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Obsah: (Čís. 201.—203.) 202. Nařízení o úpravě obctiodu jedlou solí v čeoliáoh. — 213. Zákon, jenž se týče
převzetí poštmistrů, poštovnícli oficiantíi, poltovníoli expedientů se zkouškou oficiantskou a telegrafních
adjunktů (aspirantů) do stavu státních úředníků zařáděných do hodnostních tříd. — 204. Zákon, jímž
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obvodu města Hradce Králové. — 205. Zákon, jímž se mění § 48. říšského zákona o školách obecných. —
206. Nařízení, jímž se stanoví nejvyšší ceny lihu a lihovin. — 207. Zákon, kterým se mění zákony o úra
zovém pojištění dělníků. — 208. Zákon, kterým se mění odstavec 1. § 5 zákona z 21. března 1918,
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I (služební pragmatika) nabývají tím i pro ně plat
Čís. 202.
Nařízení zemského politického správce nosti.Ve smrslu předposledního odstavce § 52 slu
v Praze ze dne 8. dubna 1919,
žební pragmatiky zařaďují se do skupiny „D“
čís. 96.037-M
j schématu pro časový postup v tomto paragrafu
stanoveného.
o úpravě obchodu ledlou solí v Čechách.
§ 2.
Na základě zmocnění ministerstva pro záso
Vedle statusu I poštovních' dopravních úřed
bováni lidu ze dne 3. dubna 1919, čís. 22.167, ve
srozumění s ministerstvem financí zrušuje se níku úřednické skupiny „C“ budou tvořiti po
v plném rozsahu nařízení místodržitele ze dne štovní dopravní úředníci úřednické skupiny „D“
8. června 1918, č. 184.281-M, č. 36 z. z., o úpravě status II.
§ 3.
obchodu jedlou solí.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem . vy
Do jednotlivých hodnostních tříd a stupňů
hlášení.
platových zařadí se poštmistři podle služného,
poštovní oficianti a telegrafní adjunkti podle zá
Zemský politický správce:
kladu výslužného.
Kosina v. r.
Zařádění poštmistrových a poštovních oíiciantek provede se dle služného, pokud se týče
Čís. 203.
základu výslužného, jejž by měly, kdyby na místě
schémat
platových stanovených pro poštmistrové
Zákon ze dne 10. dubna 1919,
a poštovní oficiantky, platila pro ně platová sché
jenž se týče převzetí poštmistrů, poštovních ofi- mata stanovená pro poštmistry a poštovní oficiantů, poštovních expedientů se zkouškou ofi cianty.
ciantskou a telegrafních adjunktů (aspirantů) do
Poštovní expedienti se zkouškou oficiantskou
stavu státních úředníků zařáděných do hodnost zařadí se dle základu výslužného, jejž by měli
ních tříd.
jako poštovní oficianti.
Poštmistři občho pohlaví, kteří v tom pří
Podle usnesení Národního shromáždění se
padě,
kdyby byli zůstali poštovními oficianty (ex
nařizuje:
pedienty). by byli dle příslušného výslužného zá
§ 1.
kladu zařáděni příznivěji, nežli dle svého nyněj
Poštmistři, poštovní oficianti (aspiranti), po šího služného, zařadí se dle onoho oficiantského
štovní expedienti se zkouškou oficiantskou a te základu výslužného.
legrafní adjunkti '(aspiranti}, kteří jsou nyní úřed
§ 4.
níky poštovního a telegrafního ústavu, přejímají
se do stavu státních úředníků, zařáděných do
Osobní a doplňovací přídavky poštmistrů,
hodnostních tříd.
starobní přídavky poštovních oficiantů obého
Veškerá ustanovení, platná pro státní úřed pohlaví a přídavky za mechanickou službu tele
níky, zejména zákon z 25. ledna 1914 z. ř. č. 15 grafních adjunktů jest pro zařádění připočísti
o služebním poměru státních úředníků a sluhů k stožnému, pokud se týče k základu výslužného.
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