokud jde
o domácký průmysl tkalcovský.

C1) Nařízení toto nabývá účinnosti sou
časně se zákonem o podomním obchodě.

(2) Jeho provedením pověřuje se ministr
průmyslu, obchodu'a živností v dohodě s mi
nistry vnitra, sociální péče a, financí.
švehla v. r.
Cerny v. r.
Najman v. i\
Dr. Peroutka v. r. Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Nosek v. r.

StíUní tiskárna v Praze.

