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fí v o d 

Vznik Československej republiky v októbri 1918 zasti

hol Slovensko na rozdiel od českých krajín nielen v odliš

ných hospodárskych a politických pomeroch, ale i v inej si

tuácii aj v oblasti verejnej správy• Na Slovensku nebolo mož

né prevziať pre potreby nového štátu bývalý maáarský štátny 

aparát a jeho celú správu, ktorá na Slovensku pôsobila na ú-

rovni slúžnovských okresov a žúp« Všetky zložky tejto správy 

ako i polícia, žandárstvo a finančná stráž, boli vyhrotene 

maclarské« Okrem toho vznik ČSR spôsobil značný rozklad mno

hých týchto zložiek« Rozdielne politické pomery na Slovensku 

si preto vyžiadali zvláštne úpravy správnej organizácie» Už 

6«novembra 1918 vznikla v Skalici tzv« dočasné vláda na čele 

s dr«Vavrom Šrobérom, ktorá po týždennom trvaní zanikla« Za

čiatkom decembra sa zákonom č«64/18 Sb«z« a n« pre územie 

Slovenska zriadil nový správny orgán - Minister s plnou mocou 

pre správu Slovenska« Oficiálnou úlohou tohto ministerstva bo

lo konsolidovať politické a hospodárske pomery na Slovensku« 

V § 14 tohto zákona sa hovorilo, že vláda Československej 

republiky má právo dať niektorému svojmu členovi plnú moc, 

"aby vydával nariadenia a konal všetko na udržanie poriadku 

a na zabezpečenie riadneho štátneho života«" Nakoľko chýba

lo presné vymedzenie jeho vecnej kompetencie, tak Minister 

s plnou mocou zasahoval do všetkých rezortov štátnej správy 

na Slovensku - do otázok politického, kultúrneho a hospodár

skeho života na Slovensku« K riadeniu tak rozsiahleho oboru 

pôsobnosti si zriadil 14 vládnych referátov: 
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1 # Administratívny referát 

a/ prezídium administrácie 
b/ oddelenie pre zásobovanie ľudu 
c/ účtovný odbor prezídia administrácie 

2. Vládny referát pre pravosúdie 

a/ prekladateľský úrad 

3. Vládny referát pre vojenské záležitosti 

4. Vládny referát pre štátnu políciu 

a/ pasové oddelenie 

5. Vládny referát pre zemedelstvo 
a/ veterinárne oddelenie 

6. Vládny referát pre financie 

I. Vládny referát pre záležitosti katolíckej cirkvi 

8. Vládny referát pre záležitosti ev. a* v* cirkvi 

9* Vládny referát pre priemysel a obchod 

10. Vládny referát pre zdravotníctvo 

II. Vládny referát pre školstvo a osvetu 
a/ komisariát pre zachovanie umeleckých pamiatok 

12. Vládny referát pre premávku, poštu 

13* Vládny referát pre sociálnu starostlivosť 
a/ invalidné oddelenie 
b/ úrazové oddelenie 

14» Vládny referát verejných prác 
a/ oddelenie pre pozemné stavby 
b/ oddelenie pre vodohospodárstvo 
c/ oddelenie pre cesty a mosty 
d/ oddelenie pre bane a huty 
e/ oddelenie pre strojníctvo 
f/ oddelenie pre cejchovný úrad 
h/ oddelenie pre učtáreň verejných prác 
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Kompetencia Ministra s plnou mocou sa postupne ob
medzovala a už v prvom roku svojho vzniku sa referáty 
odčlenili od tohto ministerstva a stali sa expozitúrami, 
alebo slovenskými oddeleniami príslušných pražských mi
nisterstiev. Nakoniec v priamom podriadení Ministrovi 
s plnou mocou zostal iba vládny referát pre administra
tívne záležitosti, ktorý sa zmenil.na odbor a stal sa 
priamou sučastou ministerstva« 

Kompetencia vládnych referátov nebola určená oso
bitným zákonom a preto sa vo svojej činnosti opierali o 
pínií moc na podklade zákona č. 64/1918. Už na zasadnutí 
referentov zo dňa 11«XI«1919 sa rozhodlo, aby sa referá
ty stali výkonnými orgánmi príslušných centrálnych mi
nisterstiev* Podľa tohto rozhodnutia vládnych referentov 
od 1#1.1920 mali byí všetky referáty organizačne nezávis
lé na vlastnom ministerstve s plnou mocou a ich bezpro
stredným nadriadeným orgánom malo byí príslušné rezortné 
ministerstvo. Od roku 1918 sa jednotlivé vládne referáty 
rušili, niektoré sa zmenili na expozitúry, alebo sloven
ské oddelenia centrálnych pražských ministerstiev* 

Jedným z rezortov, v ktorom sa zriadilo slovenské 

oddelenie bol i iísek obchodu, priemyslu a živností. Slo

venské oddelenie Ministerstva priemyslu, obchodu a živno

sti zriadilo Ministerstvo obchodu v Prahe výnosom č#4497-

prez. zo dňa 17«júla 1920* tflohou Slovenského oddelenia 

bolo sústavne informovat Ministerstvo obchodu o pomeroch 

priemyslu, obchodu a živnosti na Slovensku. Z týchto dôvo

dov všetky záležitosti na Slovensku vo svojom rezorte 

vybavovalo Ministerstvo obchodu prostredníctvom Sloven

ského oddelenia, okrem dôležitejších záležitostí, ktoré 
sa predkladali priamo Ministerstvu obchodu. V oblasti za-

zahraničného obchodu nemalo Slovenské oddelenie nijakej 

kompetencie« 
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Ďalšou úlohou Slovenského oddelenia bolo zbierať 

a študovať právnický materiál bývalého Uhorska a vyko

návať unifikačné práce právneho poriadku týkajúce sa 

ministerstva obchodu• 

V pomere k Ministrovi s plnou mocou pre správu 

Slovenska /äalej MPS/ malo Slovenské oddelenie Minister

stva obchodu /teda i ostatných/ pomáhať vo svojom rezor

te ministrovi s plnou mocou« Ďalej Slovenské oddelenie 

informovalo MPS o príslušných obchodných záležitostiach 

a podávalo pravidelné obchodné správy« So MPO bolo povin

né s MPS prejednávať všetky vážnejšie záležitosti najmä: 

