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132.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 24. září 1929
o výpovědi československo-turecké obchodní
úmluvy ze dne 31. května 1927.
Turecko vypovědělo ke dni 25. září 1929 ob
chodní úmluvu mezi republikou českosloven
skou a republikou Tureckou, podepsanou dne
31. '-větná 1927 a uveřejněnou ve Sbírce zá
konů a nařízení pod číslem 40 z roku 1928,
takže tato úmluva pozbude platnosti dnem
24. září 1929.

Udržal v. r.
za ministra Dra Beneše.

133.
Vládní nařízení
ze dne 18. září 1929
o obchodu s přízemi a nitěmi.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 41 zákona ze dne 15. července 1927,
č. 111 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži:

c) jsou-li opatřeny původním (anglickým)
číslem síly (s udáním násobku skaní), ze
které je příze nebo niť vyrobena (§§ 12 a 14).
§ 2.
(!) Přízemi rozumějí se podle tohoto na
řízení pro drobný prodej upravená a v drob
ném.k prodeji nabízené bavlněné příze ku ple
tení, vyšívání, háčkování a látání (zastehování), dále vlněné příze pro drobný prodej
určené, byť i pro drobný prodej neupravené;
vlněnou přízí podle tohoto nařízení rozumí se
také příze smíšená z vlny a umělého hedvábí
(bez ohledu na poměr směsi) pro drobný pro
dej určená, byť i pro drobný prodej neupra
vená.
(2) Nitěmi rozumějí se nitě bavlněné, lněné,
konopné, nitě z ramie a jiných rostlinných
přediv, vyjímajíc umělé hedvábí.
(3) Nespadají sem podle váhy prodávané
konopné a lněné příze a nitě obuvnické, jakož
i nitě sedlářské a řeznické; dále sem nespa
dají motouzy, šňůry a šňůrky.

§ IPříze a nitě v tomto nařízení uvedené smějí
býti, pokud není v dalším jinak stanoveno,
v tuzemsku po živnostensku prodávány neb
na prodej chovány jen
a) v předepsaných jednotkách podle počtu
kusů, váhy nebo míry (§§ 3—7),

§ 3.
Jako jednotky podle počtu kusů (balení)
jsou přípustný:
a) u bavlněné příze a bavlněných nití ši
cích: 4, 5, 6, 10 a 12 kusů nebo násobek
těchto jednotek;
b) u nití lněných, konopných a z ramie:
přadena v baleních, balíčkách, krabicích po
10, 100 nebo 120 kusech, klubka a cívky po
10, 48 nebo 60 kusech.

b) jsou-li opatřeny buď samy nebo na své
úpravě (obalech) údajem o předepsaných jed
notkách podle počtu, váhy nebo míry, jakož
i údajem o původu (§§ 11 a 14), a

§ 4.
(i) Jako jednotky podle váhy jsou pří
pustný u bavlněných přízí a nití toliko tyto
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