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-