a/ vo všetkých veciach politického charakteru a 

najmä takých, za ktoré by mohol byť Minister s plnou mo

cou zodpovedný pred slovenskou verejnosťou9 

b/ vo všetkých osobných veciach, ako pri menova

ní členov správnych komisií obchodných komôr, 

c/ v rôznych záležitostiach pri povoľovaní' akcio

vých spoločností, zvyšovaní akciového kapitálu a v zále-

žitoastiafch nostrifikácie cudzích spoločností a podnikov, 

d/ vo veciach, ktoré si minister s plnou mocu po 

dohode s ministrom obchodu vyhradil« 

Úradný styk Slovenského oddelenia ministerstva ob

chodu a< MPS sai uskutočňoval takým spôsobom, že minister

stvo s plnou mocou si určilo prijímací deň a hodinu pre 

prednostu Slovenského odeáelenia k podávaniu referátov* 
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Ked sa nedosiahla v niektorých otázkach dohoda 

medzi slovenským oddelením a MPS, tak Slovenské odde

lenie predkladalo takú záležitosí priamo Ministerstva 

obchodu, ktoré o veci rozhodlo samostatne, alebo si nie

kedy vyžiadalo rozhodnutie ministerskej rady* 

MPS zas informoval Slovenská oddelenie v záleži

tostiach sociálne politických, ktoré súviseli s otázkami 

priemyslu a obchodu» 

Slovenské oddelenie zaniklo 30.VI.1928 a časí je

ho kompetencie prevzal bývalý Krajinský urad. 

Písomnosti Slovenského oddelenia ministerstva prie

myslu a obchodu boli pravdepodobne uložené v bývalej 

"vládnej budove" na Gondovej ul. v Bratislave, odkial 

ich prevzal bývalý Slovenský ústredný archív asi v r. 

1952, Pond je z rokov 1919-1928. Spisový materiál fondu 

sa v prevážnej miere zachoval, podobne i pomocné knihy. 

Pôvodné registraturne členenie spisového materiálu sme 

pomechali a to najmä vzhladom na homogennosí a menší obsa

hový význam tohto materiálu. Toto si však vyžiadalo urči

tú technickú úpravu inventára, odlišujúcu sa od tradičnej 

formy. Pred každým ročníkom sme v regeste podchytili vše

obecný obsah spisov celého ročníka, kým obsahové význam

nejšie spisy sme zregestrovali osobitne a za nimi v zát

vorke uvádzame ich registraturne čísla. Za inventárnu jed

notku sme v spisovom materiálu vzali jeden ročník. 

Historická hodnota písomností S0MP0 bola determino

vaná kompetenciou úradu. Nakolko významnejšie veci boli 
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vyhradené priamo nadriadenému centrálnemu ministerstvu, 

patrične sa faktor odrazil aj v spisovom materiális Písom

nosti obsahujú žiadosti o miesta v rezorte obchodu s prie

myslu, výkazy rôznych firiem na, Slovensku, uzatváranie ko

lektívnych zmúv, žiadosti o živnostenské listy, stanovy 

obchodných a\ živnostenských spolkov na; Slovensku, zadáva

nie štátnych dodávok, trhové záležitosti obcí, všeobecné 

živnostenské záležitosti cudzincom, informácie o zahranič

ných firmách, zahraničné hospodárske správy, záležitosti 

podomového obchodu, dovozné a vývozné záležitosti, rôzne 

informácie o problematike obchodu a priemyslu na Sloven

sku v tomto období• 

Nakoľko prevážna časť písomností Slovenského oddele

nia Ministerstva|priemyslu a obchodu obsahuje podobné a 

v každom ročníku opakujúce sa dokumenty, volili sme po 

konzultácii na Slovenskej archívnej správe, takýto spôsob 

inventarizácie; Na začiatku každého ročníka sme podchyti

li všeobecné písomnosti at v druhej čaiStif za významnejší

mi dokumentárni ruvádizame v zátvorke č'íslo spisu kvôli ľah

šej orientácii pri štúdiu vo fondeo 

Inventár fondu Slovenského oddelenia Ministerstva 

priemyslu m obchodu vyhotovil v r* 1968 v Štátnom slo

venskom ústrednom archíve ár. Fr.Bielik* 



A# Pomocné^knihjr^ 

Protokol 
n 

tt 

n 

K 

II 

ft 

II 

II 

II 

•t 

•t 

II 

•1 

•t 

II 

II 

II 

II 

tt 

•t 

II 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č» 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od ". 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

od č. 

3044 -

7313 -

11709-

3961 -

13201-

2861 -

3861 -

1 -

1201 -

2401 -

2401 -

4401 -

5401 -

6401 -

16001-

20001-

24001-

1-
1-

1001-

2001-

3001-

4001-

5001-

6001-

7001-

901-

1901-

2901-

3901-

4901-

5901-

6901-

7312 

11708 

17551 

5019 

19779 
3860 

6700 

1200 

2400 

3400 

4400 

5400 

6400 

7400 

20000 

24000 

26200 

15850 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

900/r.l924/ 
1900 

2900 

3900 

4900 

5900 

6900 

8000 

r. 
Vr 

r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r-» 
r. 
r. 
r. 
r. 
T T 

r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 

1919 

1919 

1919 

1920-1921 

1920 

1921 

1921 

1922 

1922 

1922 

1922 

1922 

1922 

1922 

1922 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 



34. 

35« 
36. 

37. 
38. 

39. 
40. 

41. 
42. 

43. 

44. 

45. 
46. 

47. 
48. 

49* 
50. 

51. 
52. 

53. 

54. 

55* 
56. 

57. 
58. 

Protokol 
•i 

ii 

it 

n 

«t 

n 

n 

n 

n 

ii 

n 

it 

ii 

•i 

ii 

n 

ii 

od 

od 

od 

od 
od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 
od 

od 
od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

č. 

8. 
č. 

č. 

12001 

16001 
1 

1001 

2001 
3001 

4001 

5001 

6001 

7001 

8001 

16001 

1 

4001 

8001 

12001 

16001 

24001 

28001 

1 

1001 

2001 

3001 
4001 

5001 

59» Index- osobný, miestny \ 
60. " ff " 
6 1 . 
62. " vecný 
63. vecný 
64« M osobný a; miestny 

65* " osobný 

66. " vecný 

67» osobný a miestny 

68. ,f vecný 

16000 

20000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 
6000 

7000 

8000 

16000 

20000 

4000 

8000 

1200 

16000 

20000 

28000 

33160 
1000 

2000 

3000 

4000 
5000 

5434 

to 

T. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 
r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

r. 

