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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*

volně obchodovati, šetříce při tom ustanovení
§ 8 a 9 tohoto nařízení.
§ 8.
Zásilky marmelád bez rozdílu množství po
železnici, po vodě, vozmo, automobilem, po sil
nici, nebo poštou uvnitř státu jsou v každém
případě vázány v obvodu Čech povolením Úřa
dovny pro zeleninu a ovoce československého
státu v Praze a v ostatním území státním
povolením Zemské úřadovny pro zeleninu v Brně.
Povolení to udílejí Úřadovny za poplatek, jejž
hradí odesilatel, vydáním dopravního osvědčení,
při zásilkách poštovních připojením schvalovací
doložky na poštovní adrese průvodní. K vývozu
marmelád za hranice jest potřeba kromě toho
ještě zvláštního povolení vývozního, jež vydává
Československá komise pro vývoz a dovoz
v Praze.
§ 9.
Při prodeji marmelád nesmějí býti překro
čeny tyto ceny:
Výrobní cena při marmeládě
jemné
.......................... K 8‘—,
konsumní
..................... K 4-60,
s přísadou zeleniny . . K 4-20
franko stanice nakládací.
Velkoobchodní cena při marmeládě
jemné
.......................... K 8-40,
konsumní
......................K 5'—,
s přísadou zeleniny . . K 4'60
franko skladiště velkoobchodníka.
Maloobchodní cena při marmeládě
jemné
.......................... K 9'60,
konsumní
......................K 5'70,
s přísadou zeleniny . . K 5-30.
Ceny platí za 1 kg čisté váhy včetně obalu.
§ io.
Přestupky tohoto nařízení trestají okresní
hejtmanství (okresní správy politické Národního
výboru) pokutami až do 20.000 K.

Čís. 74.

Nařízení ministra pro zásobování lidu
ze dne 11. prosince 1918
o výrobě kyselého zelí a sušené zeleniny, jakož
i obchodu předměty těmi.
§ IVýroba kyselého zelí a sušené zeleniny jest
volná. Rovněž obchod těmito předměty jest
úplně volný.
§ 2.
Doprava kyselého zelí a sušené zeleniny bez
ohledu na množství uvnitř československého1
státu po dráze, vodě a po silnici vozem neb auto
mobilem jest vázána dopravními osvědčeními,
která za poplatek, jejž hradí odesilatel, vydává
pro obvod Čech Úřadovna pro zeleninu a ovoce
československého státu v Praze-11., Jindřišská
ulice 13, a pro ostatní obvod státu Zemská úřa
dovna pro zeleninu a ovoce v Brně, Kapucínská
ulice 2.
K vývozu kyselého zelí a sušené zeleniny
přes hranice státu jest kromě toho třeba zvlášt
ního svolení československé komise pro vývoz
a dovoz v Praze.
§ 3.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Kramář v. r.
F. Staněk v. r.
V. Klofáč v. r.
Habermann v. r
Ďr. Rašín v. r.

Dr. Boh. Vrbenský v.
Dr. Zahradník v.
Švehla v.
Dr. Soukup v.
Dr. Winter v.

r.
r.
r.
r.
r.

Čís. 73.
Nařízení ministra pro zásobování lidu
ze dne 11. p osince 1913
o obchodu čerstvou zeleninou.
1.
Obchod čerstvou zeleninou kteréhokoli druhu
jest volný.

§ liToto nařízení vztahující se na celé státní
území republiky československé, nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Dr. Kramář v. r.
Dr. Hruban v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.

Dr. Boh. Vrbenský
Dr. Winter
Dr. Zahradník
A. Švehla
G. Habermann

v.
v.
v.
v.
v.

r.
r.
r.
r.
r.

Nařízení ze dne 6. září 1918, z. ř. č. 329,
o nejvyšších velkoobchodních cenách čerstvé
zeleniny a ze dne 22. září 1918, z. z. č. 70, o nej
vyšších maloobchodních cenách čerstvé zele
niny se zrušme.
§ 3.
Doprava čerstvé zeleniny v množství přes
50 kg uvnitř státu československého po dráze,
vodě a po silnici vozmo neb automobilem jest
vázána dopravními osvědčeními, která za po
platek. jejž hradí odesilatel, vydává pro obvod
I Čech Úřadovna pro zeleninu a ovoce českoslo-

