Nadřízené úřady jsou však oprávněny, opatření
takové z moci úřední měniti neb zrušiti.

§6.
Přestupky tohoto nařízení stíhají se dle trest
ních ustanovení shora zmíněného min. nařízení.
§7.
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.
Dr. Karel Kramář v. r. Dr. B. Vrbenský v.
Dr. AI. Rašín v.
Staněk v. r.
Dr. Winter v.
Dr. Fr. Soukup v. r.
Jiří
Stříbrný v.
Václav Klofáč v. r.
A.
Švehia v.
Gustav Habermaun v. r.

r.
r.
r.
r.
r.

Čís. 70.
Nařízení vlády československé republiky
ze dne 4. prosince 1918
o zastavení činnosti zemských správních komisí
uhelných.
Působnost všech správních komisí uhelných
se dnešním dnem zastavuje.
Výlučně příslušným pro zásobování uhlím
je ministerstvo veřejných prací a orgány jím po
věřené.
Dr. Kramář v. r.
Klofáč v. r.
F. Staněk v. r.
Dr.
Hruban
v. r.
Prášek v. r.
Dr.
Rašín
v.
r.
Dr. Stránský v. r.
Jiří Stříbrný v r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Winter v. r.

smlouvy nutné pro opatření potřebného množství
obuvi i podešvic pro státní úřad oděvní.
§ 3.
Komise tato jest zmocněna v dorozumění se
Státním úřadem oděvním uvolniti pro volný
prodej v tuzemsku ono množství zásob, které
nebude nutným pro účely lidového ošacení.
§ 4.
Povolení k vývozu může uděliti pouze mini
sterstvo obchodu ve srozumění s ministerstvem
pro zásobování lidu (Československá komise pro
vývoz a dovoz).
§ 5.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Kramář v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Soukup v. r.

Dr. Boh. Vrbenský v.
Dr. firuban v.
Dr. AI. Rašín v.
Švehia v.
íiabermann v.

r.
r.
r.
r.
r.

Čís. 72.
Nařízení ministerstva pro zásobování
lidu spolu s ministerstvem obchodu
ze dae 30. listopadu 1918,
týkající se obchodu textiliemi.
§ ISpřádací papír, papírová příze, tkaniny celoi polopapírové, jakož i konfekce z těchto tkanin
prohlašují se za volné jak pro obchod v tuzemsku,
tak pro vývoz za hranice.