1924 

1924 

1925 

1925 

1925 

1925 

1925 

1925 

1925 

1925 

1925 

1925 
1926 

1926 

1926 

1926 

1926 

1927 

1927 
1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

vecný (1) A-Ž r. 1919 

(3) A-Ž r. 1919 

(4) A-Ž r. 1919 

A-Žv r. 1921 

A-Ž ' r. 1922 

A-Ž r. 1922 

A-Ž r. 1923 

A-Ž r. 1923 

A-Ž r. 1923 

A-Ŕ r. 1923 



69. 
70. 

71. 
72. 

73. 
74. 

75-
76. 

77. 
78. 
79. 
80. 
81. 

82. 

Index vecný 

osobný 

osobný a 

" vecný 

" vecný 

osobný a 

" vecný 
n it 

tt ii 

" osobný 

" miestny 

vecný 

" osobný, i 

" vecný 

_ q.„ 

miestny 

miestny 

miestny a vecný 

S-Ž 

A-Ž 
k-Z 

A-Ž' 

A-Zv 

A-Ž' 

A-Ž 
A-Ž 
A-Ž 
A-Ž 
A-Ž 
A-Ž 
A-Ž 
A-Ž 

r. 

r. 
r. 

r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 
r. 

r. 

1923 

1924 

1924 

1924 

1925 

1925 

1925 
1926 

1927 
1928 

1928 

1928 

1928 

1928 



B. S p i s y 

Inv.č. rok: číslo: krab.: 

85 1 9 19 1 - 5047 1 - 1 0 

Povolenie pre vyvoz priemyselných výrobkov. Udeľovanie živ

nostenských koncesií občanom« Žiadosti občanov o miesta 

v rezorte obchodu na Slovensku. Ponuky čsl.; priemyselní

kov MPS na zriadenie továrne na spracovanie dreva na Slo

vensku. Návrh stanov colného poradného zborua Ponuka Zem

skej rady v Brne na poriadanie kurzov pre remeselníkov zo 

Slovenska. Informácie o zriadení čsl. textilnej komisie. 

Preberanie slovenských podnikov českými (Leopoldov, Pie

šťany). Oznámenia hospodárskych organizácií o zahájení 

činnosti. Žiadosti priemyselných výrobcov o povolenie vý

vozu tovarov do zahraničia. Zamietnutie žiadosti liehova

ru v Trenčíne o povolenie 10 hodinovej pracovnej doby. Zá

sobovacie záležitosti slovenských priemyselných závodov. U-

miestnovanie remeselníkov z Čiech na Slovensku. Inštruk

cie o 'zadávaní verejných štábnych dodávok podnikom. Orga

nizovanie dohliadaních komisií. Návrhy na zriadenie hospo

dárskej komisie pre Slovensko a iných účastinnych spoloč

ností. Oznámenie podnikov o zvyšovaní akciového kapitálu. 

Evakuácia bývalých ruských zajatcov z územia ČSR. Zoznam 

sporiteľní na Slovensku. Správy o sociálnych a hospodár

skych pomeroch v slovenátých priemyselných závodoch. 

Žiadosti firmy Scholtz z Matejoviec o prídel surovín pre 

továreň /pripojený je prípis kpt.V.Kopal, miestneho ve

liteľa V Matejovciach (51). Program živnostenského sjaz-

du v Brne vo februári 1919 (332). Memorandum baróna Stum-

mera z Továrnik - ministrovi s plnou mocou o hospodárskych 

a finančných otázkach (544). Letáky veliteľa: vojenskej 

posádky v Nitre i ministra s plnou mocou o zákaze zhro

mažďovania sa a o protiakciách Madarov (675). 
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Zpráva z porady vládnych referentov o obmedzení nezamest

nanosti v Bratislave (693). Stanovy Csl. účastinárskej 

spoločnosti pre obchod , priemysel a'hospodárstvo (828). 

Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislsve?~petrolejar-
ský priemysel na Slovensku - zriadenie (1261)o Zoznamy 

poisťovacích spoločností v Hontianskej župe (1299)«* Zozmm 

úradníkov i robotníkov v Sklárni v Rudne (1358). Výzva 

ministra s plnou mocou na vstup Slovákov do čsi. armády 

(1439)• Informácie pre ministerstvo obchodu o baniach 

v Smolníku (1706). Hospodárska banka uč. spol. Trnava o 

zriadení pivovaru a sladovne, zriadenie hospodárskej ko

misie pre Slovensko - vládnemu referátu obchodu v Brati

slave (1794)• Sťažnosti Ľudového sväzu Židov na Sloven

sku proti obmedzovaniu v obchode (1919)/ Informácie o 

možnostiach posielať zárobky -vysťahovalcov z Ameriky na 

Slovensko(1995)o Protokol o vybudovaní prístavu v Brati

slave (2041)• Všeobecné záležitosti bratislavských ob

chodných škôl (2181)o Memorandum Spolku priemyselníkov 

v Bratislave o situácii v podnikovej výrobe(2244)*• Mzdo

vé spory robotníkov v Harmaneckej papierni (2288). Zriade

nie nútenej správy v kúpeľoch Trenčianske Teplice (2389)• 

Zriadenie hospodárskej komisie pre Slovensko (2723)» 

Zprávy Ministerstva priemyslu a obchodu o uhoľnej kríze 

na Slovensku (2803). Návrh zmluvy s Rakúskom o kompenzač

ných dodávkach uhlia (2811).Zriadenie hospodárskej komi

sie pre Slovensko (3072). Zoznam priemyselných podnikov 

na Slovensku (2694). Zrušenie zásobovacieho ústavu v Bra

tislave (3086). Nezame§taanosť robotníctva v zlievarni 

v Kunovej Teplici (3342). Zoznam družstiev podľa nariade

nia číslo 5047A919 spor. čo predstavuje § 226 zák. či. 

z r.1875 (5047). 
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84 1 9 2 0 1-407 11 - 23 

Inštrukcie Ministerstva obchodu o zriadovaní cu
dzích podnikov na území ČSR. Dovoz koží z Malarska. Me
novanie členov do drevárskej komisie. Výkaz nových fi
riem na Slovensku za r. 1919» Zásobovacia akcia pre štát
nych zamestnancov. Žiadosti občanov o miesta na Slovenskom 
oddelení ministerstva obchodu. Žiadosti o povolenie nových 
výrobkov. Organizácia živnostníctva na Slovensku. Žiadosti 
o povolenie pre podomový obchod. Zriadenie požičovne ne
meckých filmov na Slovensku. Revízia vzájomných zmlúv. 
Uzatváranie kolektívnych zmlúv na Slovensku v priemysel
ných podnikoch. Udeľovanie živnostenských listov. Štatú
ty poisťovacích spoločností. Rôzne správy a záverečné účty 
slovenských bánk. Stanovy účastinných a poisťujúcich spo
ločností. Obmedzovanie výroby v priemyselných závodoch. 
Záverečné účty slovenských bánk. Obchodno-hospodárske 
správy z cudziny. 

Zpráva z plenárnej schôdze poradného aboru komisie 

pre prechodné hospodárstvo (160). Mzdové záležitosti za

mestnancov Sväzu priemyselných zriadencov /390/. Obchodné 

styky s Maďarskom (730). Zriadenie -Sťažnostnej komisie 

pre Slovensko (1008). Všeobecné záležitosti drevárskeho 

priemyslu (1079). Nostrifikáciê  priemyselných podnikov 

(1234). Mzdové spory v Továrni Coburg v Trnave. (1756). 

Zriadenie Pressburger "Preise" v Bratislave (1869). Zvy

šovanie taríf na elektrických dráhach (2111). Uzatvorenie 

obchodnej zmluvy s uholnými baňami v Dofogsô. (2192). Roz

hodnutie generálnej paritnej komisie (2245)* Príprava sjaz

du pre povznesenie cudzineckého ruchu (2374). Uzavretie 

kolektívnej zmluvy medzi priemyselnými podnikmi v Snine 

a; Stakčíne a robotníctvom (2382). Protokoly generálnej 

paritnej komisie (2861). Menovanie kuratória v Štátnom 

ústave pre zveľadovanie živností (2959). Nákupy^vľeden-

ských agenéotf* v'ČSR (2863). Memorandum predložené sená-
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tom generálnej paritnej komisie sjazdu v Trenč.Tepli

ciach o hospodárskych otázkach (3461). Založenie Hospo

dárskej jednoty na Slovensku pre slovenský východ (4118). 

Správa o situácii priemyslu v župe Gemerskej a Novohrad

skej. Udanio vyšetrujúcej^komioio (5582). Porada o prie

myselnej kríze na Slovensku (3582). Správy zo zasadnutí 

československej živnostenskej rady (4590). Žiadosť na a t 

Mestskú radu Bratislavy o povolenie zvýšiť cestovné (4744). 

Prepustenie robotníctva v továrni na modrú skalicu v Kolo

vej Huti (4977)• 

85 1 9 2 1 4 - 6585 24 - 54 

Stanovy obchodných a živnostenských spolkov na Slovensku» 
Fondy slovenských priemyselníkov v Starom Smokovcio Vše
obecné záležitosti podomového obchodu; žiadosti krajčír
skych družstiev o štátne dodávky* Všeobecné záležitosti 
ochranných známok* Žiadosti závodov o štátne dodávky* Po
voľovanie trhov, jarmokov* Zvyšovanie úč. kapitálu v prie
myselných závodoch* 

Uzatvorenie obchodnej a dopravnej zmluvy s Fancúzskom.(15)• 
Rezolúcie Zväzu čsi*legionárov ústredným úradom ohľadne 
definitívy svojich členov A40/* Zriadenie plodinnej bur
zy v Bratislave a akciových spoločností (194)» Revízia zá
kona o stavebných živnostiach (510)* Stanovy spolkov a ob
chodných organizácií (525)• Obchodno-politické rokovanie 
medzi ČSR a Maáarskom (1695). Štrajk v chemickej továrni 
v Smolnffiû pri Trnave (1452). Obchodno-pohraničný styk s> 
Poľskom (2552). Mzde spory robotníctva v továrni na Sie
mens (2705)* Nová úprava uhoľného hospodárstva (3490)* 
Priemyselná kríza v Liptove - čelenie proti nezamestnanosti 
(3450). Návrh zákona o pracovnej inšpekcii (3570). Štatú= 
ty koncesovaných živností (4117). Návrh na stavbu fcrate 
Červená Skala - Gelnica (4173)• Úprava platových stykov 
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85 24 - 34 

s cudzinou (4191)• Pamätný spis ústredného spolku osi. 

priemyslu cukrovarníckeho v Prahe o vplyve pozemkovej re

formy na cukrovarnícky priemysel (4168)• Prezident repu

bliky - oznámenie návštevy v Bratislave (5000)* Zasaho

vanie generálnej paritnej komisie v spore robotníkov v 

Kameňolome v Novom Meste nad Váhom (5002)* Reforma živno

stenského poriadku na Slovensku (5136). Nezamestnanosť 

na Slovensku (5932)• Nostrifikácia cudzích akciových spo

ločností (6101). 

86 1 9 2 2 6 - 7589 35 - 55 

TTdelovanie živnostenských oprávnení cudzincom. Povolenia 
a dišpenzy pre podomový obchod. Zvyšovanie űöastinného 
kapitálu u akciových spoločností: Správy o výrobe a obcho
de s vínom na Slovensku. Žiadosti o živnostenské listy. 
Štatistika občanov, ktorí 'obchodovali bez živnostenského 
povolenia. Poisťovne na Slovensku v r.1922« Zníženie cien 
liehu* Záležitosti dopravných taríf. Povoľovanie výroč
ných trhov obciam«, Udeľovanie krajčírskych, obuvníckych 
a výčapníckych licencií. Obchodné informácie o zahranič
ných firmách. Návrh nového živnostenského poriadku. Zásar-
dy úverných družstiev. 

Zoznamy firiem zaoberajúcich sa obchodom s obilím (6). 

Remeselnícka výstava v Malackách (15). Založenie zväzu 

pálenie a likérových podnikov na Slovensku a Podkarpat

skej Rusi. Úverová akcia pre živnostníkov poškodených po 

vojne (783)• Skončenie štrajku baníckeho robotníctva 

v Nižnej Slanej (1225)* Zoznam priemyslových spolkov na 

Slovensku (1293)• Prevedenie mierovej zmluvy trian. na 

Slovensku (1388). Zastavenie práce v magnezitových baniach 

v Bürde - Rimavsko-Sobotský okres (1117)• Opatrenia na zní

ženie cien životných potrieb na Slovensku (1610). Žiadosť 
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86 55 - 55 