§ 2.
Suroviny textilní, nalézající se v továrnách,
buďtež i nadále zpracovány k účelům praktické
potřeby. Každý výrobce i jinaký držitel těchto
Čís. 71.
surovin povinen jest ohlásiti jich množství dle
Nařízení mt isters va pro zásobování
jednotlivých druhů Textilní komisi českosloven
lidu spolu s min!sters vem obchodu
ské v Praze, Palackého nábřeží.
ze dne 30. listopadu 1918,
§ 3.
týkající se koží a obuvi.
Zboží hotové nutno ohlásiti státnímu úřadu
oděvnímu, Praha I., Králodvorská 23, který^ se
§ Izmocňuje, by provedl ohledně zboží pro úče.y
Veškeré továrny, zpracující kůže neb obuv, jeho vhodného řízení požadovací a zboží ne
jakož i veškeří držitelé koží surových, obuvi a hodící se pro obchod v tuzemsku uvolnil.
potřeb k zhotovování obuvi nutných, jsou po
§ 4.
vinni neprodleně zásoby těchto předmětů ohláO
povolení
k
vývozu
za hranice tohoto
siti Československé komisi pro usně a kůže,
státu rozhoduje pro přechodnou dobu „Českoslo
Praha II., Koruna.
venská vývozní a dovozní komise" (Vývozní
§ 2.
kancelář Obchodní a živnostenské komory
Komise tato vyšetří stávající potřebu, zásoby pražské) v souhlase s ministerstvem pro zásobo
pohotové atd. a uzavře s jednotlivými držiteli vání lidu.
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Manneláda smí býti barvena červeně dle
předpisů zákona o potravinách.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Dr. Boh. Vrbenský v. r.
Na obalu marmelády, který může býti dřeDr. Kramář v. r.
Dr.
Hruban
v.
r.
věny
nebo plechový, musí býti vyznačen její
Stříbrný v. r.
Dr Ál. Rašín v. r. ' druh a pojmenování, poměr součástek, z níž se
Dr. Zahradník v. r.
" 4 Švehla v" r marmeláda skládá a firma výrobce.
Dr. Winter v. r.
Habermann v. r. !
§ 3.
Dr. Soukup v. r.
Každý výrobce marmelád jest povinen dáti
Úřadovně pro ovoce a zeleninu v Praze případně
Čís. 73.
Zemské úřadovně pro zeleninu v Brně nebo
zmocněncům na požádání správy o surovinách,
Nařízení ministerstva pro zásobování
jich zpracování, o zásobách surových i hotových
lidu ze dae 3. prosince 1918
výrobků a odbytu jejich a předložití výkazy jimi
o výrobě marmelád a hospodaření jimi v zásobo žádané. Úřadovny jsou oprávněny nahlédnouti
svými zmocněnci do obchodních a továrních
vacím období 1918/1919.
záznamů výrobců marmelády.
§ 1.
§ 4.
K výrobě marmelád jest kromě zachování
příslušných předpisů živnostensko-právních po
Každý výrobce marmelády v Čechách jest
třeba též výslovného povolení Úřadovny pro povinen 1. a 15. každého měsíce oznámiti a
zeleninu a ovoce československého státu pro k prodeji nabídnouti veškeré své_ hotové vý
podniky v Čechách a Zemské úřadovny pro robky bez ohledu na množství Úřadovně pro
zeleninu v Brně pro podniky ostatní v území zeleninu a ovoce
československého
státu
československé republiky.
v Praze II., Jindřišská ulice 13, a to doporučeným
dopisem. Tutéž povinnost mají všichni výrobci
Vyráběti se smí toliko:
marmelády v ostatním území státním vůči
I. Marmeláda jemná, pojmenovaná dle druhu Zemské úřadovně pro zeleninu v Brně, Kapu
ovoce, z něhož dužina jako hlavní součástka cínská ulice 4. Úřadovny ty jsou povinny, vy
pochází, k jejíž přípravě se použije nejméně 70% řídili nabídku odpovědí danou na poštu hned,
dužiny z jednoho a téhož druhu ovoce s vylou nejpozději však do 14 dnů.
čením švestek (slív), nejvýše 30% dužiny
jablkové, angreštové nebo kdoulové a konečně
80 dílů rafinovaného cukru na 100 dílů celkové
Přijme-li úřadovna nabídku k prodeji, oznámí
směsi dužinové. Při úhrnné váze 180 kg všech
výrobci
hned neb až při disposici zboží místo,
přípravkových součástek smí hotový výrobek
pro
které
nabídku přijala. Jen toto místo má
vážit! nejvýše 130 kg a musí se dáti krájeti.
proti výrobci práva a povinnosti kupujícího.
II. Marmeláda konsumní připravená bud vý V případě sporu nemá ani výrobce, ani dotyčné
hradně z dužiny jablkové nebo z dužiny různých místo nižádného nároku vůči úřadovně. Jakmile
druhů ovoce a 50 dílů rafinovaného cukru na nabídka k prodeji byla přijata, jest výrobce po
100 dílů celkové směsi dužinové. Při úhrnné vinen uschovati zboží s péčí řádného kupce až
váze 150 kg všech přípravkových součástek smí do převzetí Úřadovnou nebo místem jemu ozna
hotový výrobek vážiti nejvýše 100 kg a musí se čeným.
dáti krájeti.
§ 6III. Marmeláda s přísadou zeleniny, k jejíž
Označené místo jest povinno, dáti výrobci
přípravě se použije nejméně 70% dužiny z jablek zasílací příkaz hned, nejpozději však do 14 dnů.
nebo různých druhů ovoce, dále nejvýše 30% Nestane-li se tak, jest výrobce oprávněn zaslati
dužiny zeleninové a konečně 50 dílů rafinova zboží na adresu označeného místa, nebo jinak
ného cukru na 100 dílů celkové směsi dužiny s ním naložiti v dorozumění s Úřadovnou. Svéovocné a zeleninové. Při úhrnné váze 150 kg mocné měnění příkazů úřadovny není dovoleno.
všech přípravkových součástek smí hotový
výrobek vážiti nejvýše 100 kg a býti tak hustý,
§ 7.
aby ve schladlém stavu z obalu nevytékal.
Nepřijme-li
Úřadovna
v ustanovené Unitě
Jako přísady konservační smí býti u mar
nabídku
k
prodeji,
může
výrobce dotyčné
melád kteréhokoliv druhu použito nejvýše 10 g
kyseliny siřičité, nebo 60 g sodíkové soli kyse množství marmelády legitimním obchodníkům
prodali a tito isou oprávněni s marmeládou zcela
liny bezocové na 100 kg hotového výrobku.
14*