prof« Je linka o podporu na zriadenie domáckeho priemy
slu na Slovensku (1818)• Stanovy rôznych priemyselných 
a obchodných spolkov (2158). Obchodné správy Čsl# gene
rálneho konzulátu v Terste (2295)* Zásady malého pohra
ničného styku (21145• Pôsobnosť živnostenských zmocnen
cov (2622). Revízia živnostenských listov (2627). Návrh 
na zriadenie živnostenských súdov na Slovensku (2678)• 
Zriaďovanie živnostenských odborných kurzov (5046)• Sta
novy 'stavobystrického lesného priemyslu a drevárskeho 
družstva, v Čadci (5127)• Vojnové úľavy občanom pri za
čiatkoch obnovenia živností (5418)* Zoznamy vyvážajú
cich firiem a ich zástupcov (5547)« Trhy na Slovensku 
a ich štatúty (5741)• Schválenie stanov Všeobecného 
priemyselného sboru (5955)* Hospodárska zmluva medzi 
ČSR a\ Nemeckom (5955)« Obchodné a hospodárske správy 
z Juhoslávie (4055)* Štatistický prehľad zahraničného 
obchodu čsl# republiky (4074). Návrh na nový živnosten
ský poriadok pre Slovensko (4402)• Demonštrácia robot
níctva v Novom Meste nad Váhom (4574)» Národnohospodár
ska správa pre p-euaa prezidenta republiky (4801)» Opra
va zriaďovanie verejných skladíšť na. Slovensku (4944)* 
Situačne správy o hospodárskej situácii v Rakúsku (4^46)• 
Vývoz a dovoz streliva (5267)• Udeľovanie licencií na 
podomový obchod Rumunom (5587)• Obchodné a hospodárske 
správy zo Saska (5526). Demonštrácia nezamestnaných 
v Košiciach (5615)* Subvencia pre hospodársku výstavu 
v Košiciach (5858). Osnova zákona proti nečistej súťa
ži a zákona o označovaní pôvodu tovaru (5946)• Rezolú
cia prezidiálneho výboru Krajinskej skupiny pre Sloven
sko ústredného Zväzu čsl. priemyselníkov v Bratislave 
(5862)• Zoznam akciových spoločností na Slovensku (6245)• 
Obežníky ústredného zväzu čsl. priemyselníkov v Brati
slave (6572). Stanovy priemyselných spolkov (6645)« 
Schválenie stanov Obchodného grémia v Banskej Štiavnici 
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(7013) • Zoznamy kinolicencií na Slovensku (7056)* "Ob 
server" - týždenník pre obchod a priemysel (7589) 

87 1 9 23 101 - 7047 56 - 75 

Vývozné poplatky za drevo. Zriadenie lfiúzea domáckeho 
priemyslu v Banskej Bystrici. Udeľovanie živnosten
ských listov cudzincom. Administratívna a archívna roz-
luka s Maäarskom. Obchodno situačné správy z Nemecka* 
Qmedzenie 'predaja francovky na Slovensku. Všeobecné zá
ležitosti podomového obchodu. Požiadavky papiernického 
priemyslu na Slovensku. Rozpočty obchodných komôr. Pri
pustenie cudzích spoločností k obchodovaniu v gsl.re
publike. Povoľovanie trhov obciam. Sťažnosti proti ne
dodržiavaniu stavebných predpisov. Povoľovanie vývozu 
slovenského sladovníckeho jačmeňa. Uvoľnenie vývozu 
rúd. Zvyšovanie akciového kapitálu v priemyselných uč. 
spoločnostiach. Obmedzenie výčapu liehovín. Zahraničné 
obchodné správy. Stavebné živnosti na Slovensku. Pre
hľad činnosti v rezortoch štátnej správy na Slovensku» 
Zoznamy potravných družstiev« Zoznam elektrárni na> Slo
vensku* Drotárske družstvo na Slovensku•- ^rtčtcia *,/ e 

Menovanie poradného Zboru pre hospodárske otázky (115)• 
Stanovy priemyselného zboru v Spišských Vlachoch (165). 
Správa o činnosti hotelového inštruktora (263)• Zriade
nie Slovenskej podnikateľskej spoločnosti (525)» Použí
vanie štátneho znaku v ochrannej známke prvej slovenskej 
filmovej spoločnosti "Limbora" (915)# Poľské obchodné a 
hospodárske správy (743)» Zbierka na zlatý poklad repu
bliky v rezorte Ministerstva obchodu (1021). Zriadenie 
živnostenských súdov na Slovensku (1846). Stanovy spol
ku tkáčov v Námestove (814). Obchodné styky ČSR s Poľskom 
(2435)• Rezolúcia stavebného robotníctva v Hlohovci Mini-
sterstvu verejných, prác: v Bratislave (2851)# Sťažnosti 
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slovenských výrobcov proti obchádzaniu pri štátnych do
dávkach (3319). Stanovy Rimavsko-sobotskej priemyselnej 
korporácie (4081). Memorandum o poisťovaní lesného ro
botníctva (4265)• Valné zhromaždenie uč. spoločností 
(4680)» "Garancia" zriadenie poisť. uč* spoločnosti 
v Bratislave (4799). Stavebný štatút bývalej župy Komár
ňanskej (5108)« "Sila" - prvá slovenská továreň na ná-
b'ytok úč» spol» v Bratislave (5186). Mesačné sp'rávy Mi
nisterstva priemyslu, obchodu a živností z r.1923 (5261). 
Prehľad činnosti živnostníkov za päť rokov trvania ČSR 
(5512)• Vládny návrh živnostenského zákona pre Sloven
sko a Podkarpatskú Rus (5545)• Udeľovanie čsl. štátneho 
občianstva Tfoy3;• Osnova komorných zákonov - obvod ob
chodnej komory košickej (5764)• Zoznam družstiev na Slo
vensku (5814)* Stanovy priemyselných spolkov (6077)* 
Pridelenie tkaücovsk^ch strojov' z Nemecka (6121)• Zahranič
né obchodné správy (6631)• Stanovy priemyselných sborov 
(6712). 

8a- 1 9 2 4 3 - 7996 76-103 

Zahraničné hospodárske správy* Rôzne sťažnosti živnost
níkov • Dišpenzy na podomový obchod* Zvyšovanie akciové
ho kapitálu v priemyselných podnikoch» Obchodné správy 
zo zahraničia» Správy o zveľaďovaní ľudového umenia na> 
Slovensku* Udeľovanie štátnych dodávok družstvánu Povolo-
vanie trhov obciam» Protokol o čsl.- nemeckých hospodár
skych rokovaniach» Vydávanie živnostenských listov cu
dzincom» Žiadosti občanov o živnostenské listy. Stanovy 
priemyselných, spolkov» Priestupky živnostenských poriad
kov« Schvaľovanie stanov priemyselných zborov. Nezamest
nanosť na Slovensku v roku 1924* Rôzne hospodárske sprá
vy zo zahraničia» Náčrt nového živnostenského poriadku» 
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Stanovy Zväzu rožňavských samostatných remeselníkov (270). 
Zvýšenie akciového' kapitálu úč.spol« Bratislavské sanató
rium (299)• Zadávanie konfekčných dodávok do Bratislavy 
(964)• Zrušenie mlynárskeho práva na Slovensku (1007)o 
Zavedenie nového priemyslu v Krompachoch (1011)• Stano
vy Priemyselného kruhu v Tornóku (1135)* Správa o činno
sti obchodnej komory v Bratislave (852)• Založenie druž
stva pre nákup strojov na Slovensku (1270)• Stanovy prie
myselných spolkov (1297)• Stanovy spolkov (1587)• Zriade
nie továrne na rum a likéry v Galante (1597)• Zriadenie 
slovenskej lesnej a drevopriemyselnej spoločnosti v Žili
ne (1606)« Zriadenie Krompašskej elektrárenskej spoloč
nosti (1704)» Stanovy Plešiveckej priemyselnej korporácie* 
(1764)• Interpelácia poslanca Hlinky o nesvedomitej kon
kurencii remeselníckych závodov z Čiech a Moravy (1854)• 
Zmena zákona čl.III. z r# 1907 o podpore priemyslu (2217)« 
Pomery v sklárskom priemysle na Slovensku (2260)« Zoznam 
baní, hutí a priemyselných podnikov, ktoré pripadajú do 
úvahy pre vojenské úlohy (2286)• Vnikanie nemeckého kapi
tálu do ČSR (2297 0. Zriadenie Slovenského rolníckeho prie
myslu v Bratislave (2486)• Stanovy Levočského obchodného 
spolku (2709)- "MOK" - založenie drevoobchodnej spoločno
sti v Žiline (2750). Zriadenie čsl, ústavu pre séra - akc, 
spol# v Bratislave (2958)• Zriadenie úČ. spol, "Minervaff 

v Nových Zámkoch (3213)• Stanovy priemyselných spolkov 
(3267)• Správa z plenárnej schôdze v máji 1924 Obchodnej 
m priemyselnej komory v Bratislave za rok 1923 (3363)* 
Trhové záležitosti obcí (3364). Zriadenie továrne na li
kéry "Herkules" v Považskej Bystrici (3852)• Zoznam do
vozcov a vývozcov múky (3872). Prevzatie kameňolomu Rima-
muránskeho úč* spol. v Tisovci štátom (4158). Schvaľova
nie stanov Novobanského čižmárskeho spolku (4288)• Zria
denie Slovenskej mydlárne v Bratislave (4501)• Stanovy 
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88 76 - 103 
spolku remeselníkov a obchodníkov v Galante (4574). 
Stanovy Vôeobecného priemyselného zboru v Leviciach 
(4605). Stanovy priemyselných spolkov (4870). Štrajk 
robotníkov v Stdkeravskej vápenke v Devínskej Novej Vsi 
(4861). Hospodárska výstava v Trnave (5085). Zriadenie 
úč. spol* v Bratislave pre stavanie a aisfaltovanie ciest 
(5H5)# Rozdelenie kolektivít (Maáarsko podľa či.256 
Trianonskej zmluvy (5140). Stanový spolku "Zväzu trho
vých a podomových obchodníkov na Slovensku a Podkarpat
skej Rusi (5242). Protokol o čsi.-nemeckých, hospodár
skych jednaniach z 31.XII.1924 (5324)* Stanovy priemy
selného zboru v Žiline (5373)• Stanovy priemyselného 
zboru vo Zvolene '(5492). Stanovy priemyselných spolkov 
(5529). Cesta ^ t e ministrajfjx) Slovensku (MPO)- (5747)* 
Rozpočet SoMPO na rok 1925 - (prehľady, štatistické dá
ta (5755)o Zoznam priemyselných podnikov a spolkov na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi (5891). Stanovy priemy
selných spolkov (5947). Zriadenie elektrickej úč. spo
ločnosti v Bratislave (Ján Kŕemenecký) - (6122). Schvá
lenie stanov Priemyselného spolku v Novom Meste n/Váhom. 
Rozpočet Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave 
na r. 1924 (6301). Stanovy všeobecného priemyselného 
sboru (6418). Štrajk robotníkov v textilnej továrni 
v Trenčíne (64^9)• Zoznam zástavovní na Slovensku (6721). 
Výroba drevenej bavlny úč. spolku v Dolnom Kubíne. Čsl.-
maáarská obchodná zmluva (7006). Štrajk robotníkov v 
textilnej továrni v Trenčíne - ukončenie (2784)0 Zvýhod
nenie továrne na umelé vlákno úč. spol. v Senici (7308). 
Stanovy priemyselných zborov (6145)o Rezolúcia ústred-
neho zväzu obchodných a priemyselných zamestnancov (7546)f 

Žiadosti obchodníkov o povolenie predaja francovky (7462). 
rozpočet obchodnej a živnostenskej komory v Banskej By
strici (7904)• Nová zákonná úprava stavebných živností 
(7442). Memorandum Krajinského zväzu priemyselníkov na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi*? $é I-UQ'C^C *-r pnotnu t (a 
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89 1 9 2 5 2 - 8017 103-150 

Povoľovanie trhov obciam* Udeľovanie dišpenz pre podo
mový obchod* Žiadosti občanov o živnostenské listy« Sú
ťaž podnikov 6 štátne dodávky• Všeobecné záležitosti po
domového obchodn• Trhové záležitosti obcí. Prideľova
nie štátnych dodávok podnikom« Živnostenské priestupky, 
Výnos o 5 % výhode pri zadávaní 'štátnych dodávok Slo
venským podnikom« Živnostenské priestupky« Všeobecné 
záležitosti štátnych dodávok« Zriaďovanie nových prie
myselných spoločností« Vyrubovanie 'trhových poplatkov« 
Obchodné správy z cudziny« Zvyšovanie akciového kapitá
lu v cukrovari v Trenč«Teplej0 Zvyšovanie kapitálu v 
priemyselných závodoch« Obchodné správy z cudziny« 

Stanovy Obchodného grémia v Prešove (649). Pamätný spis 
o stave československého priemyslu uhoľného (1026)« Pod
pory e*nezamestnanosti pre robotníkov (1633)• Nezamest
nanosť v Krompachoch (1688)« Požiadavky slovenského 
priemyslu (1753)• Memorandum o vybudovaní učňovskej ško
ly v Bratislave (2130)« Výstavba delostreleckých kasárni 
v Žiline (2143). Rezolúcia o úpadku železiarskeho prie-
mys'lu na Slovensku (2584)* Osnova zákona o teritoriálnom 
rozsahu živnostenských oprávnení (2763)* živnostenský 
zákon pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, nariadenie prevá
dzať paragraf 74 (2984)• Náčrt živnostenského poriadku 
pre Slovensko a Podkarpatskú Rus (3462)• SfinatórJa T)r,.Sonpt 
t f tgha nfl- n p n l n ^ n f t n t i TT Mnírnm SmnVnvPi ( 3 ^ 3 ) , U d e l e n i e 

koncesie Vacuum Oil Company v Bratislave (3942)• Stanovy 

akciových spoločností (4018, 4050)« Stanovy pivovaru a 

sladovne v Košiciach (4273)• Memorandump zriadenie od

borného spoločenstva pre žilinský okres (4249)• Memoran

dum živnostenských a výrobných družstiev zo Slovenska o 

zadávaní štátnych dodávok (4880)« Stanovy zvolenskej te

helne (5358)« Schválenie stanov Spolku obchodníkov (5600)« 
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sg 103 - 130 
Schvaľovanie stanov obchodných grémií (5963)• Prideľo
vanie úradných bytov pre štátnych zamestnancov (6125')• 
Obchodná a živnostenská komora v Bratislave - rozpočet 
na r.1926 (6322). Správa z medzinárodného lesníckeho 
kongresu v Ríme (6886). Zriadenie Agrárnej obchodnej 
spoločnosti v Trenčíne (7226) • Zriadenie "Slovensko11 

nakladateľskej kníhkupeckej uč. spoločnosti v Bratisla
ve (7192)« Kriíhtlačiarenský uč. spolok v Tur č. Sv. Marti
ne - zvýšenie akciového kapitálu (7488). Osnova zákona, 
o rovnocennosti odborných živnostenských škôl (6132). 

90 1 9 2 6 1 - 10343 I 5 1 - 160 

Obchodné správy z cudziny. Zadávanie štátnych dodávok. 
Povoľovanie trhov obciam. Dišpenzy na podomový obchod. 
Zadávanie štátnych dodávok slovenským podnikom. Infor
mácie o dovoze a vývoze tovarov. Trhové záležitosti 
obcí - prekladanie trhových dní. Výstavba učňovských 
škôl na Slovensku. Situačné správy o priemysle na Slo
vensku • Trhové záležitosti obcí. Schvaľovanie stanov 
živnostenských spoločenstiev. 

Doplňovanie akciového kapitálu na vvčkrc v Trnave -
Fisxilíer, továreň na čokoládu (56). Plenárne zasadnutie 
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave dňa 30.X. 
1925 (386). Návrh na zriadenie Tatranského náro'dného 
parku (507). Stanovy uč. spoločností (665)* Zastavenie 
prevádzky v továrni na sklo v TTtekáči (1360). Mzdový 
spor v továrni na umelé vlákna v Senici (1557). Drevár
ska výstava v Košiciach (2278). ruf U pujldmm Duťdy 
(1906). Schválenie stanov Okresného živnostenského spo
ločenstva pre okres Čadca (2228). Zníženie dopravných 
taríf na dopravu dreveného uhlia (2322). Stanovy živno
stenských spoločenstiev (2614)* Bratislava-mesto, schvá
lenie stanov odboru mäsiarov v Bratislave (2855)0 Zápis
nice z plenárnych zhromaždení Obchodnej a priemyselnej 

komory v Košiciach (2970). Stanovy Živnostenského 
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spoločenstva v Topoľčanoch (3084)• Zvyšovanie akciového 
kapitálu v textilnej továrni "Danubius" (3320). Stanovy 
poisťujúcich spoločností (3470). Znovuzahájenie výroby 
v Zayovej továrni v Uhrovci (3720)* Schvaľovanie stanov 
obchodných a priemyselných spoločenstiev (3738)• Štatis
tika cudzineckého ruchu na Slovensku, prehľad návštev
nosti slovenských kúpeľov« (4063). Štátna rada živnosten
ská - zastúpenie pre celé Slovensko' (4054)• Poštátnenie 
súkromných dráh (4194)• Stanovy akciových spoločností 
(4256)• Slovenský obežník (4308)* Učňovská výstava v Krem-
nici (4513)• Zvýšenie kapitálu cukrovaru v Sereudi (4768)• 
Stanovy okresnej zmiešanej spoločnosti v Hlohovci (4889). 
Protokol VIII• plenárneho zhromaždenia obchodnej komory 
v Banskej Bystrici i 4911). Schválenie stanov odboru hos
tinských pri Živnostenskom spoločenstve v okrese Hrá
dok (5321). Stanovy akciových spoločností (5562)• Sprá
va pre prezidenta republiky za II.štvrťrok 1926 (5712). 
Zápisnice Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach, 
zo dňa 13.IV.1926 (6200). Zastavenie práce v sklárňach 
na západnom Slovensku (6328). Priemyselný kruh v Parká-
ni - schválenie stanov (6931). Zriadenie podkováčskych 
kurzov na Slovensku (8966)• Zastavenie prevádzky v Slavo-
šovciach (9071). Znižovanie železničných taríf (9635). 
Schválenie stanov miešaného živnostenského spoločenstva 
okresu Bardejov (9977)• Nová úprava stavebných živností 
(8292). 

91 1 9 2 7 2 - 11752 161 -187 

Dišpenz/na podomový obchod. Zľavy železničných taríf. 

Zadávanie štátnych dodávok. Cenové prehľady potravinových 

tovarov. Zriadenie nových akciových spoločností* Zriade

nie celulózky vo Zvolene* Udeľovanie živnostenských kon-
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cesií* Trhové záležitosti obcí* Informácie o dovoze a 
vývoze tovarov* Rušenie živnostenských koncesií. Stanovy 
živnostenských spoločenstiev* Vysťahovalectvo odborné
ho robotníctva do cudziny* Stanovy účastinárskych spoloč
ností* Zriaďovanie remeselníckych kurzov* Štatistika 
podomového obchodu« Živnostenské priestupky* Všeobec
né živnostenské záležitosti* Udeľovanie úverov* 

Schválenie stanov živnostenských spoločenstiev (126)* 
Situácia priemyslu na západnom Slovensku (51)• Oslava 
10*výročia založenia osi* légií,v Taliansku (276)* Zá-
pisnica o XIII* —ilnrl- tľrnmnrh Obchodnej a priemysel
nej komory v Košiciach 19.X.1926 (477 )• Zastavenie prá
ce v papierni v celulózke Slavošovcéafa Hork&/(543)* 
Správa o nezamestnanosti v Komárne (1143)* Výučné lis
ty (1440)* Obchodná zmluva s Maďarskom (1665). Správa 
o zamestnávaní robotníčok z MaáaVska vo Fiľakove (2008). 
Záverečné účty Ősi. národne j baríky za r. 1926 (2041) • 
Správa o zastavení výroby v Haličskej Súkenke (2344)* 
Prepúšťanie robotníkov v sklárni Utekáč (2390)* Obmedze
nie výroby v továrni na súkno v Opatovej (2628)* Štrajk 
pre povznesenie domageho ,trhn na Slov£ftaku_ 

fta pSrnej píle v Murani (2816). DETVA — ffEanovy/(2®G4) 

Situácia priemyslu na Slovensku v marci 1927 (2977)* 

Menovanie nových členov správnej komisie Obchodnej komo
ry v Banskej Bystrici (3014)• Štátny rozpočet na rok 
1928 (3164)• Obnovenie prevádzky v súkennej továrni v Ha
liéi (3550)* Nezamestnanosť a zriadenie priemyslového 
podniku v Senci (3621). Vyvlastnenie pozemku pre Obchodnú 
a živnostenskú komoru v Košiciach (4496). Situácia prie
myslu na Slovensku v mesiaci apríli 1927 (4116)* Zľavy 
železničných taríf (4758)* Novelizácia zákona o podomo
vom obchode (4799)* Nezamestnanosť v Krompachoch (5010)* 
Porada v Prahe o hospodárskych otázkach Slovenska v r. 
1927 (5000)* Stav nezamestnanosti v r. 1927 (51793% 
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Sťahovanie odborného robotníctva do Belgicka a Francúz
ska (5654)• Stanovy čsl.akciovej spoločnosti drevár
skej v Brne (5826)• Štatistika baníkov, ktor^ sa v r* 
1924*1926 vysťahovali do Francúzska (5958)* Sprostred
kovanie práce - vzorné stanovy (5900). Výkazy o stave 
nezamestnanosti na Slovensku (5925)• Zastavenie práce 
papierni v Slavošovciach (6381). Tovaryšské skúšky nâ  
Slovensku (6528). Zákony družstiev (6592) • Situácia; 
priemyslu na> Slovensku (6786)o Správa o nezamestnanosti 
v sklárni Utekáč (7274)• Výročná správa o činnosti bra
tislavskej burzy za rok 1926 (7560). Porada v Sklárni 
Utekáč - porada o obnovenie prevádzky (8099)• Zväz slo
venských hostinských - požiadavka (8390). Drevárska po
rada v Žiline (8478)c Úprava malého pohraničného styku 
v Komárne (8695)• Zasielanie situačných správ o priemy
sle (9064)• Situácia priemyslu na Slovensku v septembri 
1927 (9081). Memorandum o zastavení výroby v továrni na 
zápalky v Banskej Bystrici (9444)# Mzdový spor o uzatvo
rení kolektívnej zmluvy v textilných továrňach v Žili
ne a Rajci (9493). Valné zhromaždenie Zväzu hospodár
skych družstiev (9967)» Situácia priemyslu na Slovensku 
v mesiaci októbri 1927 (10044). Vládne nariadenie 8.516 
z r. 1920 (10205(. Situácia priemyslu na Slovensku v me
siaci novembri (10956)• Situačné správy o priemysle na 
Slovensku (11031)• 

92 1 9 28 2 - 5435 188 - 203a 

Zadávanie štátnych dodávok. Informácie o dovoze a= vývoze 

tovarov. Dišpenzy na podomový obchod. Zriaďovanie odbor

ných škôl na Slovensku• Zriadovanie akciových spoločno

stí. Rušenie živnostenských koncesií. Informácie o fir

mách na Slovensku« Zľavy železničných taríf. Stanových 
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akciových spoločností. Prideľovanie subvencií na nové 

výrobné prostriedky. Správa o polnohospodársko-technic

kej službe na Slovensku* Hlásenia o živnostenských prie

stupkoch* Eozšírenie práv podomových obchodníkov z pod-

javorinskej doliny* Obchodné a hospodárske správy vysla

nectva osi* republiky vo Varšave. Obchodné zmluvy so za

hraničím. Spisy účastinných spoločností. Obchodné zmlu

vy so zahraničím. 

Situácia priemyslu na Slovensku v mesiaci novembri roku 

1927 (22)* Spojená stavebná účastinárska spoločnosť 

v Bratislave - stanovy (284)* Situačné správy © priemy

sle - január 1928 (522)* árendácia chleba v r. 1928 

(608). Stavba tranzitného skladišťa - prístav v Brai-

tisláve (613). Situačné správy o priemysle (938). Sub

vencia Medzinárodného Dunajského Veľtrhu v Bratislave 

(940)o Situácia priemyslu na Slovensku v januári 1928 

(1148). Zľavy železničných taríf (1271). Clá v Poľsku 

(I449)o Elektrárne na jnžnom Slovensku - zriadenie uč. 

spoločnosti v Komárne (1480). štrajk v továrni na hospo

dárske stroje v Lučenci (1638).' Stanovy akciových spo

ločností (2125)• Obchodné súdy na Slovensku (2106). Zme

na stanov uhoľných baní v Handlovej úč*spoločnosti v Bra

tislave (2407)• Obchodná a priemyselná komora v Brati

slave - rozpočet na r. 1928 (2218)* Nálezisko bauxitu na 

Slovensku (2354)• Štrajk v továrni na duté sklo v Malin-

ci (3231)* Situácia priemyslu na Slovensku v mesiaci 

marci 1928 (2638)0 Urgencia vládneho nariadenia č.516 

z r. 1920 (3537). Clo v Poľsku (3480)# Situácia priemys

lu na Slovensku v máji 1928.(3878). Pohreb matky generá

la Dr.M.R.Štefánika (3992)* Príspevok pre "Zlatá kniha" 

(4075)• Manifestačná schôdza čsl*> priemyselníkov (4158)o 

Hospodársky stav Slovenska - správa pre kanceláriu prezi

denta republiky (4263)* Zápisnica o XIII.valnom zhromaž-
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dení Košickej obchodnej a priemyselnej komory (4532)• 

Pracovný sjázd slovenského záhradníctva 8,júla 1928 

v Košiciach (4542)» Situačné správy v priemysle a dáta 

o nezamestnanosti v Leviciach (5090). Situácia priemy

slu na Slovensku (5124)• Povolenie štátneho znaku na 

Slovensku (5335)• Boľševické škody na Slovensku (5363)• 

Stanovenie daňového kľúča v Cvernovej továrni v Brati

slave (4922). 'Pomery, vrátanie lístínvsklárni v ITtekáči 

(5229). 
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